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П Р О Т О К О Л 
№ 9 от 27.05.2021 г. 

 
Днес, 27.05.2021г. 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 четири 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. № 135 от 25.05.2021г. и № 136 от 25.05.2021г., които са пред вас.  

 Колеги, моля да гласуваме докладни с Вх.№ 135/25.05.2021г. и № 136/25.05.2021г., 

да бъдат ли включени 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 следния Дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 129 от 19.05.2021 год. 

2. Докладна с Вх. № 130 от 19.05.2021 год. 

3. Докладна с Вх. № 132 от 20.05.2021 год. 

4. Доклад     с Вх. № 133 от 20.05.2021 год. 

5. Докладна с Вх. № 135 от 25.05.2021 год. 

6. Докладна с Вх. № 136 от 25.05.2021 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. № 129 от 19.05.2021г.   

Относно: Изменение на бюджета на Община Никола Козлево за 2021 г.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна даде думата на председателите на водещата комисия за становище: 

Халил Али: „Добър ден г-н Реджеб, господа заместник-кметове и колеги, комисията 

разгледа внесената докладна и мога да кажа, че тука става въпрос за Анекса с ДФЗ към 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за развитие на селските 

райони. Предния път гласувахме Запис на заповед за авансовото плащане и сега 

актуализираме бюджета за 2021 год.“ 

Джелил Ахмед: „Добър ден г-н Реджеб, господа заместник-кметове и колеги, 

комисията разгледа внесената докладна и даде положително становище по нея.“ 

Катилиян Костадинов: „Добър ден г-н Реджеб, господа заместник-кметове и колеги, 

комисията разгледа внесената докладна и даде положително становище по нея.“ 

Юксел Исмаил: „Добър ден на всички присъстващи и ние разгледахме внесената 

докладна и също даваме положително становище по нея.“ 
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След изказванията на председателите на водещите комисии, 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. № 129/19.05.2021г.“  

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.1 и ал.3 от ЗПФ и при спазване на 

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

реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 61 

 

Общински съвет Никола Кзлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2021 год. и бюджета на община Никола Козлево както 

следва: 

1. В дейност 2603 „Водоснабдяване и канализация“, §§ 10-30 „Текущ ремонт“,   сумата 

се намаля с 43 000 лева. 

2. В Дейност 2714 „Спортни бази за спорт за всички“, §§ 10-20 „Външни услуги“, 

сумата се намаля с 16 000 лева. 

3. В Дейност 2714 „Спортни бази за спорт за всички“, §§ 10-30 „Текущ ремонт“, сумата 

се намаля с 25 000 лева. 

4. В дейност 2759 „Други дейности по културата“, §§ 10-98 „Други некласифицирани 

разходи в параграфи и подпараграфи“  се намаля 15 000 лева. 

5. В дейност 3738 „Читалища“ , § „Текущ ремонт“  се намаля с 10 000 лева. 

6. В дейност 2122 „Общинска администраци“, § 51-00 „Основен ремонт“, обект 

„Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда на община 

Никола Козлево“ се увеличава с 90 000 лева. 

7. В дейност 2122 „Общинска администраци“, §§ 10-20 „Външни услуги“, се увеличава 

с 19 000 лева. 

           Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

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

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

настоящото решение. 

 
По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 130 от 19.05.2021г.   

Относно: Актуализиране разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2021 

г.във връзка с взето решение на Общински съвет Никола Козлево 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, след 

което даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 
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Халил Али: „Уважаеми колеги, комисията разгледа внесената докладна и дава 

положително становище по нея. Както виждате и сумата е приемлива, така че се радваме,  

че ще улесним достъпа на хората до гробищния парк в село Хърсово“. 

След изказването 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. № 130/19.05.2021г.“  

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.1 и ал.3 от ЗПФ и при спазване на 

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

реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 62 

 

Общински съвет Никола Кзлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2021 год. и актуализация на бюджета на общината  за 

2021 г. както следва: 

1.  В дейност 2745 „Обредни домове и зали“, подпараграф 10-15 „Материали“  се 

намаля с 1 500 лева. 

2.  В дейност 2745 „Обредни домове и зали“, параграф 54-00 „Земя“  се увеличава с   

1 500 лева. 

           Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

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

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

настоящото решение. 

 

 По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 132 от 20.05.2021г.   

Относно: Отдаване под наем на част от Търговска сграда в село Вълнари с площ от 

90.00 м
2
 (деветдесет квадратни метра), находящ се в УПИ XXIII – 230 в квартал 38 по плана 

на село Вълнари община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2408/07.07.2016г. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

Халил Али: „Колеги, тука става въпрос за желание за прекратяване на договор за 

наем, изразено от ЕТ „ИПЕК“ – Джемил Халил. С цел да не осане помещението празно и в 

общината да продължават да постъпват средства, общинска администрация предлага да се 

отдаде част от търговската сграда в село Вълнари. Комисията одобрява начина на отаване, 

срока и началната тръжна цена.“  

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. № 132/20.05.2021г.“   
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От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

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

на основание чл. 21, ал.1, т. 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 № 63 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., като допълва част от Търговска сграда в 

село Вълнари с площ от 90.00 м
2
 (деветдесет квадратни метра), находящ се в УПИ XXIII – 

230 в квартал 38 по плана на село Вълнари община Никола Козлево, снабден с Акт за 

частна общинска собственост № 2408/07.07.2016 г. 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 част от Търговска сграда в село Вълнари с 

площ от 90.00 м
2
 (деветдесет квадратни метра), находящ се в УПИ XXIII – 230 в квартал 38 

по плана на село Вълнари община Никола Козлево, актуван с акт за частна общинска 

собственост № 2408/07.07.2016 г. 

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 180.00 лв. (сто и осемдесет лева и       

00 ст.) без включен ДДС на месец. 

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

по изпълнение на настоящото Решение. 

   

 По четвърта точка от Дневния ред – Доклад с вх. № 133 от 20.05.2021г.   

Относно: Отдаване под наем на площ от 2.00 м
2
 (два квадратни метра), която 

представлява част от входната стълбищна площадка на Административна сграда на 

Общинска администрация Никола Козлево с административен адрес на обекта пл. „23-ти 

Септември“ № 5, УПИ VII (седем) от квартал 42 по плана на село Никола Козлево, снабден 

с АПОС № 2260/06.12.2018 г. за поставяне на Вендинг машина за топли напитки. 

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. Тука става въпрос за кафемашината, която се намера на входа на 

сградата на общинска администрация.“  

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. № 133/20.05.2021г.“  

От общо 13 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“ 

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. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост /ЗОС/ и чл. 13, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Никола 

Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 64 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., като допълва площ от  2.00 м
2
 (два 

квадратни метра), която представлява част от входната стълбищна площадка на 

Административна сграда на Общинска администрация Никола Козлево с административен 

адрес на обекта пл. „23-ти Септември“ № 5, УПИ VII (седем) от квартал 42 (четиридесет и 

две) по плана на село Никола Козлево, актуван с АПОС № 2260/06.12.2018 г. 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 да се отдаде под наем на площ от 2.00 м
2
 (два квадратни метра), 

която представлява част от входната стълбищна площадка на Административна сграда на 

Общинска администрация Никола Козлево с административен адрес на обекта пл. „23-ти 

Септември“ № 5, УПИ VII (седем) от квартал 42 (четиридесет и две) по плана на село 

Никола Козлево, снабден с АПОС № 2260/06.12.2018 г. за поставяне на Вендинг машина за 

топли напитки. 

3. Определя срок за отдаване под наем – 3 (три) години. 

4. Определя началната тръжна от 130.00 лв. (сто и тридесет лева) без включена ДДС 

на месец. 

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 пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 135 от 25.05.2021г.    

Относно: Отдаване под наем на помещение с площ от 20.00 
м2 

(двадесет квадратни 

метра) с обща застроена площ 54.00 
м2 

(петдесет и четири квадратни метра) от масивна 

едноетажна сграда „автоспирка“, находящ се в УПИ – I (едно) от квартал 40 (четиридесет) 

по плана на село Пет могили, община Никола Козлево, снабден с АЧОС № 83/08.07.1998 г. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, и  

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. № 135/25.05.2021г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 
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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 на 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 № 65 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., като допълва помещение с площ от    

20.00 м2 (двадесет квадратни метра) с обща застроена площ 54.00 м2 (петдесет и четири 

квадратни метра) от масивна едноетажна сграда „автоспирка“, находящ се в УПИ – I (едно) 

от квартал 40 (четиридесет) по плана на село Пет могили, община Никола Козлево, актуван 

с АЧОС № 83/08.07.1998 г. 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 помещение с площ от 20.00 м2 (двадесет 

квадратни метра) с обща застроена площ 54.00 м2 (петдесет и четири квадратни метра) от 

масивна едноетажна сграда „автоспирка“, находящ се в УПИ – I (едно) от квартал 40 

(четиридесет) по плана на село Пет могили, община Никола Козлево, снабден с АЧОС        

№ 83/08.07.1998 г. 

3. Определя срок за отдаване под наем 3 (три) години. 

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

5. Определя начална тръжна цена в размер на 40.00 лв. (четиридесет лева и 00 ст.) 

без включен ДДС на месец. 

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

по изпълнение на настоящото Решение. 

 По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 136 от 25.05.2021г.   

Относно: Отдаване под наем на помещение с площ от 16.00 м
2
 (шестнадесет 

квадратни метра) на първи етаж в двуетажна масивна сграда „Младежки дом“, построена в 

УПИ VII (седем) от квартал 42 по плана на село Никола Козлево, снабден с АПОС              

№ 156/13.03.2006 г.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, и  

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. № 136/25.05.2021г.“  

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“ 
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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. 2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост /ЗОС/ и чл. 13, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Никола 

Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 66 
 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., като допълва помещение с площ от   

16.00 м2 (шестнадесет квадратни метра) на първи етаж в двуетажна масивна сграда 

„Младежки дом“, построена в УПИ VII (седем) от квартал 42 (четиридесет и две) по плана 

на село Никола Козлево, снабден с АПОС № 156/13.03.2006 г. 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 да се отдаде под наем на помещение с площ от 16.00 м2 

(шестнадесет квадратни метра) на първи етаж в двуетажна масивна сграда „Младежки 

дом“, построена в УПИ VII (седем) от квартал 42 (четиридесет и две) по плана на село 

Никола Козлево, снабден с АПОС № 156/13.03.2006 г. 

3. Определя срок за отдаване под наем – 3 (три) години. 

4. Определя началната тръжна от 32.00 лв. (тридесет и два лева) без включен ДДС на 

месец. 

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. 
  

   

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 15:30 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


