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П Р О Т О К О Л 

№7 от 25.06.2020 г. 
 

Днес, 25.06.2020г. от 13.00 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 и Феим  Насъф – 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.  Присъстват 
12 от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието. Отсъства Бисер Ангелов 
Митев. 

След заседанията на постоянните комисии в деловодството на общински съвет бе 
внесена  Докладна с Вх. № 130 от 23.06.2020 год., която предлагам да бъде включена към 
дневния ред, имайки предвид нейната спешност. Колеги, моля да гласуваме Докладна с Вх. 
№ 130 от 23.06.20г. да бъде ли включена към дневния ред.  

От общо 12 присъстващи съветника с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 
„въздържал се“, Общински съвет Никола Козлево прие така направеното предложени.   

И така, колеги,  както знаете и се запознахте с постъпилите докладни  по време на 
постоянните комисии и дадохте становище по тях.   

Колеги, предлагам на Вашето внимание следния Дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 111 от 02.06.2020 год. 
2. Докладна с Вх. № 122 от 15.06.2020 год. 
3. Докладна с Вх. № 124 от 16.06.2020 год.  
4. Докладна с Вх. № 125 от 17.06.2020 год. 
5. Докладна с Вх. № 126 от 17.06.2020 год. 
6. Докладна с Вх. № 130 от 23.06.2020 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. № 111 от 02.06.2020г. 

Относно: Предоставяне на нежилищно помещение, публична общинска собственост за 
временно и безвъзмездно управление на Агенция за социално подпомагане, гр. София, за 
нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каолиново.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 
докладна, даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али за становище по 
внесеният материал: 

„Добър ден колеги, господа Кметове, Докладната беше разгледана от членовете на 
комисията и същата даде положително становище по нея. Също така смятаме че това 
помещение ще е от голяма полза за жителите на общината понеже възрастните, трудно 
подвижните и хората с увреждане ще имат по-улеснен достъп до услугите на Дирекция 
„Социално подпомагане“ гр. Каолиново.“ 
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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. № 111/02.06.2020г.“  

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 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 12, ал. 3 от 
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 
общински съвет Никола Козлево реши:  

 
РЕШЕНИЕ № 47 

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

собственост на община Никола Козлево за 2020 г., като допълва в раздел „ІІ. Описание на 
имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за 
продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за 
учредяване на ограничени вещни, както и за възлагане чрез концесия“ помещение /стая/ 
№ 2 с площ от 9.00 м2 (девет кв. м.) на първи етаж от масивна сграда – Младежки дом, 
находящ се в УПИ VII, квартал 42 по плана на село Никола Козлево, приета с Решение № 9 
от 06.02.2020 г. на Общински съвет – Никола Козлево. 

2. Да се предостави на Агенция за социално подпомагане гр. София с Булстат 
121015056, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Каолиново за 
безвъзмездно право на управление върху помещение (стая) № 2 с площ от 9.00 м2 (девет кв. 
м.) на първи етаж от масивна сграда – Младежки дом, находящ се в УПИ VII, квартал 42 по 
плана на село Никола Козлево, актуван с АПОС № 156/13.03.2006 г. за срок от 5 (пет) 
години. 

3. Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от ползвателя, както 
следва: 

3.1. Ел. енергия, вода, данък (съгласно чл. 11, ал, 5 от ЗМДТ) и такса битови 
отпадъци. 

4. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 
на настоящото решение. 
 

По втора точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 122 от 15.06.2020г.  
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на 
домашни животни, птици и пчелни семейства на територията на община Никола Козлево. 

След като председателя на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни докладната,  
даде думата на председателя на водещата комисия Джелил Ахмед: 

„Добър ден дами и господа, Кметове и колеги, докладната беше разгледана от 
членовете на комисията, и същата даде положително становище по нея.“ 

След неговото изказване 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. № 122/15.06.2020г.“  

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и 
на основание  чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл. 4а от 
Наредба № 44 от 20.04.2006г. за ветеринарномедицинските изисквания към 
животновъдните обекти, при спазване на изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77, и чл. 79 от 
АПК, общински съвет Никола Козлево реши: 

 
РЕШЕНИЕ № 48 

 
1. Приема изменение и допълнение на Наредба за отглеждане на домашни животни, 

птици и пчелни семейства на територията на община Никола Козлево, както следва: 
1.1. В раздел първи, общи положения, чл. 1, ал. 2 се изменя както следва: 

 Било: Чл. 1. (2) Разпоредбите на наредбата не се прилагат: 
1. за обекти на физически лица, в които се отглеждат за лични нужди до: 
а) три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна възраст; 
б) десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст; 
в) пет прасета за угояване; 
г) три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст; 
д) десет зайкини с приплодите; 
е) 100 възрастни птици; 
ж) 150 бройлера или подрастващи птици от други видове; 
2. при пасищно отглеждане на местни породи (автохтонни) едри преживни животни 

(ЕПЖ), дребни преживни животни (ДПЖ) и еднокопитни, въведени в Интегрираната 
информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ); 

3. при целогодишно пасищно отглеждане на месодайни породи ЕПЖ и/или ДПЖ; 
4. за животновъден обект - пасище. 

 Става: Чл. 1. (2) В личните стопанства на физически лица могат да се отглеждат за 
лични нужди до: 
 1. два броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст; 
 2. десет броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст; 
 3. три броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези; 
 4. два броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст; 
 5. десет възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо; 
 6. петдесет възрастни птици независимо от вида; 
 7. сто бройлера или подрастващи птици независимо от вида. 

1.2. В Раздел първи, Общи положения в чл. 1 се добавя нова алинея 3 със 
следният текст: 
 Ал. 3. “Обектите по ал. 2 следва да отговарят на изискванията по чл. 4, ал. 1, т. 2, 3, 5 
и 6 от Наредба № 44 от 20.04.2006г. на МЗГ и имат обособено място за съхранение и 
обеззаразяване на тор.“ 

§ 6. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение №  48 по Протокол № 7 
от 25.06.2020г. 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. 124 от 16.06.2020г. 

относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на общинско предприятие 
„Никола Козлево“ към 31.03.2020г. 

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.“ 

След изказването на г-н Али, Председателят на Общински съвет даде думата на 
съветниците за въпроси по докладната и продължи:  
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„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 
записка с Вх. № 124/16.06.2020г.“   

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. 15 от  Правилника за организацията, 
устройството и дейността на Общинско предприятие „Никола Козлево“, общински съвет 
Никола Козлево реши: 

 
РЕШЕНИЕ № 49 

 
 Общински съвет Никола Козлево приема Информация за касовото изпълнение на 

бюджета на общинско предприятие „Никола Козлево“ към 31.03.2020г. 
 
По четвърта точка от дневния ред Докладна записка с вх. 125 от 17.06.2020г. 
Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на общинско 

предприятие „Социални дейности“ към 31.03.2020г. 
След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателите на водещите комисии: 
Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от членовете на комисията и 

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. № 125/17.06.2020г.“   
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. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 
чл. 3, ал. 6 от Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински 
предприятия на територията на община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево 
реши: 

 
РЕШЕНИЕ № 50 

 
Общински съвет Никола Козлево приема Информация за касовото изпълнение на 

бюджета на общинско предприятие „Социални Дейности“ към 31.03.2020г. 
 
По пета точка от Дневния ред – Докладна запидска с вх. 126 от 17.06.2020г.  

Относно: Кандидатстване по Проект „Красива България“ – кампания 2021г. с обект 
„Здравна служба с. 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.“  
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След изказването на г-н Ахмед, Председателят на Общински съвет даде думата на 
съветниците за въпроси или предложения по докладната: 

Иван Иванов: 
„Дами и господа искам да Ви информирам, че това е само първа стъпка, с която 

община Никола Козлево да кандидатства по Проект „Красива България“, следващото което 
предстои е да се уточни с каква сума ще участва общината в проекта.“ 

Ешреф Реджеб: 
„По принцип всяка година можем да кандидатстваме по този Проект, вече имаме три 

изпълнени обекта, в с. Никола Козлево съществува сграда на бившата здравна служба, 
която е построена през 1951 г., вече повече от 20 години сградата не се използва и се 
намира в окаяно състояние. С възможностите които дават мерките по Проект „Красива 
България“ ние имаме възможност да съживим сградата. Така ще имат хората достъп до 
медицинска помощ и няма да има нужда да търсят специалисти в големите градове.“  

След изказването на г-н Иванов и Кмета на община Никола Козлево Ешреф Реджеб, 
Председателя на Общински съвет продължи:  

„И така, колеги, след като нямате въпроси и предложения, моля да гласуваме 
Докладна записка с вх. № 126/17.06.2020г.“  

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 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 
 

РЕШЕНИЕ № 51 
 

           1. Дава съгласие община Никола Козлево да кандидатства по Проект „Красива 
България“ през 2021 г. с обект: „Здравна служба – с. Никола Козлево“. 
 2. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по възлагане 
на проектиране на преустройството и строително-ремонтните дейности и изготвяне на 
количествено-стойностна сметка с цел комплектоване на необходимата  документация  и 
внасянето на проекто-предложението в регионалното звено на проект „Красива България в 
гр. Русе.  
 

По шеста точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 130 от 23.06.2020г. 
Относно: Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите в „МБАЛ - 
Шумен“ АД, гр. Шумен   

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 
даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

„Колеги, комисията преди заседанието се запозна с докладната и предлагаме г-н 
Насъф да гласува по собствена преценка по нея.“ 

След изказването на г-н Али председателя 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. 

№ 130/23.06.2020г.“  
От общо 12 гласували поименно:   
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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 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от Търговския закон, 
общински съвет Никола Козлево реши: 
 

РЕШЕНИЕ № 52 
 
1. Определя Феим Насъф – Зам.-кмет на Община Никола Козлево за представител на 

общината в общото събрание на акционерите в „МБАЛ — Шумен“ АД, насрочено за 
02.07.2020 г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 17.07.2020 г. при същия 
дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той ще бъде 
заместван от Иван Иванов - Зам.-кмет на Община Никола Козлево. 
 2. Възлага на представителя на Община Никола Козлево да гласува по въпросите от 
дневния ред „по своя преценка“, както следва: 
 По т . 1 - Приемане на доклада на съвета на директорите за дейността на 
дружеството през 2019г. 
 По т. 2 - Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен 
от регистриран одитор. 
 По т. 3 – Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2019 г. 
 По т. 4 - Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г. заверен 
от регистриран одитор. 
 По т. 5 -  Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за 
дейността им през 2019 г.  
 По т. 6 - Избиране и назначаване на предложения регистриран одитор за 2020 г.  
 По т. 7 -  Приемане предложената промяна в състава на съвета на директорите.  
 По т. 8 - Определяне на тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите. 
 По т. 9 - Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 
които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни 
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната 
месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с 
Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на 
съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават 
въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните 
разпоредби на нормативен акт. 
 По т. 10 - Приемане предложената промяна в капитала на дружеството. 
 По т. 11 - Приемане предложената промяна в Устава на дружеството. 
 По т. 12 - Приемане на решение за разходване на средствата в размер на 236 465,16 
лв. /двеста тридесет и шест хиляди четиристотин шестдесет и пет лв. и шестнадесет ст./, 
получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи по реда на чл. 105, ал. 4 от 
ЗЛЗ - за удовлетворяване интересите на кредитора „Софарма Трейдинг“ АД. 
 По т. 13 - Приемане на решение, сключването на договорите за наем на дълготрайни 
активи да се извършва чрез пряко договаряне, като началната цена се определя от 
лицензиран оценител, в следите случаи: а/ съгласно чл. 20, ал. 1, т. 2 от Правилника за 
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прилагане на Закона за публичните предприятия - с дъщерното дружество „Медицински 
център МБАЛ – Шумен“ ЕООД - гр. Шумен, ЕИК  127559673; б/ съгласно  чл. 20, ал. 1, т. 4 
от Правилника за прилагане на Закона за   публичните предприятия - с Регионална здравна 
инспекция - Шумен, ЕИК: 176031145 и с ЦСМП, ЕИК : 837077874. 
 По т. 14 - Приемане на предложените Правила за избор на регистриран одитор за 
заверка на годишния финансов отчет на дружеството. 
 
 3. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК Общински съвет Никола Козлево допуска 
предварително изпълнение на решението поради защита на важни обществени интереси. 

 
 

 
 
 

 
 
Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 14:00 

часа. 
 
 
 
                                                                                   Председател: ……………………… 
                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    
 
Протоколчик: …………...………… 
                 (Емине Коджа Апти) 


