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П Р О Т О К О Л 
№ 14 от 24.09.2020 г. 

 
Днес, 24.09.2020г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе редовно 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 и Иван Иванов зам. кмет на 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 колеги.  

Присъстват 12 от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието. Отсъства: Бисер 

Ангелов Митев.  

Колеги, днешното ни редовно заседание бе предвидено за девет точки, но след 

заседанията на постоянните комисии в деловодството на общински съвет бяха входирани 

още три докладни, които предлагам да бъдат включени към днешния дневен ред.  

Колеги моля да гласуваме Докладни с Вх. № 229/24.09.2020г., № 230/24.09.2020г. и 

Вх. № 231/24.09.2020г.  

От общо 12 присъстващи съветника с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така направеното предложение.   

 И така, колеги  предлагам на Вашето внимание следния дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 194 от 25.08.2020 год. 

2. Докладна с Вх. № 218 от 16.09.2020 год. 

3. Докладна с Вх. № 219 от 16.09.2020 год. 

4. Докладна с Вх. № 220 от 16.09.2020 год. 

5. Докладна с Вх. № 221 от 16.09.2020 год. 

6. Докладна с Вх. № 222 от 16.09.2020 год. 

7. Докладна с Вх. № 223 от 17.09.2020 год. 

8. Докладна с Вх. № 224 от 17.09.2020 год. 

9. Докладна с Вх. № 225 от 17.09.2020 год. 

10.  Докладна с Вх. № 229 от 24.09.2020 год. 

11.  Докладна с Вх. № 230 от 24.09.2020 год. 

12.  Докладна с Вх. № 231 от 24.09.2020 год.  

От общо 12 присъстващи съветника с 12 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. № 194 от 25.08.2020г.  

Относно: Приемане на Информация за касовото изпълнение на бюджета и сметките за 

средства от Европейския съюз на Община Никола Козлево към 30.06.2020 г. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна, и даде думата на председателите на водещите комисии за становище по 

внесеният материал: 
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Халил Али: „Добър ден колеги, господа Кметове, Докладната беше разгледана от 

членовете на комисията и същата даде положително становище по нея. Тука става въпрос за 

касовото изпълнение към 30.06.2020 год. Всички вие го разгледахте обстойно и се 

запознахте с цифрите. Искам да кажа за приходната част, че малко изоставаме но това е 

заради създалата се епидемиологична обстановка в страната. Тука имаме 46 % изпълнение, 

което не е фатално на този етап. А за разходната част на всички ви е ясно, че тя е пряко 

свързана с приходната част.“  

Джелил Ахмед: „Добър ден колеги, господа Кметове, Докладната беше разгледана 

от членовете на комисията. Ние подкрепяме становището на г-н Али и даваме положително 

становище по внесеният материал.“ 

Катилиян Костадинов: „Добър ден колеги, господа Кметове, Докладната беше 

разгледана от членовете на комисията и същата даде положително становище по нея.“ 

Юксел Исмаил: „Добър ден колеги, господа Кметове, Докладната беше разгледана 

от членовете на комисията и същата даде положително становище по нея.“ 

Джеват Мехмед: „Добър ден колеги, господа Кметове, Докладната беше разгледана 

от членовете на комисията и същата даде положително становище по нея.“ 

След становищата на председателите на водещите комисии 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. № 194/25.08.2020г.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Красимира Райкова Колева -                       „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание  чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от ЗПФ, във връзка с чл.34, ал.2 от 

Наредбата за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола 

Козлево, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 84 

 

1. Приема Информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2020 г. по 

приходи и разходи, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2. 

2. Приема Информация за изпълнението на разчета за финансиране на капиталовите 

разходи към 30.06.2020 г. съгласно приложение № 3. 

3. Приема Информация  за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз 

към 30.06.2020 г. по приходи и разходи, съгласно обяснителна записка.  

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 218 от 16.09.2020г.  

Относно: Приемане актуализирана прогноза за периода 2021-2023г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности при община Никола 

Козлево.  

След като Председателя на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни докладната,  даде 

думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 



3 
Протокол № 14 от 24.09.2020г. 

„Колеги както стана ясно тука става въпрос за прогнозо за периода от 2021 до 2023 

год. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности при община 

Никола Козлево. Както знаете тази прогноза е съобразена с предходната година, и 

комисията разгледа докладната и даде положително становище по нея.“ 

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. № 218/16.09.2020г.“  

От общо 12 присъстващи с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и 

на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.81, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните 

финанси, във връзка с БЮ №4 от 01.09.2020 г. Указания за подготовката и представянето но 

проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 2021 г. и на 

актуализираните им бюджетни прогнози за 2022 г. и 2023 г., общински съвет Никола 

Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 85 

 

1. Приема Приложение №8 „Прогноза за периода 2020-2023 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности“ на община Никола Козлево 

2. Приема Приложение № 1а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за 2020-20021 г.“ на община Никола Козлево. 

3. Приема Приложение № 6г „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за 

нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г.“ на община Никола 

Козлево. 

  

По трета точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 219 от 16.09.2020г. 

Относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2020 г. 

по дейности и параграфи.  

 След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

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

положително становище по нея. Това актуализиране е поради коригирания договор с ДФЗ и 

община Никола Козлево.“  

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. № 219/16.09.2020г.“   

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Красимира Райкова Колева -                       „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и 

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 124 и чл.125, ал.1, т.2 ат ЗПФ и при спазване 

на разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2020 г., общински съвет Никола Козлево 

реши: 
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РЕШЕНИЕ № 86 

 

  Общински съвет Никола Кзлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2020 год. както следва: 

1. Във връзка със сключен анекс № 98/31.08.2020 г  към административен договор    

№ BG06RDNP001-7.001-0095-C01 от 27.05.2019 г. с Държавен фонд „Земеделие“за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г.  „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ да се 

направи промяна на  капиталовите разчети по следните обекти: 

 
Дейност §§ обект било става 

2606 

„Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа“ 

51-00 

„Основен 

ремонт“ 

Реконструкция и 

рехабилитация 

на ул. "Батак", с. 

Пет Могили, 

общ. Никола 

Козлево“ 

326114 333642 

2606 

„Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа 

51-00 

„Основен 

ремонт 

Реконструкция и 

рехабилитация 

на ул. "Хан 

Крум", с. Пет 

Могили, общ.                  

Никола 

Козлево“ 

305956 297293 

2606 

„Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа 

51-00 

„Основен 

ремонт 

Реконструкция и 

рехабилитация 

на ул. "Васил 

Левски", с. 

Никола 

Козлево,общ. 

Никола Козлево 

246093 244980 

2606 

„Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа 

51-00 

„Основен 

ремонт 

Реконструкция и 

рехабилитация 

на ул. "Васил 

Коларов", с. 

Вълнари, общ. 

Никола Козлево 

163113 157610 

2606 

„Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа 

51-00 

„Основен 

ремонт 

Реконструкция и 

рехабилитация 

на ул. "Калоян", 

с. Вълнари, 

общ. Никола 

Козлево 

115428 114637 

2606 

„Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа 

51-00 

„Основен 

ремонт 

Реконструкция и 

рехабилитация 

на ул. "Ана 

Маринова", с. 

Хърсово, общ. 

Никола Козлево 

235738 233283 

 

              Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2020 год съгласно Приложение № 3. 

 

По четвърта точка от дневния ред Докладна записка с вх. 220 от 16.09.2020г. 
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Относно: Актуализиране разчета за субсидии на спортни организации по бюджета 

на община Никола Козлево за 2020 год.  

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

„Колеги, Докладната беше разгледана от членовете на комисията и след направените 

разяснения 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. № 220/16.09.2020г.“   

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Красимира Райкова Колева -                       „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 124, ал. 2 от Заковна за пуличните финанси, 
общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 87 

 

Обински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в т.4.5. „Субсидии на спортни 

организации“ от Решение № 8 по Протокол № 3 от 06.02.2020г. на общински съвет Никола 

Козлево, а именно: 

1.5.2. За ФК „Община Никола Козлево“ било – 27 600 лв.        става – 13 500 лв. 

1.5.3. За ФК „Устрем 2020“ с. Пет могили било – 7100 лв.        става – 12 000 лв. 

Намалява дейност 2714 „Спортни бази за спорт за всички“ §§ 45 00 „Субсидии на 

организации с нестопанска цел с 9 200 лв. 

Увеличава дейност 2283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните 

последствия от бедствия и аварии“, §§ 10 15 „Материали“ с 9200 лв.  

 

По пета точка от дневния ред Докладна записка с вх. 221 от 16.09.2020г. 

Относно: Приемане на „Общинска програма за намаляване на риска от бедствия за 

периода 2020 – 2030 год.“ на община Никола Козлево. 

Председателят на Общински съвет разясни внесената докладна и даде думата на 

председателя на водещата комисия Джелил Ахмед: 

„Колеги, Докладната беше разгледана от членовете на комисията и след направените 

разяснения  по време на постоянните комисии, 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. № 221/16.09.2020г.“   

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и 

на основание  чл. 21, ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на разпоредбата на чл. 6д, 

ал. 3 от Закона за защита при бедствия, общински съвет Никола Козлево реши: 
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РЕШЕНИЕ № 88 

 

1. Общински съвет Никола Козлево приема „Общинска програма за намаляване 

риска от бедствия за периода 2020 – 2030 година.“ на община Никола Козлево; 

2. Възлага на Кмета на общината последващите съгласно закона действия. 

  

По шеста точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 222 от 16.09.2020г. 

Относно: Разглеждане на Одиторски доклад и приемане на Годишен финансов отчет 

на „Екао Система – Никола Козево“ ЕООД. 

Педседателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната и след което 

даде думата на председателите на водещите комисии за становища. 

Халил Али: „Колеги, става въпрос за Годишния финансов отчет на Еко Система 

знаете че за този отчет имахме назначен Одитор, който извърши проверка и изрази 

становище по него. От представения доклад става ясно, че одиторат е констатирал някои 

нарушения и е изразил съмнения за злоупотреба, но както ви е ясно одитора не е органа, 

който разследва и подвежда под отговорност. Понеже и ние не сме разследващи  комисията 

дава положително становище по внесения материал.“ 

Джелил Ахмед: „Колеги Докладната беше разгледана от членовете на комисията и 

след направените разяснения по време на постоянните комисии, същата даде положително 

становище по нея.“  

Катилиян Костадинов: „Ние също даваме положително становище по докладната.“ 

Юксел Исмаил: „Присъединяваме се към колегите и даваме положително становище 

по докладната.“ 

Джеват Мехмед: „Докладната беше разгледана от членовете на комисията и след 

направените разяснения по време на постоянните комисии, същата даде положително 

становище по нея.“  

След изказванията, 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. № 222/16.09.2020г.“  

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и 

на основание  чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 1, т. 12 от Наредбата за реда за учредяване 

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

цел и упражняване на правата за собственост на общината в тях и чл. 20, т. 3 от Устава на 

„Еко Система – Никола Козлево“ ЕООД, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 89 

 

          1. Приема Одиторски доклад и Годишен Финансов отчет на „Еко Система – Никола 

Козлево“ ЕООД. 

2. Възлага на Управителя на дружеството да предприеме необходимите действия по 

обнародване на Годишния финансов отчет в Агенцията по вписванията. 

3. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото 

Решение. 

 

По седма точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 223 от 17.09.2020г. 

Относно: Продажба на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ във населените места 

на село Никола Козлево, село Вълнари и село Каравелово.  
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Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната и след което 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али. 

„Колеги, комисията  разгледа внесената докладна и 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, моля за изказвания и въпроси по внесения материал.“ 

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

вх. № 223/17.09.2020г.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Красимира Райкова Колева -                       „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закон за 

общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински съвет 

Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 90 

 

1. Дава съгласие за актуализиране на Годишната Програма за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост в община Никола Козлево през 2020 
г., приета с Решение № 9 от 06.02.2020 г. на Общински съвет – Никола Козлево, като 
в раздел 3.1 „Продажба на недвижими имоти /УПИ/ - Приложение № 3 – 8“, се 
включат следните недвижими имоти: 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV – общ. /четиринадесет/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ 900.00
м2 

/деветстотин квадратни метра/ по одобреният 

регулационен план на село Вълнари, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 

2469 от 22.08.2018 г. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – общ. /шест/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ 1220.00
м2 

/хиляда двеста и двадесет квадратни метра/ по 

одобреният регулационен план на село Вълнари, община Никола Козлево, актуван с 

АЧОС № 710 от 04.07.2011 г. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII – общ. /седемнадесет/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ 899.00
м2 

/осемстотин деветдесет и девет квадратни метра/ 

по одобреният регулационен план на село Вълнари, община Никола Козлево, 

актуван с АЧОС № 2472 от 22.08.2018 г. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVIII – общ. /осемнадесет/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ 900.00
м2 

/деветстотин квадратни метра/ по одобреният 

регулационен план на село Вълнари, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 

2473 от 22.08.2018 г. 
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 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – „За производствена складова база“ в 

квартал 4 /четири/ с площ 21295.00
м2 

/двадесет и една хиляди двеста деветдесет и пет 

квадратни метра/ по одобреният регулационен план на село Никола Козлево, 

община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2483 от 03.07.2020 г. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – „За производствена складова база“ в 

квартал 4 /четири/ с площ 2068.00
м2 

/две хиляди шестдесет и осем квадратни метра/ 

по одобреният регулационен план на село Никола Козлево, община Никола Козлево, 

актуван с АЧОС № 2482 от 03.07.2020 г. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – „За производствена складова база“ в 

квартал 4 /четири/ с площ 4255.00
м2 

/четири хиляди двеста петдесет и пет квадратни 

метра/ по одобреният регулационен план на село Никола Козлево, община Никола 

Козлево, актуван с АЧОС № 2481 от 03.07.2020 г. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – общ. в квартал 64 /шестдесет и 

четири/ с площ 800.00
м2 

/осемстотин квадратни метра/ по одобреният регулационен 

план на село Каравелово, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2485 от 

28.08.2020 г. 

2. Дава съгласие за продажба на следните имоти – частна общинска 

собственост:  

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIV – общ. /четиринадесет/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ 900.00
м2 

/деветстотин квадратни метра/ по одобреният 

регулационен план на село Вълнари, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 

2469 от 22.08.2018 г., при начална тръжна цена 4200.00 лв. без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – общ. /шест/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ 1220.00
м2 

/хиляда двеста и двадесет квадратни метра/ по 

одобреният регулационен план на село Вълнари, община Никола Козлево, актуван с 

АЧОС № 710 от 04.07.2011 г., при начална тръжна цена 5700.00 лв. без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII – общ. /седемнадесет/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ 899.00
м2 

/осемстотин деветдесет и девет квадратни метра/ 

по одобреният регулационен план на село Вълнари, община Никола Козлево, 

актуван с АЧОС № 2472 от 22.08.2018 г., при начална тръжна цена 4200.00 лв. без 

ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVIII – общ. /осемнадесет/ от квартал 45 

/четиридесет и пет/ с площ 900.00
м2 

/деветстотин квадратни метра/ по одобреният 

регулационен план на село Вълнари, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 

2473 от 22.08.2018 г., при начална тръжна цена 4200.00 лв. без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – „За производствена складова база“ в 

квартал 4 /четири/ с площ 21295.00
м2 

/двадесет и една хиляди двеста деветдесет и пет 

квадратни метра/ по одобреният регулационен план на село Никола Козлево, 

община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2483 от 03.07.2020 г., при начална 

тръжна цена 69 900 лв. без ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – „За производствена складова база“ в 

квартал 4 /четири/ с площ 2068.00
м2 

/две хиляди шестдесет и осем квадратни метра/ 

по одобреният регулационен план на село Никола Козлево, община Никола Козлево, 

актуван с АЧОС № 2482 от 03.07.2020 г., при начална тръжна цена 9 100 лв. без 

ДДС. 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – „За производствена складова база“ в 

квартал 4 /четири/ с площ 4255.00
м2 

/четири хиляди двеста петдесет и пет квадратни 

метра/ по одобреният регулационен план на село Никола Козлево, община Никола 

Козлево, актуван с АЧОС № 2481 от 03.07.2020 г., при начална тръжна цена 18 600 

лв. без ДДС. 
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 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – общ. в квартал 64 /шестдесет и 

четири/ с площ 800.00
м2 

/осемстотин квадратни метра/ по одобреният регулационен 

план на село Каравелово, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2485 от 

28.08.2020 г., при начална тръжна цена 3200 лв. без ДДС. 

3. Определя метод на продажба – публичен търг с явно наддаване. 

4. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението на настоящото решение. 
 

По осма точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 224 от 17.09.2020г. 

Относно: Обявяване на имот – училище в с. Цани Гинчево за частна общинска 

собственост на основание чл. 6 от Закона за общинска собственост /ЗОС/. 

Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната и след което 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али. 

„Колеги  комисията  разгледа внесената докладна и 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, моля за изказвания и въпроси по внесения материал.“ 

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

вх. № 224/17.09.2020г.“  

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и 

на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, поради това, че имотът е престанал да има 

предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 91 

 

1. Общински съвет – Никола Козлево обявява за частна общинска собственост 

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ V /пет/ от квартал 6 /шест/, дворно място с площ от 6400 

квадратни метра, със застроена площ 528 квадратни метра масивна едноетажна сграда 

„Училище“ по регулационния план на село Цани Гинчево, община Никола Козлево. 

2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия и състави Акт за частна общинска собственост. 

 

По девета точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 225 от 17.09.2020г. 

Относно: Обявяване на имот – училище в с. Ружица за частна общинска собственост 

на основание чл. 6 от Закона за общинска собственост /ЗОС/.  

Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната и след което 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али. 

 „Колеги  комисията  разгледа внесената докладна и даде положително становище по 

нея.“ 

Катилиян Костадинов: 

„Колеги към становището на г-н Али искам да добавя, че тези две училища не се 

ползват от много години насам и се рушат,  След като общината не може да стопанисва 

тези сгради, то по-добрия вариант е да се отдадат под наем така, че да има приходи от тях.“ 

Иван Иванов: 

„Г-н Костадинов е напълно прав. Тези две училища са закрити отдавна и няма шанс 

да заработят отново, и поради тези причини от публична собственост трябва да станат 

частна общинска собственост, за да може общината да предприеме мерки при проявен 

интерес.“  

След изказванията 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. № 225/17.09.2020г.“  
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От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и 

на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, поради това, че имотът е престанал да има 

предназначението по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 92 

 

            1. Общински съвет – Никола Козлево обявява за частна общинска собственост 

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III /три/ от квартал 34 /тридесет и четири/, дворно място 

с площ от 10600 квадратни метра, със застроена площ 204 квадратни метра масивна сграда 

„Основно Училище“ по регулационния план на село Ружица, община Никола Козлево. 

            2.Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия и състави Акт за частна общинска собственост. 

 

По десета точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 229 от 24.09.2020г. 

Относно: Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен” ООД, гр. Шумен 

Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната и след което 

даде думата на Иван Иванов:  

 „Дами и господа вчера бе входирано съобщението от ВиК, че ще се проведе 

събрание на 02.10.2020 год. и поради тази причина докладната не мина през постоянните 

комисии.“  

Халил Али: „Колеги както всеки път предлагам и сега представителя на община 

Никола Козлево да гласува по дневния  ред по собствена преценка.“ 

След изказването на г-н Иванов и г-н Али, 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. № 229/24.09.2020г.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Красимира Райкова Колева -                       „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА,  общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 93 

 

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен на 02.10.2020 год. от 10,00 часа.  

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен -  Иван Кирилов Иванов – заместник-

кмет на Община Никола Козлево. 

3. При невъзможност за участие на определения по т. 2  представител на Община 

Никола Козлево в общото събрание, той да бъде заместен от Феим Мехмед Насъф – 

Заместник-кмет на община Никола Козлево. 
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4. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен да гласува както следва: 

 

По т. 1. от дневния ред, относно: Вземане на решение „ВиК – Шумен“ ООД да 

получи финансиране от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, в размер до 7,5 млн. лв. 

и за сключване на договор за заем, при условията на съгласуван между двете страни проект 

на договор за заем. Средствата да се използват за покриване на безспорните просрочени 

задължения за ел. енергия на „ВиК – Шумен“ ООД към електроразпределителни дружества. 

 

Решение по т. 1: Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ 

ООД дава съгласие дружеството да получи финансиране от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, 

гр. София, чрез сключване на договор за заем, при условията на съгласуван между двете 

страни проект на договор за заем, като средствата се използват за покриване на безспорните 

просрочени задължения за ел. енергия на „ВиК – Шумен“ ООД към 

електроразпределителни дружества. 

- „по собствена преценка”. 

 

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

ал. 1 от АПК. 

 

По единадесета точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 230 от 24.09.2020г. 

Относно: Изменение на Правилника за организацията и дейността на общински 

съвет Никола Козлево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 

Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната и след което 

даде думата на съветниците ако някой има възражения или предложения. 

„След като нямате възражения и предложения по докладната, моля да гласуваме 

Докладна записка с вх. № 230/24.09.2020г.“  

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет Никола Козлево, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация,  общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 94 

 

 

1. Променя текста на чл. 19, ал. 1 от Правилника, като новият текст е със следното 

съдържание: 

„Чл. 19. (1) Общински съвет Никола Козлево има 4 (четири) постоянни комисии 

всяка със състав от по трима членове, състоящи се всяка от председател и двама члена, 

както следва:  

1. Постоянна комисия “Просвета, култура, младежки дейности, спорт и транспорт“. 

2. Постоянна комисия “Административно–правно обслужване, законност и 

обществен ред, гори, социални дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси, жалби и сигнали”. 

 3. Постоянна комисия “Бюджет и финанси, стопански дейност и туризъм, 

управление на общинска собственост и земеделие“. 

4. Постоянна комисия “Устройство на територията, строителство, етнически 

въпроси, здравеопазване, евроинтеграция“.“ 

 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение. 

 

 След направеното гласуване Председателя на общински съвет продължи: 
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„След обсъждането днеска на което присъства Ктилиян Костадинов в деловодството 

на общински съвет бе входирано Предложение от г-н Костадинов – Председател на групата 

общински съветници от листата на ПП ГЕРБ в Общински съвет Никола Козлево, за което 

му давам думата за разяснения.“ 

 Катилиян Костадинов: „Уважаеми колеги общински съветници и г-н Председател, 

с приемането на изменението в Правилника за организацията и дейността на общински 

съвет Никола Козлево, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация следва да се определи поименния състав на всяка комисия.  

 На свое заседание групата общински съветници, избрани от листата на ПП ГЕРБ в 

Общински съвет Никола Козлево реши да предложи следният поименен състав на 

постоянните комисии: 

1. Постоянна комисия “Просвета, култура, младежки дейности, спорт и транспорт“ – 

Катилиян Костадинов Костадинов – председател и членове: Бисер Ангелов Митев и Джеват 

Джелил Мехмед. 

2. Постоянна комисия “Административно–правно обслужване, законност и 

обществен ред, гори, социални дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси, жалби и сигнали” – Джелил Атавула Ахмед – председател и членове: Галин 

Иванов Георгиев и Фахри Салиев Алиев. 

 3. Постоянна комисия “Бюджет и финанси, стопански дейност и туризъм, 

управление на общинска собственост и земеделие“ – Халил Руфат Али – председател и 

членове: Али Сабайдин Феим и Ахмед Айредин Ахмед. 

4. Постоянна комисия “Устройство на територията, строителство, етнически 

въпроси, здравеопазване, евроинтеграция“ – Юксел Сюлейман Исмаил – председател и 

членове: Красимира Райкова Колева и Ебазел Юсуф Назиф. 

Ние като група съветници, Ви предлагаме по този начин поименния сътав на 

постоянните комисии.“ 

След изказването на председателя на  групата общински съветници от листата на ПП 

ГЕРБ в Общински съвет Никола Козлево, Председателя на общински съвет даде думата на 

съветниците за изказвания и продължи: 

„Колеги след като нямате въпроси, възражения или предложения по така 

направеното Предложение с Вх. № 232 от 24.09.2020г, моля да гласуваме като второ 

Решение към единадесета точка от дневния ред 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Никола Козлево, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

 РЕШЕНИЕ № 95 

1. Избира за членове на Постоянните комисии на Общински съвет Никола Козлево, 

както следва: 

1.1. Постоянна комисия “Просвета, култура, младежки дейности, спорт и транспорт“ 

– Катилиян Костадинов Костадинов – председател и членове: Бисер Ангелов Митев и 

Джеват Джелил Мехмед. 

1.2. Постоянна комисия “Административно–правно обслужване, законност и 

обществен ред, гори, социални дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на 

интереси, жалби и сигнали” – Джелил Атавула Ахмед – председател и членове: Галин 

Иванов Георгиев и Фахри Салиев Алиев. 

 1.3. Постоянна комисия “Бюджет и финанси, стопански дейност и туризъм, 

управление на общинска собственост и земеделие“ – Халил Руфат Али – председател и 

членове: Али Сабайдин Феим и Ахмед Айредин Ахмед. 

1.4. Постоянна комисия “Устройство на територията, строителство, етнически 

въпроси, здравеопазване, евроинтеграция“ – Юксел Сюлейман Исмаил – председател и 

членове: Красимира Райкова Колева и Ебазел Юсуф Назиф. 
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2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

настоящото решение. 

 

По дванадесета точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 231 от 24.09.2020г. 

Относно: Констатиране на недостиг на питейна вода и липса на резервни 

водоизточници в с. Църквица.  

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

думата на съветниците за изказвания. 

Иван Иванов: „Дами и господа в докладната е цитирана датата кога е взето Решение 

за извършване на проучване на възможностите за допълнително водоснабдяване на село 

Църквица, а на предходната сесия вие гласувахте Подробен устройствен план – Парцеларен 

план за трасето. Решението е обнародвано в „Държавен вестник“ и вече е влязло в сила. С 

цел осигуряване на средства за изграждане на водопровод от водоизточника в с. Хърсово 

към с. Църквица и включването му към съществуващата водоснабдителна система на 

селото,  Ви предлагам да да гласувате предложеното Ви решение в докладна с Вх. № 

231/24.09.2020г.“ 

Ешреф Реджеб: „ Искам да знаете, че търсим начини час по-скоро да решим вече 

така наболелия проблем на жителите на селото, пробваме всичко в името на успеха силно 

се надявам веднъж завинаги да бъде решен въпроса с водата на с. Църквица.“ 

След изказванията на Зам. Кмета и Кмета на община Никола Козлево председателя 

продължи: 

„След като няма други изказвания по докладната, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 231/24.09.2020г.“  

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 96 

 

1. Констатира недостиг на питейна вода в с. Църквица. 

2. Констатира липса на резервни водоизточници на територията на с. Църквица за 

снабдяване на селото с питейна вода. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 15:00 часа. 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


