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П Р О Т О К О Л 
№ 20 от 21.12.2020 г. 

 
Днес, 21.12.2020г. от 15.00 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, 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-кмет.  Присъстват 13 

от 13 съветника, има кворум и мога да открия последното за годината редовно заседание.  

Колеги, днешното ни заседание бе предвидено за пет точки, но след заседанията на 

постоянните комисии в деловодството на Общински съвет бяха внесени още две докладни, 

които предлагам да бъдат включени към днешния Дневен ред.  

Колеги моля да гласуваме Докладни с Вх. № 316/18.12.2020г., № 317/18.12.2020г.   

От общо 13 присъстващи съветника с 13 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. № 310 от 16.12.2020 год. 

2. Докладна с Вх. № 311 от 16.12.2020 год. 

3. Докладна с Вх. № 312 от 16.12.2020 год. 

4. Докладна с Вх. № 313 от 16.12.2020 год. 

5. Докладна с Вх. № 314 от 16.12.2020 год. 

6. Докладна с Вх. № 316 от 18.12.2020 год. 

7. Докладна с Вх. № 317 от 18.12.2020 год. 

От общо 13 присъстващи съветника с 13 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 с вх. № 310 от 16.12.2020г.   

 Относно: Размер на участието на община Никола Козлево в Проект „Красива 

България“ за обект „Основен ремонт за осигуряване на достъпна среда и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в сграда на здравна служба - Никола Козлево“. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Халил Али: „Добър ден на всички колеги, г-н Реджеб и г-н Иванов. Както знаете по- 

рано гласувахме решение, с което общината да подаде документи по проект „Красива 

Бъгария“ и днес предстои да гласуваме следващото, с което ще подвърдим финансовата 

част на проекта. Ние като комисия изкрено се надяваме в най-скоро време да функционира 

здравната служба в Никола Козлево и поради това даваме положително становище по нея.“ 

Джелил Ахмед: „Добър ден колеги, г-н Реджеб и г-н Иванов. Комисията разгледа 

внесената докладна и същата даде положително становище по нея.“ 

Катилиян Костадинов: „И нашата комисия единодушно подкрепя внесената 

докладна и нека в най-скоро време да заработи здравната служба.“ 
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Юксел Исмаил: „И нашата комисия дава положително становище по внесената 

докладна.“ 

Иван Иванов: „Господа, срока за подаване на документи е 5 или 6 Януари. 

Предлагам да се добави в решението, като т. 4 „На основание чл. 60, ал. 1 от АПК,  

Общински съвет Никола Козлево допуска предварително изпълнение на решението“. 

След изказванията Председателя 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. № 310/16.12.2020г.“  

От общо 13 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“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „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 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 129 

 

           1. Общински съвет Никола Козлево реши размера на участието на Община Никола 

Козлево в Проект „Красива България“ за обект „Основен ремонт за осигуряване на 

достъпна среда и внедряване на мерки за енергийна  ефективност  в сграда на здравна 

служба - Никола Козлево“ да бъде в размер на 96 809 (деветдесет и шест хиляди 

четиристотин шестдесет и един) лв. с включен ДДС, което съставлява 51 % (петдесет и 

един процента) от общите разходи по изпълнение на проекта. 

 2. Средствата да бъдат предвидени в Бюджет 2021 г. на Община Никола Козлево.  

 3. Възлага на Кмета на Община Никола Козлево да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на настоящото Решение. 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, Общински съвет Никола Козлево допуска 

предварително изпълнение на решението. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 311 от 16.12.2020г.  

Относно: Доставка на електроенергия за нуждите на община Никола Козлево от 

свободния пазар на електроенергия. 

След като Председателя на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни докладната,  

даде думата на председателите на водещите комисии: 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея. Съгласно новите изисквания от 1 октомври 2020 г. всички юридически 

лица следва да преминат на свободен пазар на електроенергия. Лицата, които не са 

сключили договор с търговец на електроенергия до 1 октомври 2020, остават при служебно 

определени тарифи на свободния пазар, като имат тази възможност до 30 юни 2021 година. 

Ако дотогава не сключат договор с търговец на електрическа енергия на свободен пазар на 

електроенергия, те ще бъдат автоматично прехвърлени към Доставчик от последна 

инстанция (ДПИ), където цените, които ще заплащат за електроенергия са много по-

високи.“ 
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Джелил Ахмед: „Нашата комисия също дава положително становище по внесената 

докладна.“ 

Катилиян Костадинов: „И ние я разгледахме докладната и също така даваме 

положетилно становище по нея.“ 

Юксел Исмаил: „Колеги, и нашата комисия е с положително становище.“  

След изказванията 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. № 275/13.11.2020г.“  

От общо 13 присъствали с 13 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 № 130 

 

            1. Приема внесената от Кмета на община Никола Козлево Докладна записка. 

2. Доставката на електроенергия, през 2021 г. и следващите години, за нуждите на 

община Никола Козлево да се извършва от свободния пазар на електроенергия. 

3. За сключване на договор с търговец на електроенергия да бъде обявена, съгласно 

правилата на Закона за обществените поръчки (ЗОП) обществена поръчка с предмет:  

„Избор  на  доставчик  на  електрическа енергия и координатор на стандартна  

балансираща група за обекти на община Никола Козлево, присъединени на средно и ниско 

напрежение“. 

4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на настоящото Решение. 

  

По трета точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 312 от 16.12.2020г. 

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 водищата комисия: 

Халил Али: „Господа съветници, 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 и изказвания по докладната и продължи:  

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

записка с Вх. № 312/16.12.2020г.“   

От общо 13 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“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „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 13 присъствали с 13 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 № 131 

 

Общински съвет Никола Кзлево утвърждава промяната в плана за финансираните обекти с 

капиталови вложения за 2020 год. както следва: 

 

1. Промяна на  капиталовите разчети по следните обекти: 

 
Дейност §§ обект било става 

1322 

„Неспециализирани 

училища, без 

професионални 

гимназии“ 

51-00 „Основен 

ремонт“ 

Ремонт, 

оборудване и 

обзавеждане на 

СУ „ Цанко Б. 

Церковски с. 

Никола 

Козлево“ 

407473 369446 

1322 

„Неспециализирани 

училища, без 

професионални 

гимназии“ 

52-01 

„Придобиване 

на компютри и 

хардуер“ 

Ремонт, 

оборудване и 

обзавеждане на 

СУ „ Цанко Б. 

Церковски с. 

Никола 

Козлево“ 

56364 54184 

1322 

Неспециализирани 

училища, без 

професионални 

гимназии“ 

52-05 

„Придобиване 

на стопански 

инвентар“ 

Ремонт, 

оборудване и 

обзавеждане на 

СУ „ Цанко Б. 

Церковски с. 

Никола 

Козлево“ 

2945 3180 

 

 Намаление  местна дейност 2603 „Водоснабдяване и катализация“ , 1030 текущ 

ремонт с 22327 лева. 

 Увеличение дейност 3322 „Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 5100 „Основен ремонт“ с 22327 лева. 

2. Промяна в началото и края  на участъка в обект „Основен ремонт общински път 

SHU 1060/II-7005, Изгрев/Тъкач –Сини вир- Граница общ.(Каолиново-Никола Козлево)-
Крива река /III-701/от било км.19+800 до км.20+400 – става 14+800 до км.15+400“  

3. Намаление на дейност 2759 “Други дейности по културата“,§§ 10-20 „Външни 

услуги“ със сумата 50 лева и увеличиние на дейност 2123 „Общински съвет“, §§ 5203 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със сумата 50 лева. 

 

            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. 313 от 16.12.2020г. 

Относно: Предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски 

пътища, съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 

2020/2021 г.  

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на Халил Али: 

„Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително становище по 

нея. Тука става въпрос за полските пъгища, които се ползват като земеделски земи, за 

начина им на отдаване и цена, определена от Областна дирекция „Земеделие“ гр. Шумен. “ 

След изказването на г-н Али, 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. № 313/16.12.2020г.“   

От общо 13 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“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „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 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и 

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ, общински съвет 

Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 132 

 

1. Актуализира годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост на община Никола Козлево за 2020 г., като допълва в  раздел „Имоти от 

Общински поземлен фонд, предвидени за отдаване под наем“, имотите по Приложение       

№ 3-6, приета с Решение № 9 от 06.02.2020 г. на Общински съвет – Никола Козлево. 

2. Дава съгласие за предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за 

ползване и на канали, които не функционират, на цена в размер посочени в заповедите на 

Директора на ОД „Земеделие“ Шумен, както следва: 

 с. Векилски - Заповед № РД – 04-144/18.11.2020 средна рентна вноска за НТП – 

нива 63.00 лв. /шестдесет и три лева/ на декар. 

 с. Никола Козлево - Заповед № РД – 04-143/18.11.2020 средна рентна вноска за 

НТП – нива 36.00 лв. /тридесет и шест лева/ на декар. 

 с. Цани Гинчево - Заповед № РД – 04 – 135/16.11.2020 средна рентна вноска за 

НТП – нива 38.00 лв. /тридесет и осем лева/ на декар. 

 с. Пет могили - Заповед № РД – 04 – 146/18.11.2020 средна рентна вноска за НТП – 

нива 46.00 лв. /четиридесет и шест лева/ на декар. 

  с. Красен дол - Заповед № РД – 04 – 126/09.11.2020 средна рентна вноска за НТП – 

нива 43.00 лв. /четиридесет и три лева/ на декар. 

 с. Църквица - Заповед № РД – 04 – 167/03.12.2020 средна рентна вноска за НТП – 

нива 43.00 лв. /четиридесет и три лева/ на декар. 

 с. Хърсово - Заповед № РД – 04 – 162/03.12.2020 средна рентна вноска за НТП – 

нива 41.00 лв. /четиридесет и един лева/ на декар. 

 с. Крива река - Заповед № РД – 04 – 166/03.12.2020 средна рентна вноска за НТП – 

нива 31.00 лв. /тридесет и един лева/ на декар. 

с. Ружица - Заповед № РД – 04 – 150/19.11.2020 средна рентна вноска за НТП – нива 

34.00 лв. /тридесет и четири лева/ на декар. 

3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договори с ползвателите, посочени в 

списъците, по цена в размер на средното рентно плащане за съответното землище за 

стопанската 2020/2021 година. 

4. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, предвид кратките срокове указани в ЗСПЗЗ и 

необходимостта ползвателите да успеят своевременно да сключат договори за полските 

пътища, попадащи в масивите за ползване и на напоителните канали, които не 
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функционират, Общински съвет Никола Козлево допуска предварително изпълнение на 

решението. 

 

По пета точка от дневния ред Докладна записка с вх. 314 от 16.12.2020г. 

Относно: Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в 

„МБАЛ – Шумен“ АД, гр. Шумен. 

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на Джелил Ахмед: 

„Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително становище по 

нея, като представителя на общината да гласува „За“ по предложения дневен ред.“ 

След изказването на г-н Ахмед, 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. № 314/16.12.2020г.“   

От общо 13 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“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „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 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и  

на основание  чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.226 от Търговския закон, 
общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 133 

 

1. Определя Феим Насъф – Зам.-кмет на Община Никола Козлево за представител на 

общината в извънредното Общо събрание на акционерите в „МБАЛ – Шумен“ АД,  

насрочено за 21.01.2021 год., като при липса на кворум, същото се насрочва за 05.02.2021 

при същия дневен ред. 

2. При невъзможност за участие на определения представител, той ще бъде заместен 

от Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево. 

3. Възлага на представителя на Община Никола Козлево да гласува по въпросите от 

дневния ред, както седва: 

По т. 1. От дневния ред, относно: Приемане на правила за избор на регистриран 

одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството. 

Решение по т. 1:  Общото събрание на акционерите приема правила за избор на 

регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството  

„За“ 

 

По шеста точка от дневния ред Докладна записка с вх. 316 от 18.12.2020г. 

Относно: Освобождаване от такса смет имоти общинска собственост на Община  

Никола Козлево за 2021 год.  

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по внесената докладна:  

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

записка с Вх. № 316/18.12.2020г.“   
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От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и 

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, чл. 8, ал.6, от Закона за местните данъци и 

такси, във връзка с чл.20а, ал.2 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на 

местните данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Никола Козлево, 
общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 134  

 

            Да се освободят от такса смет 2021 год., имотите общинска собственост, които няма 

да се използват по предназначение през цялата  година, както следва: 

 
№ по 

ред 

№ партида Населено място Вид на имота Предназначение 

1 000931568 048 Никола Козлево Сграда, УПИ 1, кв.60 Селска поликлиника-

гаражи 

2 000931568 049 Никола Козлево Сграда, УПИ 404, кв.77 Ритуална зала- тъжна 

3 000931568 073 Никола Козлево Земя и сграда, УПИ 4, кв.50 Земеделско училище 

4 000931568 097 Никола Козлево Земя и сграда, УПИ 2 кв.32 Детска градина стара 

5 7706F3705 Никола Козлево Земя и сграда, УПИ 6 кв.70 Общинска баня 

6 7706F4363 Никола Козлево Земя и сграда, УПИ 1, кв.60 Здравна служба 

7 000931568 043 Цани Гинчево Земя и сграда, УПИ 6, кв.6 Склад за гориво 

8 000931568 053 Цани Гинчево Земя и сграда, УПИ 16, кв.34 Детска градина 

9 000931568 092 Цани Гинчево Сграда, УПИ 2, кв.13 Баня 

10 7706F3314 Цани Гинчево Земя и сграда, УПИ 5, кв.6 Училище 

11 000931568 024 Ружица Земя и сграда, УПИ 3, кв.34 Основно училище 

12 000931568 056 Ружица Земя и сграда, УПИ 2, кв.33 Фурна 

13 000931568 074 Ружица Земя и сграда, УПИ 5, кв.32 Битов комбинат 

14 000931568 075 Ружица Земя и сграда, УПИ 2, кв.33 Дом за деца и юноши 

15 000931568 010 Ружица Земя и сграда, УПИ 7, кв.26 Кметство старо 

16 000931568 014 Хърсово Земя и сграда, УПИ 17, кв.16 Автоспирка 

17 000931568 021 Хърсово Земя и сграда, УПИ 13, кв.15 Училище 

18 000931568 023 Хърсово Земя и сграда, УПИ 22, кв.19 Детска градина 

19 000931568 116 Хърсово Сграда, УПИ 8, кв.15 Дом за деца и юноши 

20 000931568 148 Хърсово Земя и сграда, УПИ 2, кв.28 Стадион 

21 000931568 031 Крива река Земя и сграда, УПИ 

кад.№157,изв. стр. гр. 

Съблекалня- стадион 

22 000931568 066 Църквица Земя и сграда, УПИ 7, кв.23 Баня 

23 000931568 037 Пет могили Сграда, УПИ 9, кв.37 Баня 

24 000931568 086 Пет могили Земя и сграда, УПИ 1, кв.41 Дом за деца и юноши 

25 000931568 176 Пет могили Сграда, УПИ 12, кв.86 Селскостопански навес 

с 3 оградни стени 

26 7706F3313 Пет могили Земя и сграда, УПИ 2, кв.64 Жилище - общинско 

27 000931568 017 Пет могил Сграда, УПИ 1, кв.40 Автоспирка 

28 000931568 032 Векилски Сграда, УПИ 1, кв.24 Автоспирка 

29 7706F1208 Векилски Земя и сграда, УПИ 6, кв.13 Търговски обект- 

магазин и пивница 

30 000931568 020 Каравелово Земя и сграда, УПИ 10, кв.27 Съблекалня- стадион 

31 000931568 060 Каравелово Земя и сграда, УПИ 5, кв.36 Начално училище 

32 000631568 062 Красен дол Земя и сграда, УПИ 7, кв.30 Здравна служба 

33 000931568 088 Красен дол Земя и сграда, УПИ 2, кв.15 Основно училище 

34 000931568 089 Красен дол Земя и сграда, УПИ 1, кв.34 Дом за деца и юноши 

35 7706F1530 Красен дол Земя и сграда, УПИ 1, кв.27 Кметство старо 

 

По седма точка от дневния ред Докладна записка с вх. 317 от 18.12.2020г. 

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 докладната той 

даде думата на съветниците за въпроси и изказвания:  

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

Докладна записка с Вх. № 317/18.12.2020г.“   
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От общо 13 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“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „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 13 присъствали с 13 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: 

 

РЕШЕНИЕ № 135 

 

Общински съвет Никола Кзлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2020 год. както следва: 

 

Във връзка с предоставени средства с постановление № 250 на МС от 04.09.2020 г. за 

аварийно-възстановителни ремонтни дейности на джамия,с. Църквица да се завиши плана 

за капиталови разходи в дейност 2284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и 

производствени аварии“, параграф 51 00 „Основен ремонт на ДМА“ със сумата 126 126 

лева. 

 

              Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

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

 

 

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 15:35 часа. 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


