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П Р О Т О К О Л 
№ 7 от 15.04.2021 г. 

 
Днес, 15.04.2021г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно 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, и колеги.  

Присъстват 13 от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието.   

Колеги, знаете неотдавна изгубихме един наш добър приятел и Кмет на с. Цани 

Гинчево – Павел Динков, бих желал  преди да продължим нататък да почетем паметта му с 

мунута мълчание.“ 

 „Днешното ни извънредно заседание бе предвидено за шест точки, които вие 

разгледахте по време на постоянните комисии и изразихте вашите становища по тях.  

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

1. Докладна с Вх. № 93 от 01.04.2021 год. 

2. Докладна с Вх. № 94 от 02.04.2021 год. 

3. Докладна с Вх. № 98 от 08.04.2021 год. 

4. Докладна с Вх. № 99 от 08.04.2021 год. 

5. Докладна с Вх. № 103 от 12.04.2021 год. 

6. Докладна с Вх. № 104 от 12.04.2021 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. № 93 от 01.04.2021г.   

Относно: Отдаване под наем на терен с площ от 60.00 м
2
 (шестдесет квадратни 

метра), находящ се в УПИ VI в квартал 42 по плана на с. Никола Козлево, общ. Никола 

Козлево за поставяне на преместваем метален павилион за бързо хранене по реда на чл. 56 

от ЗУТ.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна даде думата на председателя на водещата комисия за становище: 

Халил Али: „Добър ден първо на всички колеги, г-н Реджеб, господа зам.-кметове. 

Както знаете става въпрос за постипило заявление от страна на ЕТ „Мелиса – Анка 

Христова“, с което е изразила желанието си да продължава да ползва терена с площ от        

60.00 м
2
, тъй като договора за наем изтича на 01.04.2021 г. При това положение следва да се 

проведе публичин търг с явно наддаване за срок от 5 години при начална тръжна цена от 

90,00 лева без ДДС на месец. Комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

стнановище по нея.“  

Джелил Ахмед: „Добър ден първо на всички колеги, г-н Реджеб, господа зам.-

кметове. Както каза колегата има подадено заявление от страна на фирмата и ясно 

представена процедура и цена, така че комисията дава положително становище по 

внесената докладна.“ 
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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. № 93/01.04.2021г.“  

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“ 

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, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост /ЗОС/ и чл. 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от НРПРУОИ, Общински съвет 

Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 46 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., като допълва терен с площ от 60.00 м
2
 

(шестдесет квадратни метра), находящ се в УПИ VI в квартал 42 по плана на с. Никола 

Козлево, общ. Никола Козлево в раздел II „Описание на имотите, които Общината има 

намерение да предложи за предоставяне под наем“, приета с Решение № 32 от 25.02.2021 

г. на Общински съвет – Никола Козлево. 

2. Дава съгласие за отдаване под наем на терен с площ от 60.00 м
2
 (шестдесет 

квадратни метра), находящ се в УПИ VI в квартал 42 по плана на село Никола Козлево 

община Никола Козлево актуван с акт за частна общинска собственост № 69/29.06.1998г., 

съгласно одобрена схема по реда на чл. 56 от ЗУТ 

3. Срок за отдаване под наем 5 (пет) години. 

4. Определя метод на отдаване под наем – публичен търг с явно наддаване. 

5. Определя начална тръжна цена в размер на 90.00 лв. (деветдесет лева и 00 ст.) на 

месец без включен ДДС. 

6. Кандидатите да представят проектов или снимков материал на вида на 

съоръжението. 

7. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите действия 

по изпълнение на настоящото Решение. 

 
По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 94 от 02.04.2021г.   

Относно: Отдаване под аренда на имоти от общински поземлен фонд, чрез публичен 

търг с явно наддаване. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, след 

което даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Халил Али: „Уважаеми колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде 

положително становище по нея.“ 

След изказването на председателите на водещата комисия, Председателя 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. № 94/02.04.2021г.“  

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“ 

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, 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 № 47 

 

1. Отменя Решение № 18 по протокол № 4 от 05.02.2021 г. на Общински съвет – 

Никола Козлево. 

2. 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 

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. 

3. Определя поземлени имоти по землище, номера на поземлени имоти по КВС и 

идентификатор, площ в декари, начин на трайни ползване (НТП) и срок за отдаване под 

аренда, съгласно Приложение №1 неразделна част от настоящото решение. 

4. Определя срок за отдаване под аренда на поземлени имоти, считано от 

стопанската 2021 – 2022 г., както следва: 

4.1.Поземлени имоти за срок от 10 (десет) години, считано от стопанската 2021 – 

2022 г. „за полски култури и съществуващи трайни насаждения“, съгласно чл. 54, ал. 2, т.1 

и т.2 от НРПУРОИ, както следва: 

- ПИ с идентификатор № 77582.16.3 (предходен план № 016003) срок на отдаване 

под аренда 10 (десет) години; 

- ПИ с идентификатор № 77582.16.2 (предходен план № 016002) срок на отдаване 

под аренда 10 (десет) години; 

- ПИ с идентификатор № 77582.40.1 (предходен план № 040001) срок на отдаване 

под аренда 10 (десет) години; 

- ПИ с идентификатор № 39760.11.9 (предходен план № 011009) срок на отдаване 

под аренда 10 (десет) години; 

- ПИ с идентификатор № 63269.16.51 (предходен план № 016051) срок на отдаване 

под аренда 10 (десет) години; 

- ПИ с идентификатор № 51651.23.1 (предходен план № 023001) срок на отдаване 

под аренда 10 (десет) години; 

- ПИ с идентификатор № 39760.19.13 (предходен план № 019013) срок на отдаване 

под аренда 10 (десет) години; 
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- ПИ с идентификатор № 39760.19.17 (предходен план № 019017) срок на отдаване 

под аренда 10 (десет) години; 

- ПИ с идентификатор № 39760.29.3 (предходен план № 029003) срок на отдаване 

под аренда 10 (десет) години; 

- ПИ с идентификатор № 39760.31.1 (предходен план № 031001) срок на отдаване 

под аренда 10 (десет) години; 

4.2. Поземлени имоти за срок от 25 (двадесет и пет) години, считано от стопанската 

2021 – 2022 г. „за създаване на нови трайни насаждения“, съгласно чл. 54, ал. 2, т.3 от 
НРПУРОИ, както следва: 

- ПИ с идентификатор № 56071.46.410 (предходен план № 000410), срок на отдаване 

под аренда 25 (двадесет и пет) години; 

- ПИ с идентификатор № 56071.59.1 (предходен план № 059001), срок на отдаване 

под аренда 25 (двадесет и пет) години; 

- ПИ с идентификатор № 51651.40.42 (предходен план № 000042), срок на отдаване 

под аренда 25 (двадесет и пет) години; 

- ПИ с идентификатор № 51651.40.48 (предходен план № 000048), срок на отдаване 

под аренда 25 (двадесет и пет) години; 

5. Определя началната тръжна цена, началната тръжна цена на декар, депозит за 

участие и стъпката за наддаване за всеки поземлен имот, съгласно Приложение № 1 

неразделна част от настоящото решение. 

6. Определя метод на отдаване под аренда – публичен търг с явно наддаване. 

7. 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. № 98 от 08.04.2021г.   

 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 след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Халил Али: „Колеги, както знаете предния път разгледахме същата докладна, но 

понеже заседанието не се проведе, затова сега повторно ще гласуваме същото решение. То 

ще е нерисъствено заседание и комисията, както предния път предлага по представения 

дневен ред представителя на общината да гласува „За“.“ 

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

съветниците за въпроси и изказвания по докладната: 

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

Докладна записка с вх. № 98/08.04.2021г.“  

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 № 48 

 

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 07.05.2021 г., както следва: 
 

По т. 1. от дневния ред, относно: Приемане на бюджет на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация – Шумен“ ООД за 2021 год. 

Предложение за Решение № 1 

На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, във вр. с чл. 21, ал. 1, вр. чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, 

Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД ПРИЕМА бюджета на 

Асоциацията за 2021 год. 
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По представеното предложение за решение по т. 1 да гласува „За” 

 

По т. 2. от дневния ред, относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД за 2020 г. 

 

Предложение за Решение № 2 

На осн. чл. 26, ал. 3, във вр. чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на 

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД ПРИЕМА отчета за изпълнението на 

бюджета на Асоциацията за 2020 год. 

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

 

По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на годишния отчет за дейността на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД за 2020 

год. 

 

Предложение за Решение № 3 

На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото 

събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД ПРИЕМА годишния отчет 

за дейността на Асоциацията за 2020 год. 

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

По т. 4. от дневния ред, относно: Одобряване на Подробна инвестиционна 

програма за 2021 год., изготвена от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. 

 

Предложение за Решение № 4 
 

На основание чл. 33а от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД ОДОБРЯВА Подробна инвестиционна програма за 2021 год., 

изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД 

По представеното предложение за решение по т. 4 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 Общото 

събрание на Асоциация по ВиК – Шумен, той да бъде заместен от г-н Феим Мехмед Насъф 

– Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

  

 По четвърта точка от Дневния ред – Доклад с вх. № 99 от 08.04.2021г.   

 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  председателя на водещата комисия за становище: 

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

становище по нея. Предлагаме представителя на общината на присъственото заседание по 

представения дневен ред да гласува „За“.  

След изказването на председателя на водещата комисия, Председателя на Общински 

съвет даде думата на съветниците за други изказвания и въпроси по внесения доклад.  

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

вх. № 99/08.04.2021г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 
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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 № 49 

 

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 29.04.2021 г., като при липса на кворум, същото се насрочва за 14.05.2021 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, както следва: 

 

 По т. 1. от дневния ред, относно: Определяне възнаграждения на членовете на 

съвета на директорите.  

Решение по т. 1: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на 

членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 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 Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия /ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на 

чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2, към 

чл. 56, ал. 2 от ППЗПП 

- „За” 

 

По т. 2. от дневния ред, относно: Промяна в капитала на дружеството.  

Решение по т. 2: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в 

капитала на дружеството. 

- „За“ 

 

По т. 3. от дневния ред, относно: Промяна в устава на дружеството.  

Решение по т. 3: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в устава 

на дружеството. 

- „За” 

 

 По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 103 от 12.04.2021г.   

Относно: Промяна в Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

Халил Али: „Колеги, знаете че бяха заделени средства за реконструкция и 

рехабилитация на улици в селата Църквица и Цани Гинчево, но неотдавна получихме писма 

от АПИ и според текста в тях преди стартирането на ремонтните работи по 

републиканската пътна мрежа е необходимо писмено съгласие от общината, че в близко 

бъдеще не се предвижда изпълнение на обекти, засягащи пътното платно чрез прокопаване. 
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Всички знаем, че на този участък са прокарани водопроводи, които са от Азбесто-

циментови тръби и често аварират. За да се избегне отстраняване на аварии, а такива със 

сигурност ще има, е необходимо тръбите да бъдат подменени с нови ПВЦ преди да започне 

ремонта по предвиденото трасе. Както виждате от представената докладна трасето 

подлежащо на ремот минава през селата Векилски и Пет могили и необходимите средства 

за подмяната на водопровода са в размер на около 344 000 лв. с включен ДДС и следва да 

бъдат осигурени от бюджета на община Никола Козлево. Поради това е предложената 

промяна в капиталовите разходи за 2021 година. Комисията прецени създалата се ситуация 

и реши, че предложението от Кмета е разумно и поради това даде положително становище 

по внесената докладна. Също така вярваме, че и отложената за сега реконструкция и 

рехабилитация на улиците в селата Цани Гинчево и Църквица ще бъдат осъществени в 

близко бъдеще и при първа възможност.“  

Джелил Ахмед: „Нашата комисия също разгледа докладната и даде положително 

становище по нея.“ 

Катилиян Костадинов: „Колеги и ние даваме положително становище по внесената 

докладна.“ 

Юксел Исмаил: „Колеги изцяло подкрепям становището на г-н Али. И ние като 

комисия също смятаме, че предложената промяна в капиталовите разходи е разумна, 

защото все пак става въпрос за републикански път и при авария ние няма да можем да 

отстраним проблема.“  

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. № 103/12.04.2021г.“  

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“ 

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, ал.3 от ЗПФ и при спазване на 

разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2021 г. Общински съвет Никола Кзлево 

утвърждава промяната в Плана за финансираните обекти с капиталови вложения за 2021 

год., Общински съвет Никола Козлево реши:   

 

РЕШЕНИЕ № 50 

 

1. В дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §51-00 

„Основен ремонт“,  от Обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ленин“,   ул. „Вела 

Пискова“, ул. „Ивайло“ и ул. „Дружба“ в с. Църквица отпада ул. „Дружба“ и сумата се 

намалява с 98 200 лв. 

2. В Дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“,                

§ 51-00 „Основен ремонт“, обект „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Иван Вазов“ и 

ул. „Марица“ в с. Цани Гинчево“ отпада. Стойността на обекта в размер на 201 000 лв. 

3. В Дейност 2603 „Водоснабдяване и канализация“, § 10-30 „Текущ ремонт“ се 

намалява с 44 800 лв. 
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4. В дейност 2603 „Водоснабдяване и канализация“, § 51-00 „Основен ремонт“ се 

създава нов обект: „Инженеринг за частична подмяна на водопровод с. Пет могили и           

с. Векилски“ на обща стойност 344 000 лв.  

           5. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2021 год. съгласно Приложение № 3. 

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

настоящото решение. 
  

 По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 104 от 12.04.2021г.   

 Относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство в             

с. Цани Гинчево.  

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Джелил Ахмед: „Колеги, за съжаление загубихме един приятел, но живота 

продължава и сме длъжни да определим временно изпълняващ длъжността кмет на с. Цани 

Гинчево. Докладната беше разгледана от водещата комисия и същата даде положително 

становище по нея. Смятаме че най подходящата за длъжността е Маргарита Саркизова 

Иванова понеже познава селото и е наясно с длъжността.“  

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. № 104/12.04.2021г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 42, ал. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 51  
 

1. Избира Маргарита Саркизова Иванова за временно изпълняващ длъжността Кмет 

на кметство в с. Цани Гинчево за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет.  

2. Определя месечно трудово възнаграждение в размер на 820 лв. 

 3. С оглед защитата на интересите на жителите на с. Цани Гинчево и на основание 

чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на настоящото Решение.  

  

  

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 16:40 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


