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П Р О Т О К О Л 

№ 12 от 29.07.2021 г. 
 

Днес, 29.07.2021г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 
проведе редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2021 година. Присъстват: 
Eшреф Реджеб – Кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – Зам.-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-кметове, колеги.  
Присъстват 13 от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието.  

Колеги, днешното ни редовно заседание бе предвидено за 13 точки, които вие 
разгледахте по време на постоянните комисии и изразихте вашите становища по тях. След 
заседанията на постоянните комисии в деловодството на Общински съвет бяха внесени още 
две докладни с Вх. № 176 от 27.07.2021г. и Вх. № 177от 27.07.2021г.   

 Колеги, моля да гласуваме Докладни записки с Вх.№ 176/27.07.2021г., и Вх.№ 177 
от 27.07.2021г. да бъдат ли включена в Дневния ред.  

От общо 13 присъстващи съветника с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 
„въздържал се“ Общински съвет прие направеното предложение. 

И така, колеги  предлагам на Вашето внимание следният Дневен ред: 
1. Докладна с Вх. № 155 от 29.06.2021 год. 
2. Докладна с Вх. № 162 от 13.07.2021 год. 
3. Докладна с Вх. № 163 от 13.07.2021 год. 
4. Докладна с Вх. № 164 от 14.07.2021 год. 
5. Докладна с Вх. № 166 от 21.07.2021 год.  
6. Докладна с Вх. № 167 от 22.07.2021 год.  
7. Докладна с Вх. № 168 от 22.07.2021 год. 
8. Докладна с Вх. № 169 от 22.07.2021 год.  
9. Докладна с Вх. № 170 от 22.07.2021 год.  
10. Докладна с Вх. № 171 то 22.07.2021 год. 
11. Докладна с Вх. № 172 от 22.07.2021 год.  
12. Докладна с Вх. № 173 то 22.07.2021 год.  
13. Докладна с Вх. № 174 то 22.07.2021 год. 
14. Докладна с Вх. № 176 от 27.07.2021 год. 
15. Докладна с Вх. № 177 от 27.07.2021 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. № 155 от 29.06.2021г.   
Относно: Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите в 

„МБАЛ - Шумен“ АД, гр. Шумен 
Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна даде думата на председателите на водещите комисии за становища:  
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Халил Али: „Добър ден г-н Реджеб, господа заместник-кметове,  колеги.  Комисията 
разгледа внесената докладна и мога да кажа, че както става ясно от докладната, като първа 
точка е смяна на състава на съвата на директорите, определяне мандата на същия съвет, 
определяне на възнаграждението на членовете на състава на директорите. Комисията по 
бюджет и финанси дава положително становище по внесения материал и предлага 
предствавителят на ОбС да гласува по представения Дневен ред „За““. 

След изказванията на председателите на комисиите, 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. № 155/29.06.2021г.“  

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“ 
Прамен Петков Симеонов -                         „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 № 70 

 
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 30.07.2021 г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 16.08.2021 г. 
при същия дневен ред. При невъзможност за участие на определения представител, той да 
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, както следва: 
 
 По т. 1. от дневния ред, относно: Промяна в състава на съвета на директорите.  

Решение по т. 1: Общото събрание на акционерите приема промяна в състава на 
съвета на директорите чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: 
Димитър Георгиев Костов, Лиляна Маринова Куздова и Деница Константинова Шалева, и 
избор на нов тричленен съвет на директорите в състав: Димитър Георгиев Костов, Хатидже 
Доанова Стижарлиева и Лидия Младенова Георгиева. 

- „За”. 
 

По т. 2. от дневния ред, относно: Определяне мандата на новоизбрания съвет на 
директорите.  

Решение по т. 2: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 
новоизбрания съвет на директорите. 

- „За”. 
 

По т. 3. от дневния ред, относно: Определяне възнаграждението на членовете на 
съвет на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.  
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Решение по т. 3: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на 
членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да 
бъде формирано по реда на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 
предприятия /ППЗПП/. 

- „За”. 
 

По т. 4. от дневния ред, относно: Вземане на решение по чл. 56, ал. 13 от ППЗПП и 
т. 8 от забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне на балната 
оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП.  

Решение по т. 4: Общото събрание на акционерите взема решение по чл. 56, ал. 13 
от ППЗПП и т. 8 от забележките към Приложение 2 „Показатели и критерии за определяне 
на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, като намалява 
стойността на една бална единица, определена в чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП, 
включително в случаите по ал. 6, и заменя показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към 
чл. 56, ал. 2 от ППЗПП. 

- „За”. 
3. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 
 

По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 162 от 13.07.2021г.   
Относно: Отдаване под наем на имоти стопанисвани от Общината за срок от 1 

(една) стопанска година, чрез публичен търг. 
Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, след 

което даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 
Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея. Тука става въпрос за актуализиране на годишната програма за 
управление и разпореждане с имоти общинска собственост, определяне на имоти по 
землище, начална тръжна цена и срока на отдаване.“  

След изказванато на председателя на водещата комисия, 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. № 162/13.07.2021г.“  

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“ 
Пламен Петков Симеонов -                         „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, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 32, ал. 5 от 
ППЗСПЗЗ, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 
РЕШЕНИЕ № 71 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., като допълва поземлените имотите, 
съгласно Приложение №1 неразделна част от настоящото решение в Раздел II 
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„ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ 
КАТО НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ 
ДРУЖЕСТВА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ“, приета с Решение № 32 от 25.02.2021 г. на 
Общински съвет – Никола Козлево. 

2. Определя поземлени имоти по землище, номера на поземлени имоти по КВС, 
идентификатор, площ в декари, площ в квадратни метра, начин на трайни ползване (НТП), 
категория на земята и местност за отдаване под наем, съгласно Приложение № 1 неразделна 
част от настоящото решение. 

3. Определя началната тръжна цена, началната тръжна цена на декар, депозит за 
участие и стъпката за наддаване за всеки поземлен имот за отдаване под наем, съгласно 
Приложение № 1 неразделна част от настоящото решение. 

4. Определя срок за отдаване под наем 1 (една) стопанска година, считано за 
стопанската 2021 – 2022 г. 

5. Определя метод на отдаване под наем – публичен търг с явно наддаване. 
6. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия по изпълнението на настоящото Решение. 
 
 По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 163 от 13.07.2021г.   

Относно: Отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд и имоти 
собственост на закрити училища, чрез публичен търг с явно наддаване. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 
думата на  председателя на водещата комисияа за становище Халил Али: 

Халил Али: „Колеги, докладната бе разгледана от нашата комисия и същата даде 
положително становище по нея. И тука става въпрос за актуализиране на годишна 
програма, определяне срок за отдаване и начална тръжна цена.“  

След изказването на г-н Али, Председателя на Общински съвет даде думата на 
съветниците за въпроси и изказвания и продължи: 

 „И така, колеги, след като нямате други въпроси и изказвания, моля да гласуваме 
Докладна записка с вх. № 163/13.07.2021г.“   

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“ 
Пламен Петков Симеонов -                         „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, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ 
и чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, общински съвет Никола Козлево реши:  

 
РЕШЕНИЕ № 72 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., като допълва имотите, съгласно 
Приложение №1 неразделна част от настоящото решение в Раздел II „ОПИСАНИЕ НА 
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ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ВНАСЯНЕ КАТО 
НЕПАРИЧНА ВНОСКА В КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ЗА 
УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА КОНЦЕСИЯ И АРЕНДА“, приета с Решение № 32 от 25.02.2021 г. на Общински 
съвет – Никола Козлево. 

2. Определя поземлени имоти по землище, номера на поземлени имоти по КВС, 
идентификатор, площ в декари, площ в квадратни метра, начин на трайни ползване (НТП), 
категория на земята и местност за отдаване под аренда, съгласно Приложение №1 
неразделна част от настоящото решение. 

3. Определя срок за отдаване под аренда 5 (пет) стопански години, считано от 
стопанската 2021 – 2022 г. на поземлените имоти, съгласно Приложение №1 неразделна 
част от настоящото решение. 

4. Определя началната тръжна цена, началната тръжна цена на декар, депозит за 
участие и стъпката за наддаване за всеки поземлен имот за отдаване под аренда, съгласно 
Приложение № 1 неразделна част от настоящото решение. 

5. Определя метод на отдаване под аренда – публичен търг с явно наддаване. 
6. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия по изпълнението на настоящото Решение. 
     

 По четвърта точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 164 от 14.07.2021г.   
Относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 12509.100.55 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на село Вълнари, община Никола Козлево, 
област Шумен, одобрени със Заповед РД – 18 – 368/28.05.2019 г. на Изпълнителен 
Директор на АГКК. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 
думата на  председателя на водещата комисияа за становище Халил Али: 

Халил Али: „Колеги, докладната бе разгледана от нашата комисия и същата даде 
положително становище по нея. Става въпрос за имот, намиращ се в землището на                
с. Вълнари, който имот след заявено желание и внесено заявление в деловодството на 
обшнска администрация ще бъде продаден на търг с явно наддаване при начална тръжна 
цена от 3800,00 лв., определена от инж. Кремена Вичева.“  

След изказването на г-н Али, Председателя на Общински съвет даде думата на 
съветниците за въпроси и изказвания и продължи: 

 „И така, колеги, след като нямате други въпроси и изказвания, моля да гласуваме 
Докладна записка с вх. № 164/14.07.2021г.“   

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“ 
Пламен Петков Симеонов -                         „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, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 
54, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущестчл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 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 
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собственост /ЗОС/ и чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на община Никола Козлево, общински съвет Никола 
Козлево реши:  

 
РЕШЕНИЕ № 73 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., приета с Решение № 32 от 25.02.2021 г. 
на Общински съвет – Никола Козлево като допълва във т. 3. „Продажба“ нова т. 3.2. 
Продажба на недвижими имоти – Приложение № 11, като включи: 

 Поземлен имот с идентификатор 12509.100.55 с площ от 2677.00 квадратни 
метра, начин на трайно ползване – нива, трайно предназначение на територията – 
земеделска, категория на земята – 3 /трета/, предишен идентификатор – няма, номер по 
предходен план –№ 100055, местност:  „…..“ по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на село Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен, одобрени със 
Заповед РД – 18 – 368/28.05.2019 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, снабден с АЧОС 
№ 2489/10.06.2021 г., вписан в Службата по вписвания град Нови пазар с вх. рег. № 
1643/14.06.2021 г., акт № 149, том 5 дело № 822/21 г. 

2. Дава съгласие за продажба на поземлен имот с идентификатор 12509.100.55 с 
площ от 2677.00 квадратни метра, начин на трайно ползване – нива, трайно 
предназначение на територията – земеделска, категория на земята – 3 /трета/, предишен 
идентификатор – няма, номер по предходен план – № 100055, местност:  „…..“ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на село Вълнари, община Никола Козлево, 
област Шумен, одобрени със Заповед РД – 18 – 368/28.05.2019 г. на Изпълнителен 
Директор на АГКК, снабден с АЧОС № 2489/10.06.2021 г., вписан в Службата по вписвания 
град Нови пазар с вх. рег. № 1643/14.06.2021 г., акт № 149, том 5 дело № 822/21 г. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 3800.00 лв. /три хиляди и осемстотин 
лева/ на гореописания имот. 

4. Определя метод на продажба – публичен търг с явно наддаване. 
5. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 

на настоящото решение. 
 
 По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 166 от 21.07.2021г.   

Относно: Приемане на План за действие на община Никола Козлево за 2021г. в 
изпълнение на Областната Стратегия за приобщаване на българските граждани от ромски 
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 
ситуация. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 
думата на  председателя на водещата комисияа за становище Бисер Митев: 

Бисер Митев: „Първо добър ден на всички голеги, г-н Реджеб и господа заместник-  
кметове. Докладната бе разгледана от нашата комисия и същата даде положително 
становище по нея. Искам да отбележа, че нашата комисия обстойно разгледа представения 
План и мога да кажа, че заложените дейности в него, засягащи специално здравеопазването, 
образованието, трудовата дейност и още др. са изключително важни и се надявам на едно 
добро изпълнение на този безупречен План.“  

След изказването на г-н Митев, Председателя на Общински съвет даде думата на 
съветниците за въпроси и изказвания и продължи: 

 „И така, колеги, след като нямате други въпроси и изказвания, моля да гласуваме 
Докладна записка с вх. № 166/21.07.2021г.“   

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против и 
на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  
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РЕШЕНИЕ № 74 
 

Общински съвет Никола Козлево приема План за действие на община Никола 
Козлево за 2021г. в изпълнение на Стратегия за приобщаване на българските граждани от 
ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 
ромите ситуация. 
 
 По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 167 от 22.07.2021г.   

Относно: Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от временен 
безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им 
от Държавен фонд “Земеделие” по одобрен проект BG06RDNP001-7.001-0095-C03 
„Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на 
община Никола Козлево, област Шумен“ 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.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 
думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната бе разгледана от нашата комисия и същата даде 
положително становище по нея. Става въпрос за безлихвен заем, който общината ще 
получи. Както знаете и друг път сме процедирали по този начин, процедурата е ясна за 
всички.“ 

Джелил Ахмед: „Добър ден колеги и господа Кметове, комисията разгледа внесената 
докладна и даде положително становище по неа.“ 

Бисер Митев: „И нашата комисия разгледа настоящата докладна и излезе с 
положително становище.“ 

Юксел Исмаил: „Добър ден на всички присъстващи, ние също разгледахме 
докладната и даваме положително становище  по нея.“ 

След изказванията, Председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за 
въпроси и изказвания и продължи: 

 „И така, колеги, след като нямате други въпроси и изказвания, моля да гласуваме 
Докладна записка с вх. № 167/22.07.2021г.“   

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“ 
Пламен Петков Симеонов -                         „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. 10 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, т. 5, чл. 5, ал. 1, т. 5, чл. 13 и 
чл. 17 от Закона за общинския дълг, във връзка с чл. 1 от Постановление № 215 на МС от 5 
октомври 2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от 
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централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и 
окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони 
за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване и във връзка с извършване на 
окончателни плащания на разходите по изпълнението Административен договор № 
BG06RDNP001-7.001-0095/27.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ 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 Държавен фонд 
„Земеделие“ за реализация на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици от 
общинска пътна мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“ с 
последна промяна с подписан от страните Анекс № BG06RDNP001-7.001-0095-
C03/03.02.2021 г., общински съвет Никола Козлево реши:  

 
 

РЕШЕНИЕ № 75 
 
 

1. Одобрява предложението на кмета на община Никола Козлево за поемане на  
краткосрочен общински дълг, формиран от временен безлихвен заем от централния бюджет 
с цел извършване на окончателни плащания на разходите по изпълнението на 
Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0095/27.05.2019 г. за безвъзмездна 
финансова помощ 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 Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на проект „Рехабилитация и 
реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола 
Козлево, област Шумен“ с последна промяна с подписан от страните Анекс № 
BG06RDNP001-7.001-0095-C03/03.02.2021 г. при следните основни параметри: 

1.1. Максимален размер на дълга – 552 295,33 лева; 
1.2. Валута на дълга – български лева /BGN/; 
1.3. Вид на дълга – временен безлихвен заем от централния бюджет за финансиране 

на разходи до възстановяването им по одобрения проект, финансиран съгласно 
Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0095/27.05.2019 г. за безвъзмездна 
финансова помощ 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 Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на проект „Рехабилитация и 
реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола 
Козлево, област Шумен“ с последна промяна с подписан от страните Анекс                          
№ BG06RDNP001-7.001-0095-C03/03.02.2021 г.; 

1.5. Условия за погасяване: 
- срок за погасяване – с получаване на окончателното плащане по Административен 

договор № BG06RDNP001-7.001-0095/27.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ, 
сключен между Община Никола Козлево и Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на 
проект „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията 
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на община Никола Козлево, област Шумен“ с последна промяна с подписан от страните 
Анекс № BG06RDNP001-7.001-0095-C03/03.02.2021 г.; 

- погасителен план – еднократна погасителна вноска при получаване на 
окончателното плащане по Административен договор № BG06RDNP001-7.001-
0095/27.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Община Никола 
Козлево и Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на проект „Рехабилитация и 
реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола 
Козлево, област Шумен“ с последна промяна с подписан от страните Анекс № 
BG06RDNP001-7.001-0095-C03/03.02.2021 г.; 

- източник за погасяване на дълга – получената сума по окончателното плащане по 
Административен договор № BG06RDNP001-7.001-0095/27.05.2019 г. за безвъзмездна 
финансова помощ 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 Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на проект „Рехабилитация и 
реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на община Никола 
Козлево, област Шумен“ с последна промяна с подписан от страните Анекс № 
BG06RDNP001-7.001-0095-C03/03.02.2021 г.; 

- Максимален лихвен процент – 0% (безлихвен заем); 
- Такси, комисионни и други – не се дължат; 
1.6. Влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга 

върху бюджета на общината – не оказва влияние при одобрение на пълния размер на 
разходите. 
 

2. Възлага на кмета на община Никола Козлево да подаде писмена заявка за 
кандидатстване за безлихвен заем от централния бюджет с цел  извършване на окончателни 
плащания на разходите по изпълнението на Административен договор № BG06RDNP001-
7.001-0095/27.05.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ 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 Държавен фонд „Земеделие“ за реализация на проект 
„Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна мрежа на територията на 
община Никола Козлево, област Шумен“ с последна промяна с подписан от страните Анекс 
№ BG06RDNP001-7.001-0095-C03/03.02.2021 г., както и да извърши всички законови 
действия, свързани с поемането на краткосрочен общински дълг.  

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

ал. 1 от АПК. 
 
 По седма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 168 от 22.07.2021г.   

Относно: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание 
на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 
думата на  председателя на водещата комисияа за становище Халил Али: 

Халил Али: „Колеги, докладната бе разгледана от нашата комисия и същата даде 
положително становище по нея. Предлагаме представителя на община Никола Козлево 
Иван Иванов да гласува по представения дневен ред  „За“.“  

След изказването на г-н Али, Председателя на Общински съвет даде думата на 
съветниците за въпроси и изказвания и продължи: 
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 „И така, колеги, след като нямате други въпроси и изказвания, моля да гласуваме 
Докладна записка с вх. № 168/22.07.2021г.“   

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, във връзка с чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за водите, общински съвет Никола Козлево реши:  

 
РЕШЕНИЕ № 76 

 
1. Оправомощава Иван Кирилов Иванов – Заместник-кмет на Община Никола 

Козлево, да вземе участие в заседанието като представител на Община Никола Козлево в 
Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен и да гласува по точките от дневния ред на 
извънредното неприсъствено заседание на Асоциацията на 30.07.2021 г., както следва: 
 

По т. 1. от дневния ред, относно: Съгласуване на Договор за доставка на условно 
чиста вода № 2/28.03.2021г. между „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД и 
„Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен; 

 
 

Предложение за Решение № 1 
На основание чл.5, ал. 3 от Наредба № 4 от 14 септември 2004г. за условията и реда 

за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и 
канализационните системи, във връзка с чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, Общото 
събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Шумен” ООД СЪГЛАСУВА Договор за 
доставка на условно чиста вода № 2/28.03.2021г.  между „Водоснабдяване и канализация – 
Шумен“ ООД и „Напоителни системи“ ЕАД клон Шумен;  
 

По представеното предложение за решение по т. 1 да гласува „За” 
 

По т. 2. от дневния ред, относно: Одобряване на Подробна инвестиционна 
програма за 2021 г., изготвена от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД; 
 

Предложение за Решение № 2 
На осн. чл.33а от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - 
Шумен” ООД ОДОБРЯВА Подробна инвестиционна програма за 2021 г., изготвена от 
„ВиК-Шумен“ ООД; 
 

По представеното предложение за решение по т. 2 да гласува „За” 
 

По т. 3. от дневния ред, относно: Съгласуване на бизнес план за развитие на 
дейността на “Водоснабдяване и  канализация - Шумен” ООД,  гр. Шумен като  ВиК  
оператор за периода 2022 - 2026г. 
 

Предложение за Решение № 3 
На основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, Общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация- Шумен“ ООД, гр. Шумен  СЪГЛАСУВА Бизнес плана за развитие на 
дейността на “Водоснабдяване и  канализация - Шумен” ООД,  гр. Шумен като  ВиК  
оператор за периода 2022 - 2026г.  
 

По представеното предложение за решение по т. 3 да гласува „За” 
 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1  представител в 
извънредното неприсъствено заседание като представител на Община Никола Козлево в 
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Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен, той да бъде заместен от г-н Феим 
Мехмед Насъф – Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

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

ал. 1 от АПК. 
 
 По осма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 169 от 22.07.2021г.   

Относно: Приемане на Отчета за касовото изпълнение на Бюджета на Община 
Никола Козлево за 2020 г.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 
думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната бе разгледана от нашата комисия и същата даде 
положително становище по нея. Както става ясна от представените приложения 
предвидените за 2020 год.  приходи ние почти сме ги изпълнили, при положение, че беше 
доста трудна година заради Ковид пандемията, и предвидения разход, който също е 
оправдан. Това на кратко колеги, означава че имаме около 80% изпълнение на бюджета, 
което лично аз смятам, че е доста добре, предвид тежката година. “ 

След изказването на г-н Али, Председателя на Общински съвет даде думата на 
съветниците за въпроси и изказвания и продължи: 

 „И така, колеги, след като нямате други въпроси и изказвания, моля да гласуваме 
Докладна записка с вх. № 169/22.07.2021г.“   

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“ 
Пламен Петков Симеонов -                         „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  и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл. 140 от 
Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., общински 
съвет Никола Козлево реши:  

 
РЕШЕНИЕ № 78 

 
1. Приема Отчета за касовото изпълнение на бюджета за 2020 г. по приходи и 

разходи, съгласно Приложения 1-А, 1-Б, 1-В, 2-А, 2-Б, и 2-В. 
2. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. съгласно 

Приложение № 3. 
3. Приема Отчета за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз за 2020 

г. по приходи и разходи, съгласно обяснителна записка. 
 
 По девета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 170 от 22.07.2021г.   

Относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2021 г. 
Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 

думата на  председателите на водещите комисии за становище: 
Халил Али: „Колеги, докладната бе разгледана от нашата комисия и същата даде 

положително становище по нея. Колеги става въпрос за ОУ с. Пет могили. Директорката на 
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училището с нейна Докладна иска разходите по дейност 322 и § 10 30 да бъдат намалени и 
да се увеличи дейност 322 § 52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 
и § 52 05 придобиване на стопански инвентар. “ 

След изказването на г-н Али, Председателя на Общински съвет даде думата на 
съветниците за въпроси и изказвания и продължи: 

 „И така, колеги, след като нямате други въпроси и изказвания, моля да гласуваме 
Докладна записка с вх. № 170/22.07.2021г.“   

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“ 
Пламен Петков Симеонов -                         „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 от ЗПФ и при спазване 
на разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2021 г., общински съвет Никола Козлево 
реши:  

 
РЕШЕНИЕ № 79 

 
 Общински съвет Никола Кзлево утвърждава промяната в плана за финансираните 
обекти с капиталови вложения за 2021 год. както следва: 
 

Намалява плана по разхода в Дейност 322 „Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ § 10 30 „Текущ ремонт“ ОУ „Св.Климент Охридски“ с. Пет 
могили със сумата 18714.00 лева. 

Увеличава плана по разхода в Дейност 322 „Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ § 52 03 „Придобиване на друго оборудване , машини и 
съоръжения“ за ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Пет могили със сумата 3882.00 лева. 
 

Увеличава плана по разхода в Дейност 322 „Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ § 52 05 „Придобиване на стопански инвентар“ за ОУ „Св. 
Климент Охридски“ с. Пет могили със сумата 14 832.00 лева. 
 
              Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 
обекти с капиталови вложения за 2021 год съгласно Приложение № 3. 
 
 По десета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 171 от 22.07.2021г.   

Относно: Допълнително финасиране на СУ „Цанко Бакалов Церковски“ с. Никола 
Козлево. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 
думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната бе разгледана от нашата комисия и същата даде 
положително становище по нея. Колеги, през последните години подпомагането на 
завършващите средното си образоание ученици от страна на общината стана практика. 
Сумата си е същата – в размер на 200 лева. Тази година от тази сума ще се възползват 17 от 
децата, за които има представен поименен списък. “ 
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Катилиян Костадинов: „Колеги, както каза и колегата това вече се превърна в 
практика, но аз като директор на СУ искам пак да повторя, че за да се получат тези средства 
децата, завършващи 12 клас трябва да отговарят на определени условия. Тази година децата 
са 17 на брой. Това са деца, които са се трудили през годината.“ 

След изказването на г-н Али г-н Костадинов,  Председателя на Общински съвет даде 
думата на съветниците за въпроси и изказвания и продължи: 

 „И така, колеги, след като нямате други въпроси и изказвания, моля да гласуваме 
Докладна записка с вх. № 171/22.07.2021г.“   

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“ 
Пламен Петков Симеонов -                         „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, общински съвет Никола Козлево реши:  
 

РЕШЕНИЕ № 80 
 

 Да се извърши допълнително финансиране на СУ „Цанко Бакалов Церковски“ с. 
Никола Козлево за получаване на СП на МПС от 17 ученика, завършили 12 клас - размер на 
дофинансирането 3400 лева. 
 
 По единадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 172 от 22.07.2021г.   

Относно: Годишен Отчет за състоянието на Общински дълг към 31.12.2020 година. 
Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 

думата на  председателите на комисиите за становище: 
Халил Али: „Колеги, докладната бе разгледана от нашата комисия и същата даде 

положително становище по нея. “ 
Джелил Ахмед: „И нашата комисия разгледа докладната и даде положително 

становище.“ 
Бисер Митев: „Колеги, и ние сме с положително становище.“ 
Юксел Исмаил: „Колеги, и нашата комисия дава положително становище по 

докладната.“ 
След изказваният на председателите,  Председателя на Общински съвет даде думата 

на съветниците за въпроси и изказвания и продължи: 
 „И така, колеги, след като нямате други въпроси и изказвания, моля да гласуваме 

Докладна записка с вх. № 172/22.07.2021г.“   
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против и 

на основание чл. 9, ал. 3,  от Закона за общинския дълг, общински съвет Никола Козлево 
реши:  

 
РЕШЕНИЕ № 81 

 
Общински съвет Никола Козлево приема годишния отчет за състоянието на 

общинския дълг и дълга на лицата по чл.8а от ЗОД на община Никола Козлево за 2020 год. 
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 По дванадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 173 от 22.07.2021г.   
Относно: Продажба на движими вещи – общинска собственост.  
Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 

думата на  председателя на водещата комисия за становище: 
Халил Али: „Колеги, докладната бе разгледана от нашата комисия и същата даде 

положително становище по нея. Както става ясно от внесената докладна тези две превозни 
средства са в доста лошо техническо състояние и тяхната продажба е желателна, понеже 
ремонта ще е излишно губене на парични средства. И поради тази причина решението на 
общинска администрация е правилно и няма да доведе до загуби. “ 

След изказването на г-н Али, Председателя на Общински съвет даде думата на 
съветниците за въпроси и изказвания и продължи: 

 „И така, колеги, след като нямате други въпроси и изказвания, моля да гласуваме 
Докладна записка с вх. № 173/22.07.2021г.“   

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“ 
Пламен Петков Симеонов -                         „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, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост 
/ЗОС/ и във връзка с чл. 32, ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество,общински съвет Никола Козлево реши:  

 
РЕШЕНИЕ № 82 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., приета с Решение № 32 от 25.02.2021 г. 
на Общински съвет – Никола Козлево във т. 3. „Продажба на МПС – Приложение № 10“, 
като включи следните автомобили: 

 „Специален автомобил“ с марка „Седдон Аткинсон“ модел M 526260 ЦДД 
/SEDDON ATKINSON M 526260 CDD/ с регистрационен номер Н3049ВА; 

 „Лек автомобили“ с марка „Форд Торнео“ /FORD TOURNEO/ с регистрационен № 
Н9069АМ; 

2. Общински съвет – Никола Козлево, упълномощава Кмета на общината да възложи 
на лицензиран оценител да изготви пазарни оценки на следните автомобили: 

 „Специален автомобил“ с марка „Седдон Аткинсон“ модел M 526260 ЦДД 
/SEDDON ATKINSON M 526260 CDD/ с регистрационен номер Н3049ВА; 

 „Лек автомобили“ с марка „Форд Торнео“ /FORD TOURNEO/ с регистрационен  № 
Н9069АМ; 

 
 По тринадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 174 от 22.07.2021г.   

Относно: Закупуване на специализиран автомобил за сметосъбиране и 
сметоизвозване. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 
думата на  председателя на водещата комисия за становище: 
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Халил Али: „Колеги, докладната бе разгледана от нашата комисия и същата даде 
положително становище по нея. Тука вече става въпрос за закупуване на специализиран 
автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване, знаете че ни се възтанови сума от 
отчисленията и обезпеченията, генерирани по Закона за управление на отпадъците, с наше 
решение с част от сумата бяха закупени пластмасови кофи за отпадъци на стойност 26 163 
лв. с ДДС. Към момента разполагаме с 29 001 лв. и както става ясно от докладната, 
общинска администрация иска да се закупи още един специализиран автомобил, който 
автомобил смятаме, че няма да ни е излишен, и поради това комисията изцяло подкрепя 
предложението на Кмета на общината. “ 

След изказването на г-н Али, Председателя на Общински съвет даде думата на 
съветниците за въпроси и изказвания и продължи: 

 „И така, колеги, след като нямате други въпроси и изказвания, моля да гласуваме 
Докладна записка с вх. № 174/22.07.2021г.“   

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“ 
Пламен Петков Симеонов -                         „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 § 58 от Закона за изменение и допълнение на 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 105 от 
11.12.2020г.,общински съвет Никола Козлево реши:  

 
РЕШЕНИЕ № 83 

 
1. Да бъде закупен автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване на цена не по-

висока от 29 000 лв. (двадесет и девет хиляди лева) без включен ДДС. 
2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите 

фактически и правни действия по изпълнение на настоящото решение. 
 
 По четиринадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 176 от 27.07.2021г.   

Относно: Определяне на средищни детски градини на територията на община 
Никола Козлево  за учебната 2021/2022 година 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, и 
даде думата на съветниците за въпроси и изказвания: 

„И така, колеги, след като нямате други въпроси и изказвания, моля да гласуваме 
Докладна записка с вх. № 176/27.07.2021г.“   

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против и 
на основание чл. 21, ал. 2, и чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 53, ал. 5 от Закона за училищното и предучилищното 
образование и чл. 3, ал. 1  от Постановление на Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. за 
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, 
общински съвет Никола Козлево реши:  
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РЕШЕНИЕ № 84 
 

1. Общински съвет – Никола Козлево предлага междуведомствената комисия към 
министъра на образованието и науката  да  запази статута на   ДГ „Щастливо детство” с. 
Каравелово като  средищна за учебната 2021/2022 година в актуализирания Списък на 
средищните детски градини и училища. 

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 
ал. 1 от АПК. 
 
 
 По петнадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 177 от 27.07.2021г.   

Относно: Определяне на средищни училища на територията на община Никола 
Козлево  за учебната 2021/2022 година 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, и 
даде думата на съветниците за въпроси и изказвания: 

Катилиян Костадинов: „Колеги, всички знаем, че проблема с училищата и детските 
градини е голям поради това, че няма деца, а тези които остават тука са принудени да 
пътуват, макар и средищните училища и градини да са в най-близкото населено място до 
закритото училище. Това е много трудно за нашите деца, но на този етап все пак се 
радваме, че нашите деца имат къде да учат.“ 

„И така, колеги, след като нямате други въпроси и изказвания, моля да гласуваме 
Докладна записка с вх. № 177/27.07.2021г.“   

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против и 
на основание чл. 21, ал. 2, и чл. 17, ал.1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 53, ал. 5 от Закона за училищното и предучилищното 
образование и чл. 3, ал. 1  от Постановление на Министерски съвет № 128/29.06.2017 г. за 
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, 
общински съвет Никола Козлево реши:  

 
РЕШЕНИЕ № 85 

 
1. Общински съвет Никола Козлево предлага междуведомствената комисия към 

министъра на образованието и науката  да  запази статута на средищни училища на:  
ОУ „Христо Ботев” с. Църквица,  
ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили,    
СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево 

за учебната 2021/2022 година в актуализирания Списък на средищните детски градини и 
училища. 
 

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

     Поради изчерпване на Дневния ред, Председателят закри заседанието в 16:20 
часа. 

 
 

                                                                              Председател: ……………………… 
                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)  
   
 
Протоколчик: …………...………… 
    (Емине Исмаил Юмерова) 


