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П Р О Т О К О Л 
№3 от 28.11.2019 г. 

 
          Днес 28.11.2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево. Присъстват: Eшреф 

Реджеб – Кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола 

Козлево, Феим Насъф – зам. кмет на община Никола Козлево, Петър Димитров – секретар 

на община Никола Козлево, кметове на кметства по населени места. 

Председателя на общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден уважаеми колеги, уважаеми г-н Реджеб, г-н Иванов, г-н Насъф и кметове 

на кметства след като имаме кворум мога да открия първото ни редовно  заседание. 

Присъстват 13 съветника от 13 

В деловодството на общински съвет имаме едно входирано Решение от общинските 

съветници от листата на ПП ГЕРБ – Никола Козлево, с което ни уведомяват че образуват 

група в състав: Нурай Реджеб, Катилиян Костадинов, Джелил Ахмед, Халил Али, Юксел 

Исмаил, Бисер Митев, Красимира Колева и Али Феим. Също така, че за свой Председател 

избират Катилиян Костадинов.  

Както вече знаете и се запознахте с постъпилите докладни по време на постоянните 

комисии, и дадохте становище по тях в деловодството на общински съвет бяха входирани 

още 3 докладни, след заседанията на  постоянните комисии и те са докладни с Вх. №  261, 

Вх. №  262, Вх. № 263  от 25.11.19г., същите не бяха включени в официалния дневен ред. 

Докладните са пред вас можете да ги видите те са спешни и аз предлагам да бъдат 

включени в дневния ред и имайки предвид това би следвало те да бъдат гласувани за да ги 

разгледаме в днешното заседание. 

И така колеги ако имате въпроси към докладните може да ги задавате.“ 

След като няма въпроси от страна на съветниците към постъпилите материали председателя 

продължи: 

Колеги моля да гласуваме докладни с Вх. № 261, 262, № 263 от 25.11.2019г, да бъдат ли 

включени в дневния ред. Моля гласувайте 

От общо 13 присъстващи съветника с 13 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал 

се“ Общински съвет Никола Козлево прие допълнителните докладни към дневния ред. 

И така колеги предлагам на Вашето внимание следния дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 247 от 14.11.2019 год. 

2. Докладна с Вх. № 250 от 18.11.2019 год. 

3. Докладна с Вх. № 251 от 19.11.2019 год. 

4. Докладна с Вх. № 252 от 20.11.2019 год. 

5. Докладна с Вх. № 254 от 21.11.2019 год. 

6. Докладна с Вх. № 255 от 21.11.2019 год. 

7. Докладна с Вх. № 256 от 21.11.2019 год. 

8. Докладна с Вх. № 257 от 21.11.2019 год. 

9. Докладна с Вх. № 258 от 21.11.2019 год. 

10. Докладна с Вх. № 261 от 25.11.2019 год. 

11. Докладна с Вх. № 262 от 25.11.2019 год. 
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12. Докладна с Вх. № 263 от 21.11.2019 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. 247 от 14.11.2019г.- относно: 

Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България.  

След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателя на водещата комисия Джелил Ахмед: 

„Добър ден колеги господа Кметове и присъстващи от общинска администрация 

докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде положително 

становище по нея.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси или предложения по докладната и продължи: 

 „Аз няма да гласувам поради възможен конфликт на интереси и след като нямате 

възражения или други предложения моля да гласуваме докладна с Вх. № 247/14.11.2019г.“  

От общо 12 гласували поименно:    

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и 

на основание  чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава 

на НСОРБ, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините 

в Република България представителя на общинския съвет – Нурай Ферудин Реджеб – 

Председател на общински съвет Никола Козлево. 

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 

Общото събрание, той ще бъде заместван от – Катилиян Костадинов Костадинов – 

общински съветник.  

По втора точка от дневния ред докладна с Вх. 250 от 18.11.2019г.- относно: 

Определяне на представител на общински съвет – Никола Козлево в Областния съвет за 

развитие в област Шумен. 

След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателя на водещата комисия Джелил Ахмед: 

„Колеги докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде 

положително становище по нея.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

 „Аз няма да гласувам поради възможен конфликт на интереси и след като нямате 

възражения или други предложения моля да гласуваме докладна с Вх. № 250/18.11.2019г.“  

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 

основание  чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, съгласно чл.18, ал.4, ал.5 и ал.6 от Закона за 

регионалното развитие, общински съвет Никола Козлево реши: 
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РЕШЕНИЕ № 5 

 

 

1. Избира Нурай Ферудин Реджеб – председател на общински съвет – Никола Козлево 

за представител на Общински съвет Никола Козлево в Областния съвет за развитие в 

област Шумен. 

2. Задължава представителя на Общински съвет Никола Козлево след заседание на 

Областния съвет за развитие да внася на предстоящата сесия на Общинския съвет 

информация за взетите решения. 

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

настоящото решение.     

По трета точка от дневния ред докладна с Вх. 251 от 19.11.2019г.- относно: Приемане 

на изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията  на Община Никола 

Козлево. 

След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателя на водещата комисия Джелил Ахмед: 

„Колеги докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде 

положително становище по нея.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси  по докладната и продължи: 

 „ И така колеги след като нямате въпроси  моля да гласуваме докладна с Вх. № 

251/19.11.2019г.“  

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

основание  чл.21, ал.1 от ЗМСМА  и чл.18б ал.2 от Закона за нормативните актове, 

общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

Общински съвет – Никола Козлево приема следната промяна в Наредба за 

управление на отпадъците на територията  на Община Никола Козлево: 

Отменя като незаконосъобразни – чл.10, ал.20 и чл.31, ал.1, в частта им „..събиране, 

транспортиране..“, чл.36, ал.4,т.1-4, чл.50, т.1-6 и чл.51, т.1-6 от Наредбата за управление 

на отпадъците на територията  на Община Никола Козлево. 

   

Създава нов чл. 50 „За нарушаване на разпоредбите на Наредбата се налага на 

физически или юридически лица глоби и имуществени санкции в размер на предвидените в 

Закона за  управление на отпадъците“ 

По четвърта точка от дневния ред докладна с Вх. 252 от 20.11.2019г.- относно:  

Определяне на възнаграждението и работното време на Председателя на Общински съвет – 

Никола Козлево. 

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  даде думата на председателя на водещата 

комисия Халил Али: 

„Добър ден колеги господа Кметове и присъстващи от общинска администрация 

докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде положително 

становище по нея и нека да се добави към решението дата 06.11.2019г. – дата на 

положената клетва от Председателя.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания  по докладната и продължи: 

 „И така колеги аз няма да гласувам поради възможен конфликт на интереси и след като 

нямате възражения или други предложения моля да гласуваме докладна с Вх. № 

252/20.11.2019г.“  

От общо 12 гласували поименно:    

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 
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Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 

основание  чл. 26, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

във връзка с  чл.10, ал. 4  от Правилника за дейността и работата на Общински съвет 

Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

1. Определя месечно трудово възнаграждение на Председателя на общински съвет 

Никола Козлево, считано от 06.11.2019г. в размер на 1750 /хиляда седемстотин и 

петдесет/ лева. 

2. Определя работно време на Председателя на Общински съвет Никола Козлево,  

всеки ден от 08:00 до 17:00 часа. 

По пета точка от дневния ред докладна с Вх. 254 от 21.11.2019г.- относно:  

Решение за покупка на ДМА 

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  даде думата на председателя на водещата 

комисия Халил Али: 

„Колеги докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде 

положително становище по нея. Смятам аз лично, че идеята за покупката на подобна 

техника е похвална понеже ще допринесе  много за поддръжката на общинската пътна 

мрежа.“  

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания  по докладната и продължи: 

 „И така колеги след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме докладна с Вх. 

№ 254/21.11.2019г.“  

От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „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. 15, ал. 1, т.15 от Наредбата за реда за учредяване на търгонски дружества, 

дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с нестопанска цел и упражняване на 

правата на собственост на общината в тях, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 8 

1. Дава съгласие да бъде закупена система за опесъчаване за нуждите на „Еко система 

– Никола Козлево“ ЕООД на стойност до 15 000 лв., която да бъде монтирана на 
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товарен автомобил МАН с рег. № Н 95 33 ВТ, собственост на дружеството. 

Средствата за закупуване на системата са от акумулирани от дейността на 

дружеството. 

2. Възлага на управителя на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД  да извърши 

необходимите действия по изпълнение на настоящотохрешение. 

3. На основание чл.60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението. 

По шеста точка от дневния ред докладна с Вх. 255 от 21.11.2019г.- относно:  

Изменение в структурата на Общинска администрация Никола Козлево във връзка с 

изменение на чл. 16 от Закона за административно-териториалното устройство на 

Република България, нейното оптимизирането, необходимостта от по-голяма оперативност 

и подобряване на организацията в администрацията и спазване изискванията на чл. 39, ал. 1 

и чл. 46а, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 12 от Наредбата за прилагане на Класификатора на 

длъжностите в администрацията.    

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  даде думата на председателя на водещата 

комисия Джелил Ахмед: 

„Добър ден колеги господа Кметове и присъстващи от общинска администрация 

докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде положително 

становище по нея.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания  по докладната и продължи: 

 „И така колеги след като нямате възражения или други предложения моля да гласуваме 

докладна с Вх. № 255/21.11.2019г.“  

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с §2, ал. 1 от ЗР на Закона за изменение 

на ЗМСМА (ДВ, бр. 79 от 2019 г., в сила от 8.10.2019 г.), във връзка с § 153 от ПЗР на 

Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс /изм. и доп., ДВ бр. 21 от 12.03.2019 

г., в сила от 12.03.2019 г./ и Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в 

администрацията, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 9 

 

1. Общински съвет Никола Козлево одобрява общата численост и структурата на 

общинска администрация в Община Никола Козлево, съгласно Приложение 1; 

2. Задължава Кмета на община Никола Козлево да утвърди длъжностно разписание; 

3. Промените по т. 1 и т. 2 да се отразят в Устройствения правилник на Общинска 

администрация – Никола Козлево. 

По седма точка от дневния ред докладна с Вх. 256 от 21.11.2019г.- относно:  

Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмет на община и 

кметове на кметства в община Никола Козлево. 

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  даде думата на председателя на водещата 

комисия Халил Али: 

„Колеги  докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата забеляза 

допуснати технически грешки при кметовете на кметства с. Пет могили, с. Църквица и с. 

Крива река, след направените корекции комисията даде положително становище по 

Докладната.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания  по докладната и продължи: 

 „И така колеги след като нямате възражения или други предложения моля да гласуваме 

докладна с Вх. № 256/21.11.2019г.“  

От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 
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Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „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. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните организации и 

дейности, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

1. Общински съвет - Никола Козлево определя считано от 06.11.2019 г. следните основни 

възнаграждения на кмет на община и кметове на кметства, както следва:  

 

Позиция Основно месечно 

възнаграждение 

Кмет на община Никола Козлево 2 850 лв. 

Кмет на кметство Вълнари 1 250 лв. 

Кмет на кметство Пет могили 1 150 лв. 

Кмет на кметство Църквица 1 100 лв. 

Кмет на кметство Крива река 1 050 лв. 

Кмет на кметство Цани Гинчево 1 000 лв. 

Кмет на кметство Хърсово 950 лв. 

Кмет на кметство Ружица 950 лв. 

Кмет на кметство Каравелово 950лв. 

 

2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1, се начисляват 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер 

на 1 % за всяка прослужена година, съгласно разпоредбите на Наредбата за структурата и 

организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 на МС от 17.01.2007 г. и 

действащата нормативна уредба. 

3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка на 

осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона 

за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на 

физическите лица, за други удръжки, определени със закон; 

4. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Никола Козлево 

По осма точка от дневния ред докладна с Вх. 257 от 21.11.2019г.- относно:  

Приемане на решение за продажба и одобряване на пазарна оценка на недвижим имот 

частна общинска собственост представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII 

/тринадесет/ от квартал 30 /тридесет/ с площ 746.00
м2 

/седемстотин четиридесет и шест 

квадратни метра/ по одобреният кадастрален и регулационен план на село Църквица, 

община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2480 от 29.08.2019 г.  

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  даде думата на председателя на водещата 

комисия Халил Али: 

„Колеги докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде 

положително становище по нея.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания  по докладната и продължи: 
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 „И така колеги след като нямате възражения или други предложения моля да гласуваме 

докладна с Вх. № 257/21.11.2019г.“  

От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „въздържал се“ 

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 35, ал. 1 от Закон за общинската собственост и чл. 29, ал. 1, т. 1 и ал. 2 

от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

1. Дава съгласие за актуализиране на Програма за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост в община Никола Козлево през 2019 г., приета с 
Решение № 16 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Никола Козлево, като в раздел 
3.1 „Продажба на недвижими имоти /УПИ/ – Приложение 8“, се включи следният 
недвижим имот: 

 Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII /тринадесет/ от квартал 30 /тридесет/ 
с площ 746.00

м2 
/седемстотин четиридесет и шест квадратни метра/ по одобреният 

кадастрален и регулационен план на село Църквица, община Никола Козлево, 
актуван с АЧОС № 2480 от 29.08.2019 г. 

2. Дава съгласие за продажба на следния имот – частна общинска собственост: 

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII /тринадесет/ от квартал 30 /тридесет/ с площ 

746.00
м2 

/седемстотин четиридесет и шест квадратни метра/ по одобреният 

кадастрален и регулационен план на село Църквица, община Никола Козлево, 

актуван с АЧОС № 2480 от 29.08.2019 г., при начална тръжна цена в размер на 

3370.00 лв. /три хиляди триста и седемдесет лева и 00 ст./ без ДДС. 

3. Определя метод на продажба – публичен търг с явно наддаване. 

4. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението на настоящото решение. 
По девета точка от дневния ред докладна с Вх. 258 от 21.11.2019г.- относно:  

Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост. 

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  даде думата на председателя на водещата 

комисия Бисер Митев:  

„Добър ден колеги господа Кметове и присъстващи от общинска администрация 

докладната беше разгледана от членовете на комисията и същата даде положително 

становище по нея.“  

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания  по докладната и продължи: 

 „И така колеги след като нямате възражения или други предложения моля да гласуваме 

докладна с Вх. № 258/21.11.2019г.“  

От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 
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Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „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 Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 14, ал. 7 от Закон за общинската собственост и чл. 13, ал.1, ал. 2, ал. 3 и 

ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 12 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от коридор в сградата на 

общинска администрация Никола Козлево изградена за целта клетка на 

входа на сградата с площ от 5
 м2

 /пет квадратни метра/ за инсталиране на 

терминално устройство /банкомат/. 

2. Определя начална тръжна цена от 130.00 /сто и тридесет/ лева на месец без 

ДДС. 

3. Срок за отдаване под наем – 3 /три/ години. 

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

5. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението на настоящото решение. 
По десета точка от дневния ред докладна с Вх. 261 от 25.11.2019г.- относно:  

Изключване на списък с маломерни имоти.  

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  разясни внесената докладна и даде думата 

на съветниците за изказвания по нея.  

След като няма изказвания по докладната  Председателя продължи: 

 „И така колеги след като нямате възражения или други предложения моля да гласуваме 

докладна с Вх. № 261/25.11.2019г.“  

От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 13 
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1. Общински съвет – Никола Козлево изключва списък с маломерни имоти, 

определени за малоимотни и безимотни за землището на село Вълнари от 

Приложение № 1. 

2. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по 

изпълнението на настоящото решение. 

По единадесета точка от дневния ред докладна с Вх. 262 от 25.11.2019г.- относно:  

Отдаване под наем на имоти в землището на село Вълнари. 

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  разясни внесената докладна и даде думата 

на съветниците за изказвания по нея.   

След като няма изказвания по докладната  Председателя продължи: 

 „И така колеги след като нямате възражения или други предложения моля да гласуваме 

докладна с Вх. № 262/25.11.2019г.“  

От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „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. 4 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС и 

чл.54, ал.1 и ал. 2, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 14 

 

1. Общински съвет – Никола Козлево определя имоти за отдаване под наем в 

землището на село Вълнари за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2019 г. 

чрез публичен търг с явно наддаване, съгласно Приложение № 1. 

 

2. Определя първоначалните тръжни цени, като следва: 

- За имоти с площ до 50 дка – 50 /петдесет/ лв./дка; 

- За имоти с площ от 50.001 до 100.000 дка – 55 /петдесет и пет/ лв./дка; 

- За имоти с площ от 100.001 до 200.000 дка – 60 /шестдесет/ лв./дка; 

- За имоти с площ над 200.000 дка /от 200.001 дка/ - 65 /шестдесет и пет/ лв./дка; 

3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия по изпълнението на настоящото Решение. 

 

 

Приложение 1                                                                                                                                                                        

ЗЕМЛИЩЕ С. ВЪЛНАРИ ЕКАТТЕ 12509 

№ имот № землище площ местност нтп категория 

1 12509.10.14 Вълнари 35,443 ЯЙКЪНА нива III 

2 12509.11.1 Вълнари 23,350 ТЕПЕ ДЕЛЯН нива III 

3 12509.11.15 Вълнари 10,273 ТЕПЕ ДЕЛЯН нива III 

4 12509.13.18 Вълнари 9,991 ТЕПЕ ДЕЛЯН нива III 

5 12509.16.1 Вълнари 3,806 ЕСКИ БОСТАНЛЪК нива III 
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6 12509.17.1 Вълнари 13,032 ЕСКИ БОСТАНЛЪК нива III 

7 12509.17.31 Вълнари 6,000 ЕСКИ БОСТАНЛЪК нива III 

8 12509.17.32 Вълнари 10,249 ЕСКИ БОСТАНЛЪК нива III 

9 12509.18.1 Вълнари 16,182 КАРА ПЕЛИТ нива III 

10 12509.21.33 Вълнари 12,801 КАЗАЛДЖИК нива III 

11 12509.21.23 Вълнари 8,233 КАЗАЛДЖИК нива III 

12 12509.22.24 Вълнари 28,122 КЕРЕЗЛИК нива III 

13 12509.22.21 Вълнари 6,969 КЕРЕЗЛИК нива III 

14 12509.23.4 Вълнари 14,660 КЕРЕЗЛИК нива III 

15 12509.23.25 Вълнари 8,000 КЕРЕЗЛИК нива III 

16 12509.25.1 Вълнари 8,765 ТИКЕНЛИК нива III 

17 12509.25.40 Вълнари 53,351 ТИКЕНЛИК нива III 

18 12509.25.41 Вълнари 24,909 ТИКЕНЛИК нива III 

19 12509.27.11 Вълнари 4,623 ЯМКИТЕ нива III 

20 12509.29.15 Вълнари 3,846 КАРА ЧОБАН нива III 

21 12509.30.7 Вълнари 15,895 ДЖАМИТОКАДЪ нива III 

22 12509.31.33 Вълнари 15,245 ДЖАМИТОКАДЪ нива III 

23 12509.32.28 Вълнари 8,001 КОРУБАШИ нива III 

24 12509.33.8 Вълнари 6,757 БОСТАНЛЪК нива III 

25 12509.35.4 Вълнари 6,628 БОСТАНЛЪК нива III 

26 12509.36.5 Вълнари 13,361 Япалък нива V 

27 12509.36.11 Вълнари 27,159 ЯПАЛЪК нива V 

28 12509.37.3 Вълнари 16,108 ЯПАЛЪК нива IV 

29 12509.37.24 Вълнари 38,588 ЯПАЛЪК нива IV 

30 12509.37.25 Вълнари 15,012 ЯПАЛЪК нива IV 

31 12509.39.18 Вълнари 6,601 ЛЕТИЩЕ нива III 

32 12509.40.1 Вълнари 40,633 ЛЕТИЩЕ нива III 

33 12509.41.1 Вълнари 5,378 ЧОБАН ГЬОЛДЖУК нива IV 

34 12509.42.74 Вълнари 6,873 ЧОБАН ГЬОЛДЖУК нива IV 

35 12509.43.19 Вълнари 16,652 ЧОБАН ГЬОЛДЖУК нива IV 

36 12509.43.26 Вълнари 2,102 ЧОБАН ГЬОЛДЖУК нива IV 

37 12509.44.1 Вълнари 20,797 ШЕБЕК КЕЛЕМНЕ нива IV 

38 12509.44.2 Вълнари 2,508 ШЕБЕК КЕЛЕМНЕ нива IV 

39 12509.45.1 Вълнари 6,019 ШЕБЕК КЕЛЕМНЕ нива IV 

40 12509.45.18 Вълнари 25,927 ШЕБЕК КЕЛЕМНЕ нива IV 

41 12509.46.9 Вълнари 8,792 ЧОКОЛУК нива IV 

42 12509.46.20 Вълнари 12,716 ЧОКОЛУК нива IV 

43 12509.46.30 Вълнари 35,630 ЧОКОЛУК нива IV 

44 12509.47.1 Вълнари 103,509 Арпалък нива III 

45 12509.47.2 Вълнари 88,886 Арпалък тр. нас. IV 

46 12509.47.4 Вълнари 15,443 АРПАЛЪК нива III 

47 12509.48.2 Вълнари 29,065 Мезалък тр. нас. IV 

48 12509.48.8 Вълнари 1,301 МЕЗАРЛЪК нива IV 

49 12509.48.21 Вълнари 24,054 МЕЗАРЛЪК нива IV 

50 12509.49.13 Вълнари 3,506 МЕЗАРЛЪК нива IV 

51 12509.50.1 Вълнари 22,595 Арпалък нива IV 

52 12509.51.3 Вълнари 20,228 МЕЗАРЛЪК нива IV 

53 12509.52.1 Вълнари 19,740 ПУНАРБАШИ нива III 

54 12509.53.1 Вълнари 12,169 КОДЖА КАРШИ нива IV 
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55 12509.55.7 Вълнари 2,899 КОДЖА КАРШИ нива IV 

56 12509.57.10 Вълнари 5,996 БАШКА АВУЛ нива IV 

57 12509.57.19 Вълнари 10,956 ЧОБАН ГЬОЛДЖУК нива IV 

58 12509.57.27 Вълнари 10,003 ЧОБАН ГЬОЛДЖУК нива IV 

59 12509.58.38 Вълнари 2,852 ЧОБАН ГЬОЛДЖУК нива IV 

60 12509.59.12 Вълнари 4,000 ЧОБАН ГЬОЛДЖУК нива IV 

61 12509.61.15 Вълнари 84,181 ГОРАТА нива IV 

62 12509.62.1 Вълнари 323,858 ГОРАТА нива IV 

63 12509.71.1 Вълнари 36,098 ЛЕТИЩЕ нива III 

64 12509.73.1 Вълнари 51,015 ТИКЕНЛИК нива III 

65 12509.74.1 Вълнари 75,066 КАРА ЧОБАН нива III 

66 12509.100.55 Вълнари 2,677 .......... нива III 

67 12509.101.61 Вълнари 0,788 .......... нива III 

68 12509.101.62 Вълнари 1,978 .......... нива III 

69 12509.101.66 Вълнари 2,484 .......... нива III 

70 12509.101.68 Вълнари 0,938 .......... нива III 

71 12509.101.69 Вълнари 1,277 .......... нива III 

72 12509.103.1 Вълнари 0,462 .......... нива III 

73 12509.103.106 Вълнари 2,592 .......... нива III 

74 12509.104.203 Вълнари 3,776 .......... нива III 

75 12509.104.206 Вълнари 2,890 .......... нива III 

76 12509.104.207 Вълнари 0,768 .......... нива III 

77 12509.105.9 Вълнари 2,248 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

78 12509.105.11 Вълнари 12,715 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

79 12509.105.225 Вълнари 0,839 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

80 12509.105.228 Вълнари 1,610 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

81 12509.105.229 Вълнари 0,295 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

82 12509.105.230 Вълнари 0,847 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

83 12509.105.231 Вълнари 0,496 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

84 12509.105.245 Вълнари 0,332 ЯВЛ.: 3592 нива IV 

85 12509.106.001 Вълнари 0,878 .......... нива IV 

86 12509.106.2 Вълнари 1,791 .......... нива IV 

87 12509.106.282 Вълнари 1,562 .......... нива IV 

88 12509.106.288 Вълнари 2,499 .......... нива IV 

89 12509.106.289 Вълнари 3,560 .......... нива IV 

90 12509.107.1 Вълнари 0,902 .......... нива IV 

91 12509.107.306 Вълнари 2,986 .......... нива IV 

92 12509.108.2 Вълнари 19,006 КОДЖА КАРШИ нива IV 

93 12509.108.308 Вълнари 0,935 .......... нива IV 

94 12509.109.539 Вълнари 1,320 .......... нива IV 

95 12509.109.540 Вълнари 2,903 .......... нива IV 

96 12509.109.561 Вълнари 1,309 .......... нива IV 

97 12509.111.500 Вълнари 7,550 .......... нива IV 

98 12509.111.521 Вълнари 1,435 .......... нива IV 

    Общо 1692,056       

 

 

 

 

 



12 
Протокол № 3 от 28.11.2019г. 

 

По дванадесета точка от дневния ред докладна с Вх. 263 от 25.11.2019г.- относно:  

Извънредно общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен” ООД, гр. Шумен 

Председателя на общински съвет Нурай Реджеб  разясни внесената докладна и даде думата 

на съветниците за изказвания по нея.   

След като няма изказвания по докладната  Председателя продължи: 

 „И така колеги след като нямате възражения или други предложения моля да гласуваме 

докладна с Вх. № 263/25.11.2019г.“  

От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „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 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 15 

 

1.Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в извънредното общо събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен на 04.12.2019 год. от 11,00 часа.  

 

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в извънредното общо събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен -  Иван Кирилов Иванов – заместник-

кмет на Община Никола Козлево. 

 

3. При невъзможност за участие на определения по т. 2  представител на Община Никола 

Козлево в извънредното общо събрание, той да бъде заместен от Феим Мехмед Насъф – 

Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

 

4. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в извънредното общо 

събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен да гласува както следва: 

 

По т. 1. от дневния ред, относно: Освобождаване на управителя на „ВиК – Шумен“ ООД, 

гр. Шумен. 

 

Решение по т. 1: Общото събрание освобождава управителя на „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен Илиян Борисов Илиев.  

- „За” 

 

По т. 2. от дневния ред, относно: Избор на нов управител на „ВиК – Шумен“ ООД за срок 

до провеждане на конкурс за избор на управител, одобряване на спечелилия конкурса 

кандидат и избора му от Общото събрание на съдружниците на дружеството. Определяне 

на възнаграждението на новоизбрания управител. 

 

Решение по т. 2: Общото събрание на „ВиК – Шумен“ ООД избира нов управител до 

провеждане на конкурс за избор на управител, одобряване на спечелилия конкурса 
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кандидат и избора му от Общото събрание на съдружниците на дружеството. Определя 

възнаграждението на новоизбрания управител.  

- „За” 

 

По т. 3. от дневния ред, относно: Упълномощаване на министъра на регионалното 

развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на „ВиК – 

Шумен“ ООД с новоизбрания управител, във връзка с решението по т. 2. 

 

Решение по т. 3: Общото събрание на „ВиК – Шумен“ ООД упълномощава министъра на 

регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на 

управлението на „ВиК – Шумен“ ООД с новоизбрания управител. 

- „За” 

 

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

АПК. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 11:00 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)   

           

 

Протоколчик: …………...………… 

                 (Емине Коджа Апти) 


