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П Р О Т О К О Л 
№ 13 от 11.09.2020 г. 

 
Днес, 11.09.2020г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2020 година. 

Присъстват: Eшреф Реджеб – Кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф - Зам.-кмет на 

община Никола Козлево, Нежля Кямилова – Юристконсулт в община Никола Козлево.  

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, уважаеми заместник-кметове и 

присъстващи от общинска администрация.  Присъстват 11 от 13 съветника, има кворум и 

мога да открия заседанието. Отсъстват: Джеват Джемал Мехмед и Красимира Райкова 

Колева.  

Колеги, днешното ни извънредно заседание се състои от 10 точки, с които вие се 

запознахте по време на постоянните комисии по рано днеска.  И така, колеги  предлагам на 

Вашето внимание следния дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 202 от 03.09.2020 год. 

2. Докладна с Вх. № 203 от 03.09.2020 год. 

3. Докладна с Вх. № 204 от 03.09.2020 год. 

4. Докладна с Вх. № 208 от 09.09.2020 год. 

5. Докладна с Вх. № 209 от 09.09.2020 год. 

6. Докладна с Вх. № 211 от 10.09.2020 год. 

7. Докладна с Вх. № 212 от 10.09.2020 год. 

8. Докладна с Вх. № 213 от 10.09.2020 год. 

9. Докладна с Вх. № 214 от 10.09.2020 год. 

10.  Докладна с Вх. № 215 от 10.09.2020 год. 

 

От общо 11 присъстващи съветника с 11 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения Дневен ред.   

По първа точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. № 202 от 03.09.2020г.  

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски 

дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и 

упражняване на правата на собственост на общината в тях, приета с Решение № 11 от 

26.01.2017 г. от ОбС – Никола Козлево, изменена и допълнена с Решение № 96 по Протокол 

№ 9 от 26.07.2018 г.  на Обс – Никола Козлево. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна, и даде думата на председателя на водещата комисия Джелил Ахмед за становище 

по внесеният материал: 

„Добър ден колеги, господа Кметове, Докладната беше разгледана от членовете на 

комисията и същата даде положително становище по нея.“  

Председателят на Общински съвет даде думата на съветниците за въпроси и 

изказвания по докладната и продължи: 
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„И така колеги след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с Вх. № 202/03.09.2020г.“  

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и 

на основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинска собственост, 

при спазване на изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК и чл. 26, от ЗНА, 

общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 74 

 

 I. Приема изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски 

дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и 

упражняване на правата на собственост на общината в тях, приета с Решение № 11 от 

26.01.2017 г. от ОбС – Никола Козлево, както следва: 

 1. В раздел II. Образуване, преобразуване и прекратяване на търговските 

дружества с общинско участие в капитала, чл. 4 ал. 2 се изменя както следва: 

 Било: ал. 2 „ Имоти и вещи – частна общинска собственост, могат да се внасят 

като непарична вноска в капитала на търговски дружества въз основа на решение на 

Общински съвет по реда предвиден в Търговския закон; “ 

 Става: ал. 2 „Имоти и вещи – частна общинска собственост, могат да се внасят 

като непарична вноска в капитала на търговски дружества въз основа на решение на 

Общински съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските 

съветници..” 

 2. В раздел II. Образуване, преобразуване и прекратяване на търговските 

дружества с общинско участие в капитала, в чл. 4 се добавят нови алинеи 3, 4 и 5 със 

следния текст: 

 Чл. 4, ал. 3 „Предложението за внасяне на имоти и вещи – частна общинска 

собственост като непарична вноска в капитала на търговски дружества трябва да 

съдържа пълно описание на непаричната вноска и обосновка на необходимостта и/или 

целесъобразността от внасянето й в търговското дружество..“ 

 Чл. 4, ал. 4 „Оценката и внасянето на непаричната вноска се извършват при 

условията и по реда на Търговския закон“ 

 Чл. 4, ал. 5 „Оценката по ал. 4 се приема от общинския съвет с мнозинство от две 

трети от общия брой на общинските съветници.“ 

3. В раздел V. Особени правила при сключване на някои видове договори 

наименованието на раздела се допълва както следва: 

 

Р А З Д Е Л   V 

Особени правила при сключване на някои видове договори и за задължително 

застраховане на имуществото 

 4. В раздел V. Особени правила при сключване на някои видове договори чл. 

22, ал. 2 се изменя както следва: 

 Било: чл. 22, ал. 2 „Решението за провеждане на публичния търг или публичния 

конкурс за отдаване под наем се взема от Управителя на едноличното общинско 

дружество с ограничена отговорност, съответно от Съвета на директорите (при 

едностепенна система на управление) или Управителния съвет (при двустепенна система 

на управление) на едноличното общинско акционерно дружество и след съгласието на 

Кмета на Общината до 5 години, а над 5 години с решение на Общински съвет. Същите 

органи упражняват посочените в Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество правомощия на Кмета по отношение на 

провеждането на търга или конкурса.“ 
 Става: чл. 22, ал. 2 „Решението за провеждане на публичния търг или публичния 

конкурс за отдаване под наем се взема от Управителя на едноличното общинско 

дружество с ограничена отговорност, съответно от Съвета на директорите (при 

едностепенна система на управление) или Управителния съвет (при двустепенна 

система на управление) на едноличното общинско акционерно дружество и след 
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съгласието на Кмета на Общината до 5 години, а над 5 години с решение на 

Общински съвет. Същите органи упражняват посочените в Наредба за провеждане 

на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане и отдаване под 

наем на имоти и вещи – общинска собственост правомощия на Кмета по отношение на 

провеждането на търга или конкурса.“ 

 5. В раздел V. Особени правила при сключване на някои видове договори се 

създава нов чл. 23а със следния текст: 
 Чл. 23а, ал. 1 „Търговските дружества с общинско участие в капитала 

задължително застраховат имоти или части от тях, внесени от общината като 

непарична вноска в капитала им, включително срещу природни бедствия и земетресения. 

Застрахователните вноски са за сметка на дружеството.“ 

 Чл. 23а, ал. 2 „Управителните органи на търговски дружества с общинско 

участие в капитала определят и други имоти, които подлежат на задължително 

застраховане и сключват договори след съгласуване с общинския съвет. 

Застрахователните вноски са за сметка на дружеството.“ 

 6. В раздел VІІІ. Възлагане на управлението на търговски дружества с 

общинско участие чл. 37 се изменя както следва: 

 Било: чл. 37 „Кметът на Общината може да възлага на финансовия контрольор 

извършването на одит на едноличните търговски дружества с общинско участие и тези 

с над 50% общинско участие в капитала. Резултатите от одита се представят за 

сведение на Общински съвет, след приключване на проверката.“ 

 Става: чл. 37 „Годишният финасов отчет подлежи на задължителен независим 

финансов одит от регистриран одитор в съответствие със Закона за 

счетоводството и Закона за независимия финансов одит.“ 

 § 3. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 74 по Протокол № 13 

от 11.09.2020г. на Общински съвет – Никола Козлево и влиза в сила от датата на влизане в 

сила на Решението. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 203 от 03.09.2020г.  

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Никола 

Козлево, приета с Решение № 22 по Протокол № 2 от 20.03.2015 г. от ОбС – Никола 

Козлево, изменена и допълнена с Решение № 21 по Протокол № 2 от 07.02.2019 г.  на Обс – 

Никола Козлево. 

След като Председателя на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни докладната,  

даде думата на председателя на водещата комисия Джелил Ахмед: 

„Колеги докладната беше разгледана от членовете на комисията. След подробно 

разглеждане на докладната, комисията излиза с положително становище по внесеният 

материал“ 

След неговото изказване Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 203/03.09.2020г.“  

От общо 11 присъстващи с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и 

на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 45а, ал.1 от Закона за общинска собственост, при 

спазване на изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК и чл. 26, от ЗНА, общински 

съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 75 

 

Приема изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Никола 

Козлево, приета с Решение № 22 по Протокол № 2 от 20.03.2015 г. от ОбС – Никола 

Козлево, както следва: 
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 1. В глава четвърта. Продажба на общински жилища, чл. 38, ал. 2, т. 3 се изменя 

както следва: 

 Било: т. 3. „Други лица, отговарящи на условията за закупуване на общински 

жилища, след провеждане на търг или конкурс по реда на Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.“  

 Става: т. 3 „Други лица, отговарящи на условията за закупуване на общински 

жилища, след провеждане на търг или конкурс по реда на Наредба за провеждане на 

публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане и отдаване под наем 

на имоти и вещи – общинска собственост.” 

 2. В глава четвърта. Продажба на общински жилища, в чл. 38 се добавя нова 

алинея 3 със следния текст: 

 Чл. 38, ал. 3 „Жилищата, предназначени за продажба, се продават по пазарни цени 

определени от общински съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от независим 

оценител. Продажбата не може да се извърши на цена, по-ниска от данъчната оценка на 

имота.“ 

3. В глава четвърта. Продажба на общински жилища, чл. 39, ал. 2 се изменя 

както следва: 

 Било: чл. 39 (2) „ В жилищата по чл. 35, т. 1 и т. 2 от Наредбата, не се допуска 

настаняване под наем.“ 

 Става: чл. 39 (2) „В жилищата по чл. 38, т. 1 и т. 2 от Наредбата, не се допуска 

настаняване под наем. “ 

4. В глава четвърта. Продажба на общински жилища, чл. 44, ал. 2 се изменя 

както следва: 

 Било: чл. 44 (2) „Замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически лица 

в изпълнение на социални програми, приети от общинския съвет, се извършва с решение на 

общинския съвет. Замяната се извършва по данъчната оценка на заменяните жилищни 

имоти. По този ред замяна може да бъде извършена само еднократно и само за един 

жилищен имот - собственост на физическо лице, с един общински жилищен имот.“ 

 Става: чл. 44 (2) „Замяна на общински жилища с жилищни имоти на физически 

лица в изпълнение на социални програми, приети от общинския съвет, се извършва с 

решение на Общинския съвет при следните условия: 

1. влязъл в сила подробен устройствен план, предвиждащ изграждане на социални 

жилища;  

2. жилищните имоти, собственост на физически лица, да попадат в обхвата на 

плана;  

3. общинските жилища да са свободни и за тях да няма желаещи за настаняване 

нуждаещи се граждани.  

4. Жилищните имоти да са включени в Годишната програма за придобиване, 

управление и разпореждане с общинска собственост.“ 

5. В глава четвърта. Продажба на общински жилища, чл. 44 се създават нови 

алинеи 3 и 4 със следния текст: 

Нова: (3) Замяната се извършва по данъчната оценка на заменяните жилищни 

имоти. По този ред замяна може да бъде извършена само еднократно и само за един 

жилищен имот - собственост на физическо лице, с един общински жилищен имот. 

Нова: (4) Замяната по ал. 1 се реализира по реда на чл. 40, ал. 3, 4 и ал. 8 от ЗОС. 

 6. В глава четвърта. Продажба на общински жилища се създава нов чл. 44а със 

следния текст: 

 Чл. 44а (1) Право на строеж върху имоти-частна общинска собственост, 

отредени за изграждане на социални жилища, може да се учредява без търг или конкурс 

за строеж на жилищна сграда на лица с установени жилищни нужди, на 

жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват само такива лица, след 

решение на общински съвет по предложение на кмета на общината. Кметът на 

общината сключва договор за отстъпено право на строеж при условия, определени в 

решението на общинския съвет. 
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 (2) Молбите по ал.1 се разглеждат от комисията по чл. 8 от настоящата наредба, 

която установява с протокол жилищните нужди на лицата и предлага на кмета на 

общината становище относно учредяване право на строеж. 

 (3) Цената на правото на строеж се определя от общинския съвет. 

 (4) Правото на строеж по ал.1 не може да се прехвърля на трети лица 

 (5) Жилищата, придобити по реда на ал. 1, не могат да се отдават под наем или да 

бъдат обект на разпореждане за срок от 15 години. 

 (6) Нарушаване на забраните по ал. 4 и 5 е основание за разваляне на договора за 

правото на строеж. 

 (7) При разваляне на договора, лицата нарушили забраните по ал. 4 и 5 нямат 

правата по чл.72 -74 от Закона за собствеността. 

  

§ 7. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 75 по Протокол № 13 

от 11.09.2020г. на Общински съвет – Никола Козлево и влиза в сила от датата на влизане в 

сила на Решението. 

 

По трета точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 204 от 03.09.2020г. 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола Козлево, приета с 

Решение № 30/27.03.2014 г. от ОбС – Никола Козлево. 

 След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той 

даде думата на председателя на водещата комисия Джелил Ахмед: 

„Колеги, докладната беше разгледана от членовете на комисията, и същата даде 

положително становище по нея“.  

След изказването на г-н Ахмед, Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с Вх. № 204/03.09.2020г.“   

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и 

на основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси, при 

спазване на изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77 и чл. 79 от АПК и чл. 26, от ЗНА,  

общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 76 

 

  1. Приема изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола Козлево, приета с 

Решение № 30/27.03.2014 г., както следва: 

 

 В раздел VІ. Приемане на бюджета на общината, чл. 21, ал. 3, т. 6 се изменя 

както следва: 

Било: т. 6. „Разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти 

за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални 

дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за 

съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи“ 

 Става: т. 6 „Разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително 

разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за 

държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен 

ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за 

проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми 

за капиталови разходи” 

 



6 
Протокол № 13 от 11.09.2020г. 

В раздел VІ. Приемане на бюджета на общината, чл. 24 се допълва както 

следва: 

Било: Чл. 24 „Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на 

общината в срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет.“ 

 Става: Чл. 24. „Бюджетът на общината се публикува на интернет страницата на 

общината в срок до 10 работни дни след приемането му от общинския съвет. Бюджетът 

на общината се предоставя на Сметната палата и на Министерството на финансите в 

срок до един месец след приемането му. На Министерството на финансите и на 

Сметната палата се предоставя и информацията за одобрените показатели по чл. 94, ал. 

3 по ред, определен от министъра на финансите.“ 

В раздел VІ. Приемане на бюджета на общината се добавя нов член 24а, ал. 1 и 

ал. 2 със следния текст: 

 Чл. 24а, ал. 1 „В случай че до началото на бюджетната година държавният 

бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се 

събират в съответствие с действащите закони, а разходите се извършват в размери не 

по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година, и при 

спазване на фискалните правила по този закон.“ 

 Чл. 24а, ал. 2 „В случай че до началото на бюджетната година държавният 

бюджет е приет от Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на 

общината от общинския съвет месечните разходи за делегираните от държавата 

дейности се извършват в размери не по-големи от утвърдените със закона за държавния 

бюджет за съответната година бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите 

за местни дейности се извършват в размери не по-големи от размера на разходите за 

същия период на предходната година.“ 

В раздел VІІ. Изпълнение на общинския бюджет, чл. 32, ал. 2 се допълва както 

следва: 

 Било: чл. 32. (2) „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се 

разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална 

и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на 

проекти на социалната и техническата инфраструктура.“ 

 Става: чл. 32. (2) „Постъпления от продажба на общински нефинансови активи се 

разходват само за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална 

и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране 

на проекти на социалната и техническата инфраструктура и за погасяване на временни 

безлихвени заеми, отпуснати по реда на чл. 130ж, ал. 1.“ 

 В раздел VІІ. Изпълнение на общинския бюджет, чл. 32, ал. 4 се отменя. 
  

§ 4. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 76 по Протокол № 13 

от 11.09.2020г. на Общински съвет – Никола Козлево и влиза в сила от датата на влизане в 

сила на Решението. 

 

По четвърта точка от дневния ред Докладна записка с вх. 208 от 09.09.2020г. 

Относно: Отменяне на Решение № 72 по Протокол № 12 от 27.08.2020 г. и издаване на  

запис на заповед от община Никола Козлево в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващи 

авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020г., сключен между Община Никола Козлево и ДФ „Земеделие”.  

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 
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„Добър ден колеги, господа Кметове, Докладната беше разгледана от членовете на 

комисията и след направените разяснения от г-жа Христова по време на постоянните 

комисии, същата даде положително становище по нея.“  

След изказването на г-н Али, Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с Вх. № 208/09.09.2020г.“   

От общо 11 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“   и 

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 10, и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за реализирането на 

проект „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията 

на община Никола Козлево, област Шумен“, сключен между ДФ „Земеделие“ със седалище 

и адрес на управление гр. София, бул. „Цар  Борис III”, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG 121100421, представляван от Васил Георгиев 

Грудев – Изпълнителен директор и Община Никола Козлево със седалище и адрес на 

управление с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5, ЕИК по БУЛСТАТ 000931568, 

идентификационен номер по ДДС № BG000931568, представляван от Ешреф Вели Реджеб 

– Кмет на Община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 77 

 

1. Отменя свое Решение № 72 по Протокол № 12 от 27.08.2020 г.  

2. Упълномощава  кмета  на  община Никола Козлево да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на 

571 175,60 лева, (петстотин седемдесет и една хиляди сто седемдесет и пет лева и 

шестдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за реализирането на 

проект Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията 

на община Никола Козлево, област Шумен“, сключен между Община Никола Козлево и ДФ 

„Земеделие”. 
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3. Възлага на кмета на община Никола Козлево да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по Административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. и да ги представи пред 

ДФ „Земеделие”. 

 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, ал. 1 от 

АПК.  

 

По пета точка от дневния ред Докладна записка с вх. 209 от 09.09.2020г. 

Относно: Отменяне на Решение № 73 по Протокол № 12 от 27.08.2020 г. и издаване на 

запис на заповед от община Никола Козлево в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващи 

авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020 г., сключен между Община Никола Козлево и ДФ 

„Земеделие”.  

Председателят на Общински съвет разясни внесената докладна и даде думата на 

председателя на водещата комисия.“ 

„Колеги, господа Кметове, Докладната беше разгледана от членовете на комисията и 

след направените разяснения от г-жа Христова по време на постоянните комисии, същата 

даде положително становище по нея. Както вече стана ясно от предходната докладна тука 

вече става въпрос за размера на ДДС“  

След изказването на г-н Али, Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 209/09.09.2020г.“   

От общо 11 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и 

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 10, и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за реализирането на 

проект „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията 

на община Никола Козлево, област Шумен“, сключен между ДФ „Земеделие“ със седалище 

и адрес на управление гр. София, бул. „Цар  Борис III”, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, 

идентификационен номер по ДДС № BG 121100421, представляван от Васил Георгиев 

Грудев – Изпълнителен директор и Община Никола Козлево със седалище и адрес на 
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управление с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5, ЕИК по БУЛСТАТ 000931568, 

идентификационен номер по ДДС № BG000931568, представляван от Ешреф Вели Реджеб 

– Кмет на Община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 78 

 

1. Отменя свое Решение № 73 по Протокол № 12 от 27.08.2020 г. 

2. Упълномощава  кмета  на  община  Никола Козлево да  подпише  Запис  на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер на 

114 235,12 лв. (сто и четиринадесет хиляди двеста тридесет и пет лева и дванадесет 

стотинки) за обезпечаване на 100% от заявения размер на ДДС към авансово плащане по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 

7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за реализирането на 

проект „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията 

на община Никола Козлево, област Шумен“, сключен между Община Никола Козлево и ДФ 

„Земеделие”. 

3. Възлага на кмета на община Никола Козлево да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане за ДДС по Административен договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. и да 

ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, ал. 1 от 

АПК. 

  

По шеста точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 211 от 10.09.2020г. 

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни паралелки в Основно училище 

„Христо Ботев” с. Вълнари, община Никола Козлево за учебната 2020/2021 година. 

Педседателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната и след което 

даде думата на председателя на водещата комисия Катилиян костадинов. 

„Добър ден коеги, става въпрос за училищата и децата, тема която е наболяла  за нас. 

С всяка изминала година се наблюдава спад в броя на учениците, което води до маломерни 

или още по зле слети паралелки. Причината за този спад в броя на учениците е основно в 

миграцията по градовете или в чужбина.“ 

След изказването на г-н Костадинов, Председателят на Общински съвет даде думата 

на съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

 „И така колеги, моля за изказвания и въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с      

вх. № 211/10.09.2020г.“  

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и 

на основание  чл. 256 от ЗПУО, чл. 280 от ЗПУО и чл. 68 от Наредба за Финансирането на  

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с 

мотивираното искане на Директора  на ОУ „Христо Ботев”- с. Вълнари,  придружено от 

становище на РУО гр. Шумен, и с цел осигуряване на условия за нормално протичане на 

учебната 2020-2021 година, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 79 

 

1. Общински съвет – Никола Козлево дава своето съгласие за съществуването на 

маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев” с. Вълнари, както следва: 
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І клас  – 12 ученици 

ІІ клас  – 14 ученици  

ІІІ клас  – 10 ученици 

ІV клас – 12 ученици 

V клас – 16 ученици 

VІ клас – 9 ученици 

VІІ клас – 9 ученици 

    Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на училището. 

    2. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

 

По седма точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 212 от 10.09.2020г. 

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни паралелки  в Основно училище 

„Свети Климент Охридски” с. Пет могили, община Никола Козлево за учебната 

2020/2021 година 

Педседателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната и след което 

даде думата на председателя на водещата комисия Катилиян Костадинов. 

„Колеги и тази е като предходната докладна, комисията я разгледа и даде 

положително становище по нея.“ 

След изказването на г-н Костадинов, Председателят на Общински съвет даде думата 

на съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

 „И така колеги, моля за изказвания и въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с      

вх. № 212/10.09.2020г.“  

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и 

на основание чл. 256 от ЗПУО, чл. 280 от ЗПУО и чл. 68 от Наредба за Финансирането на  

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с 

мотивираното искане на Директорът  на ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили,  

придружено от становище на РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за нормално 

протичане на учебната 2020/2021 година, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 80 

 

1. Общински съвет – Никола Козлево дава своето съгласие за съществуването на  

маломерни паралелки в ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили, както следва:  

 І клас  – 12 ученици 

ІІ клас  – 15 ученици 

ІІІ клас  – 15 ученици 

VІІ клас – 15 ученици 

                       Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за 

сметка на бюджета на училището. 

   

      2. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, ал. 1 

от АПК. 

 

По осма точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 213 от 10.09.2020г. 

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни паралелки в Средно училище 

„Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево, община Никола Козлево за учебната 

2020/2021 година. 

Педседателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната и след което 

даде думата на председателя на водещата комисия Катилиян Костадинов. 

 

 „Колеги  комисията  разгледа внесената докладна и даде положително становище по 

нея. Понеже съм директор на въпросното училище аз няма да гласувам.“ 
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След изказването на г-н Костадинов, Председателят на Общински съвет даде думата 

на съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

 „И така колеги, моля за изказвания и въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с      

вх. № 213/10.09.2020г.“  

От общо 11 присъствали с 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и 

на основание чл. 256 от ЗПУО, чл. 280 от ЗПУО и  чл. 68 от Наредба за Финансирането на  

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с 

мотивираното искане на Директора на СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево,  

придружено от становище на РУО  гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за нормално 

протичане на учебната 2020-2021 година, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 81 

 

1.Общински съвет – Никола Козлево дава своето съгласие за съществуването на 

маломерни паралелки,  в СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево, както следва: 

 

V клас – 17 ученици 

VІ клас – 12 ученици 

IX
б
 клас – 17 ученици 

XI
a
 клас – 16 ученици 

XI
б
 клас – 17 ученици 

XII
б
 клас – 15 ученици 

Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на училището. 

 

      2. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

По девета точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 214 от 10.09.2020г. 

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни паралелки в Основно училище 

„Христо Ботев” с. Църквица, община Никола Козлево за учебната 2020/2021 година 

Педседателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната и след което 

даде думата на председателя на водещата комисия Катилиян костадинов. 

 „Колеги  комисията  разгледа внесената докладна и даде положително становище по 

нея.“ 

След изказването на г-н Костадинов, Председателят на Общински съвет даде думата 

на съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

 „И така колеги, моля за изказвания и въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с      

вх. № 214/10.09.2020г.“  

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и 

на основание чл. 256 от ЗПУО, чл. 280 от ЗПУО и  чл. 68 от Наредба за Финансирането на  
институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с мотивираното 

искане на Директора  на ОУ „Христо Ботев”- с. Църквица,  придружено от становище на РУО – гр. 

Шумен и с цел осигуряване на условия за нормално протичане на учебната 2020-2021 година, 

общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 82 

 
1.Общински съвет – Никола Козлево дава своето съгласие за съществуването на маломерни 

паралелки в ОУ „Христо Ботев” с. Църквица, както следва:  
             І клас – 11 ученици                            

               ІІ клас – 15 ученици                          

               ІІІ клас – 14 ученици                      

               ІV клас – 10 ученици 
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               V клас – 16 ученици 

               VІ клас – 14 ученици                                      
Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка на 

бюджета на училището. 

 

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 

 

По десета точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 215 от 10.09.2020г. 

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни и слети паралелки в Начално 

училище „Борис Първи” с. Крива река, община Никола Козлево за учебната 2020/2021 

година. 

Педседателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната и след което даде 

думата на председателя на водещата комисия Катилиян Костадинов: 

 „Колеги  комисията  разгледа внесената докладна и даде положително становище по 

нея.“ 

След изказването на г-н Костадинов, Председателят на Общински съвет даде думата 

на съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

 „И така колеги, моля за изказвания и въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с      

вх. № 215/10.09.2020г.“  

От общо 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и 

на основание чл. 256 от ЗПУО, чл. 280 от ЗПУО и  чл. 68 от Наредба за Финансирането на  

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с 

мотивираното искане на Директора  на НУ „Борис Първи” с. Крива река,  придружено от 

становище на РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за нормално протичане на 

учебната 2020-2021 година, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 83 

 

1.Общински съвет – Никола Козлево дава своето съгласие за съществуването на 

слети паралелки в НУ „Борис Първи” с. Крива река, както следва: 

І клас  – 7 ученици 

ІІ клас  – 6 ученици 

ІІІ клас  – 8 ученици 

ІV клас – 5 ученици 

 

Сформирани   по следния  начин:  

 

І клас  и ІІІ клас  – 15 ученици 

ІІ клас и ІV клас  – 11 ученици 

Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на училището. 

 

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, ал. 

1 от АПК. 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 16:50 часа. 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


