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П Р О Т О К О Л 
№ 16 от 29.10.2020 г. 

 
Днес, 29.10.2020г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2020 година. Присъстват: 

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

Никола Козлево и Мюждет Шабан – Специалист „Екология и опазване на горите“.  

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, уважаеми Заместник-кмет.  Присъстват 12 

от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието. Отсъства: Джемил Мехмед 

Халил.  

Колеги, днешното ни редовно заседание бе предвидено за седем точки, но след 

заседанията на постоянните комисии в деловодството на Общински съвет бяха внесени още 

три Докладни записки, които предлагам да бъдат включени към днешният Дневен ред.  

Колеги, моля да гласуваме Докладни с Вх. № 255/23.10.2020г., № 257/29.10.2020г. и 

Вх. № 231/24.09.2020г. дали да влязат в днешния Дневен ред. 

От общо 12 присъстващи съветника с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така направеното предложение.   

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

1. Докладна с Вх. № 240 от 12.10.2020 год. 

2. Докладна с Вх. № 247 от 16.10.2020 год. 

3. Докладна с Вх. № 248 от 16.10.2020 год. 

4. Докладна с Вх. № 251 от 20.10.2020 год. 

5. Докладна с Вх. № 252 от 20.10.2020 год. 

6. Докладна с Вх. № 253 от 20.10.2020 год. 

7. Докладна с Вх. № 254 от 22.10.2020 год. 

8. Докладна с Вх. № 255 от 23.10.2020 год. 

9. Докладна с Вх. № 257 от 29.10.2020 год. 

10. Разни 

От общо 12 присъстващи съветника с 12 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения Дневен ред.   

По първа точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. № 240 от 12.10.2020г.   

Относно: Определяне на одитор на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД за 2020 г. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

Докладна записка, даде думата на председателя на водещата комисия за становище по 

внесения материал: 

 

Джелил Ахмед: „Добър ден колеги, господа Кметове, Докладната беше разгледана 

от членовете на комисията и същата даде положително становище по нея.  
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След становището на председателя на водещата комисия Председателят на 

Общински съвет даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по Докладната и 

продължи: 

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

записка с Вх. № 240/12.10.2020г.“  

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

на основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 26 от Закона за публичните 

предприятия, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 100 

 

           1. Определя за одитор на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД г-н Сашко Иванов 

Александров, регистриран одитор, Диплом № 0735 от Института на регистрираните 

експерт-счетоводители (ИДЕС). 

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

договор с лицето по т. 1 от настоящото решение. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 247 от 16.10.2020г.  

Относно: Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен” ООД, гр. Шумен 

След като Председателя на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни докладната,  

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

„Първо добър ден на всички. Колеги, комисията разгледа докладната и даде 

положително становище по нея. Представителя на община Никола Козлево да гласува по 

представения Дневен ред по собствена преценка.“ 

След неговото изказване Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 247/16.10.2020г.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев  -                               „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 101 

 

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

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен на 30.10.2020 год. от 10,00 часа.  

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в общото събрание на 

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

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

Никола Козлево в общото събрание, той да бъде заместен от Феим Мехмед Насъф – 

Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

4. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в общото събрание на 

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

 

По т. 1. от дневния ред, относно: Вземане на решение за приемане на нов 

съдружник в дружеството – „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, за прехвърляне 

правото на собственост на държавата чрез Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството върху 24 836 броя дружествени дяла с номинална стойност 10 лева 

всеки, представляващи 51 % от капитала на „ВиК – Шумен“ ООД, гр. Шумен и внасянето 

им като непарична вноска в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при 

стойност на непаричната вноска, определена от вещи лица, назначени от Агенция по 

вписванията (АВ), в размер на 248 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително 

писмо № 20200901141235-3/24.09.2020 год. на АВ. 

Непаричната вноска, с която ще се увеличи капитала на „Български ВиК холдинг“ 

ЕАД в размер на 248 000 лв., се равнява на 248 броя акции с номинал по 1000 лева всяка, 

които ще бъдат придобити от държавата, чрез Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 

Решение по т. 1: Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ 

ООД приема решение за приемане на нов съдружник в дружеството – „Български ВиК 

холдинг“ ЕАД, гр. София, за прехвърляне правото на собственост на държавата чрез 

Министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 24 836 броя дружествени 

дяла с номинална стойност 10 лева всеки, представляващи 51 % от капитала на „ВиК – 

Шумен“ ООД, гр. Шумен и внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от вещи 

лица, назначени от АВ, в размер на 248 000 лв., съгласно постъпило в МРРБ уведомително 

писмо № 20200901141235-3/24.09.2020 год. на АВ. 

Непаричната вноска, с която ще се увеличи капитала на „Български ВиК холдинг“ 

ЕАД в размер на 248 000 лв., се равнява на 248 броя акции с номинал по 1000 лева всяка, 

които ще бъдат придобити от държавата, чрез Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството. 

- „По собствена преценка”. 

 

По т. 2. от дневния ред, относно: Упълномощаване на управителя на „ВиК – 

Шумен“ ООД да сключи договор за прехвърляне на дружествени дялове, по т. 1, 

притежавани от държавата, в полза на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София 

 

Решение по т. 2: Общото събрание на съдружниците упълномощава  управителя на 

„ВиК – Шумен“ ООД да сключи договор за прехвърляне на 24 836 броя дружествени дяла, 

притежавани от държавата, в полза на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София 

- „По собствена преценка”. 

 

По т. 3. от дневния ред, относно: Вземане на решение за промени в дружествения 

договор на „ВиК – Шумен“ ООД, както следва: 

3.1. чл. 5, т. 1 се изменя така: „1. Български ВиК Холдинг“ ЕАД, гр. София 

3.2. чл. 11 се изменя така: 

„Чл. 11. Капитал. 

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 486 978 /четиристотин осемдесет и шест 

хиляди деветстотин седемдесет и осем/ лева, разпределен в 48 698 /четиридесет и осем 

хиляди шестстотин деветдесет и осем/ дяла по 10 /десет/ лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва: 

- „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 24 836 дяла на обща стойност 248 359 лв.; 

- Община Венец – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 
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- Община Велики Преслав – 1 948 дяла на обща стойност 19 479 лв.; 

- Община Върбица – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.; 

- Община Хитрино – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Каолиново – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.; 

- Община Каспичан – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.; 

- Община Никола Козлево – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Нови пазар – 2 435 дяла на обща стойност 24 349 лв.; 

- Община Смядово – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Шумен – 11 200 дяла на обща стойност 112 005 лв.“ 

 

Решение по т. 3: Общото събрание на съдружниците приема решение за промени в 

дружествения договор на „ВиК – Шумен“ ООД, както следва: 

3.1. чл. 5, т. 1 се изменя така: „1. Български ВиК Холдинг“ ЕАД, гр. София 

3.2. чл. 11 се изменя така: 

„Чл. 11. Капитал. 

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 486 978 /четиристотин осемдесет и шест 

хиляди деветстотин седемдесет и осем/ лева, разпределен в 48 698 /четиридесет и осем 

хиляди шестстотин деветдесет и осем/ дяла по 10 /десет/ лева всеки. 

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва: 

- „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София – 24 836 дяла на обща стойност 248 359 лв.; 

- Община Венец – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Велики Преслав – 1 948 дяла на обща стойност 19 479 лв.; 

- Община Върбица – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.; 

- Община Хитрино – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Каолиново – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.; 

- Община Каспичан – 1 461 дяла на обща стойност 14 609 лв.; 

- Община Никола Козлево – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Нови пазар – 2 435 дяла на обща стойност 24 349 лв.; 

- Община Смядово – 974 дяла на обща стойност 9 740 лв.; 

- Община Шумен – 11 200 дяла на обща стойност 112 005 лв.“ 

- „По собствена преценка”. 

 

По т. 4. от дневния ред, относно: Избор на нови членове на Одитния комитет на 

„ВиК – Шумен“ ООД. 

 

Решение по т. 4: Общото събрание на съдружниците избира нови членове на 

одитния комитет на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, както следва: 

ТАНЯ ВАЛЕНТИНОВА МИХОВА – магистър по икономика, притежава 5 г. стаж в 

областта на счетоводството; 

ПЕТЯ АТАНАСОВА АТАНАСОВА – магистър инженер; 

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ДЕРИБЕЕВА – ТАБАКОВА – магистър по икономика. 

- „По собствена преценка”. 

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

ал. 1 от АПК. 

  

По трета точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 248 от 16.10.2020г. 

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация 

по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД  

 След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

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

положително становище по нея. Както предходната така и при тази представителя на 

общината да гласува по представения дневен ред по собствена преценка.“  

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

съветниците за въпроси по докладната и продължи:  
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„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с Вх. № 248/16.10.2020г.“   

От общо 12 присъствали с 12 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 № 102 

 

 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 заседание на Асоциацията на 03.11.2020 г., както следва: 

По т. 1. от дневния ред, относно: Съгласуване на Подробна инвестиционна 

програма за 2020 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД. 

 

Предложение за Решение № 1 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен съгласува актуализирана 

Подробна инвестиционна програма за 2020 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД. 

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

преценка” 

 

По т. 2. от дневния ред, относно: Приемане на решение за препоръчителния размер 

на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен, в размер на 25000,00 

лв. 

Предложение за Решение № 2 

1. Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен определя препоръчителния 

размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2021 год. да бъде 25000,00 

лв. 

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

преценка” 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 от настоящото решение, 

представител в извънредното 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. 

 

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

ал. 1 от АПК. 

 

По четвърта точка от дневния ред Докладна записка с вх. 251 от 20.10.2020г. 

Относно: Кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на изграждане на 

допълнително  водоснабдяване на с. Църквица. 

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на председателя на водещата комисия Юксел Исмаил: 

„Колеги, Докладната беше разгледана от членовете на комисията и след направените 

разяснения по време на постоянните комисии, същата даде положително становище по нея. 

Също така за пореден път искам да изкажа радостта си от това, че допълнителното 

водоснабдяване на с. Църквица лека полека става факт, и по този повод искам да благодаря 

на Кмета на община Никола Козлево за положените усилия.“  

След изказването на г-н Исмаил, Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

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

записка с Вх. № 251/20.10.2020г.“   

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

основание  чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 
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РЕШЕНИЕ № 103 

 

1. Община Никола Козлево да кандидатства пред ПУДООС за финансиране на 

Проект „Допълнително водоснабдяване село Църквица“  

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

по изпълнение на настоящото Решение. 

 

По пета точка от дневния ред Докладна записка с вх. 252 от 20.10.2020г. 

Относно: Дарение на финансови средства от бюджета на община Никола Колево за 

изработка, доставка и монтаж на PVC дограма в сградата на Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението“ гр. Каолиново.  

Председателят на Общински съвет разясни внесената докладна и даде думата на 

председателите на водещите комисии: 

Халил Али: 

„Колеги, Докладната беше разгледана от членовете на комисията и след направените 

разяснения  по време на постоянните комисии, същата даде положително становище по нея, 

а именно за Службата по пожарна безопасност в гр. Каолиново, която обслужва и нашата 

община, да бъдат дарени необходимите средства.“ 

Катилиян Костадинов: 

„Колеги нашата комисия подкрепяме изцяло становището на водещата комисия. 

Радваме се, че ще помогнем с тази сума.“ 

Джелил Ахмед: 

„И ние сме с положително становище по внесената докладна.“ 

Юксел Исмаил: 

„Аз лично смятам, че предложението на Кмета е правилно. Всички знаете, че и аз 

съм бивш служител на МВР и много добре знам как през зимата студът нахлува в 

помещенията, в които някой път на колегите им се налага да стоят до сутринта. И именно за 

това смятам постъпката на Кмета за благородна и се радвам за единодушието на всички ни. 

Комисията дава положително становище по внесената докладна.“ 

След изказванията на председателите на водещите комисии, Преседателят на 

Общински съвет даде думата на съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

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

записка с вх. № 252/20.10.2020г.“   

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев  -                               „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 104 

 

1. Определя сумата от 1924,42 лв., необходима за изработка, доставка и монтаж на 

пет броя прозорщи и три броя  вроти от PVC за сградата на РСПБЗН гр. Каолинов да бъде 

осигурена от бюджета на община Никола Козлево. 
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2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите действия 

по изпълнение на настоящото решение. 

  

По шеста точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 253 от 20.10.2020г. 

Относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи за 2020 г. 

Педседателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната и след което даде 

думата на председателите на водещите комисии за становища. 

Халил Али: „Колеги, става въпрос за училищата в с. Пет могили и с. Крива река. 

Тези две училища ще се сдобият с компютри и хардуер.“ 

Катилиян Костадинов: „Ние също даваме положително становище по докладната и 

освен това в тази епидемиологична обстановка в която се намираме училищата наистина 

имат нужда от тези придобивки.“ 

Галин Георгиев: „Да, съгласен съм с колегите, но нека бъде обяснено защо са тези 

720 лв. за стадиона в с. Вълнари. Не дадохме ли достатъчно пари там?“ 

Иван Иванов: „Това увеличение е защото теренът на стадиона трябва да се 

поддържа, тоест средствата са за поливане, косене на тревата, които са външни услуги.“  

След изказванията, Председателят на Общински съвет даде думата на съветниците 

за допълнителни въпроси и продължи:  

 „И така колеги, моля за изказвания и въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с      

вх. № 253/20.10.2020г.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев  -                               „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

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

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 124 и чл.125, ал.1, т.2 ат ЗПФ и при спазване 

на разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2020 г. Общински съвет Никола Кзлево 

утвърждава промяната в плана за финансираните обекти с капиталови вложения за 2020 

год., общински съвет Никола Козлево реши: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 105 

 

Намалява плана по разхода в Дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“ § 10 15 „Материали“ за НУ „Борис Първи“ с. Крива река със 

сумата 2750 лева. 

Увеличава плана по разхода в Дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“ § 52 01 „Придобиване на компютри, хардуер“ за НУ „Борис 

Първи“ с. Крива река със сумата 2750 лева. 

 

Намалява плана по разхода в Дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“ § 45 01 „Текущи дарения, помощи и др. безвъзмезно получени 

суми от страната“ за ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Пет могили със сумата 800 лева. 
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Увеличава плана по разхода в Дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“ § 52 01 „Придобиване на компютри, хардуер“ за ОУ „Св. 

Климент Охридски“ с. Пет могили със сумата 800 лева. 

 

Намалява плана по разхода в Дейност 2714 „Спортни бази за спорт за всички “ 

§1020 „Разходи за външни услуги“ със сумата 720 лева. 

Увеличава плана по разхода в Дейност 2714 „Спортни бази за спорт за всички “, § 

51 00 „Основен ремонт  на ДМА“, обект „Рехабилитация и ремонт на стадион с. Вълнари“ 

със сумата 720 лева. 

 

              Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2020 год съгласно Приложение № 3. 

  

По седма точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 254 от 22.10.2020г. 

Относно: Определяне на маломерни имоти в община Никола Козлево от общински 

поземлен фонд и условията за отдаването им под наем на малоимотни или безимотни лица. 

Председателят на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната, след което 

даде думата на председателя на водещата комисия Халил Али. 

„Колеги, комисията  разгледа внесената докладна и даде положително становище по 

нея. Искам да обърна внимание на точките в решението. Да, и четирите точки са ясни, но 

към 5 т. от решението предлагаме да се включи и член от състава на Общински съвет 

Никола Козлево.“ 

Катилиян Костадинов: „Колеги, аз като председател на групата от съветници на ПП 

ГЕБР предлагам този член от състава на Общински съвет да е Халил Руфат Али.“ 

След изказванията и направеното предложение, Председателят на Общински съвет 

даде думата на съветниците за други предложения за допълнителен член в комисията за 

разглеждането на заявленията и продължи:  

 „И така колеги, моля за вашите предложения.“ 

„След като нямате други предложения за член, моля да гласуваме Докладна записка 

с вх. № 254/22.10.2020г., като се допълни решението в 5 т.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев  -                               „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

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

на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал.7 от ЗСПЗЗ и чл. 54, ал. 4 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, общински 

съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 106 

 

1. Определя имоти от Общински поземлен фонд на територията на община Никола 

Козлево по населени места, номера на имоти и площи, описани в таблица – Приложение № 

1, която е неразделна част от настоящето решение. 

2. Договорите за наем да се сключат за срок от 1 (една) стопанска година, 

стопанската 2020/2021 година. 
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3. Определя размерът на наема да бъде 30.00 лв. (тридесет лева) за декар. 

4. Останалите свободни имоти след разпределението да се обявят на публичен търг с 

явно наддаване, при начална тръжна цена от 30 лв. (тридесет лева) за декар, за срок от 1 

(една) стопанската година, стопанската 2020/2021 г. 

5. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проведе процедура по Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 

Никола Козлево, като назначи комисия за разглеждане и разпределяне на имотите с 

участието в състава и на Халил Руфат Али, съветник в Общински съвет – Никола Козлево. 

 

По осма точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 255 от 23.10.2020г. 

Относно: Учредяване правото на прокарване през имоти общинска собственост в 

землищата на село Хърсово и село Църквица.  

Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната, след което даде 

думата на съветниците. 

Халил Али: „Доколкото виждам имотите са 11 на брой. От тях има ли имот, който да 

се обработва и ние ще пречим ли на някой земеделец в случая?“ 

Иван Иванов: „Не, няма имот, който да се обработва и не пречим на никого. Освен 

тези 11 имота, които са на общината, има още 6, които са на фирми – 4 на „Хикс петрол“ 

ЕООД и 2 имота на „Ромфарм компани“ ООД, с които сме разговаряли и те са готови да 

съдействат. Има и един имот на държавата, като трасето преминава през частта, която не се 

обработва.“ 

След изказванията, Председателят на Общински съвет даде думата на съветниците 

за въпроси по докладната и продължи:  

 „И така колеги, имате ли други въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с      

вх. № 255/23.10.2020г.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев  -                               „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

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

на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 193, ал. 6 от Закона за устройство на 

територията, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 107 

 

1. Дава съгласие да се учреди на община Никола Козлево право на прокарване и 

необходимите сервитути за прокарване на водопроводно трасе през имоти общинска 

собственост, както следва: 

 Поземлен имот № 77582.26.174 /предходен план № 000174/ с площ 3192.92 кв. м., 

НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Хърсово, община 

Никола Козлево, вид собственост Общинска публична, собственик община Никола 

Козлево; 

 Поземлен имот № 77582.32.189 /предходен план № 000189/ с площ 1237.26 кв. м., 

НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Хърсово, община 
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Никола Козлево, вид собственост Общинска публична, собственик община Никола 

Козлево; 

 Поземлен имот № 77582.40.1 /предходен план № 040001/ с площ 307333.67 кв. м., 

НТП – Нива, местност „М. Папурлука“ в землището на село Хърсово, община Никола 

Козлево, вид собственост Общинска частна, собственик община Никола Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.12.135 /предходен план № 000076/ с площ 17494.59 кв. м., 

НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Църквица, община 

Никола Козлево, вид собственост Общинска публична, собственик община Никола 

Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.44 /предходен план № 017044/ с площ 11076.73 кв. м., 

НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Църквица, община 

Никола Козлево, вид собственост Общинска публична, собственик община Никола 

Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.59 /предходен план № 000031/ с площ 68533.41 кв. м., 

НТП – Пасище в землището на село Църквица, община Никола Козлево, вид собственост 

Общинска публична, собственик община Никола Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.62 /предходен план № 000062/ с площ 21111.59 кв. м., 

НТП – Пасище в землището на село Църквица, община Никола Козлево, вид собственост 

Общинска публична, собственик община Никола Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.63 /предходен план № 000030/ с площ 21574.04 кв. м., 

НТП – Пасище в землището на село Църквица, община Никола Козлево, вид собственост 

Общинска публична, собственик община Никола Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.64 /предходен план № 000063/ с площ 1850.98 кв. м., 

НТП – Овраг, промойна в землището на село Църквица, община Никола Козлево, вид 

собственост Общинска публична, собственик община Никола Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.100 /предходен план № 000100/ с площ 1600.37 кв. м., 

НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Църквица, община 

Никола Козлево, вид собственост Общинска публична, собственик община Никола 

Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.102 /предходен план № 000102/ с площ 8181.63 кв. м., 

НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Църквица, община 

Никола Козлево, вид собственост Общинска публична, собственик община Никола 

Козлево. 

2. Упълномощава Кмета на община Никола Козлево да предприеме необходимите 

действия, съгласно разпоредбата на чл. 193 от ЗУТ за учредяване правото на прокарване 

през имоти, общинска собственост в землищата на село Хърсово и село Църквица, както 

следва: 

 Поземлен имот № 77582.26.174 /предходен план № 000174/ с площ 3192.92 кв. м., 

НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Хърсово, община 

Никола Козлево, вид собственост Общинска публична, собственик община Никола 

Козлево; 

 Поземлен имот № 77582.32.189 /предходен план № 000189/ с площ 1237.26 кв. м., 

НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Хърсово, община 

Никола Козлево, вид собственост Общинска публична, собственик община Никола 

Козлево; 

 Поземлен имот № 77582.40.1 /предходен план № 040001/ с площ 307333.67 кв. м., 

НТП – Нива, местност „М. Папурлука“ в землището на село Хърсово, община Никола 

Козлево, вид собственост Общинска частна, собственик община Никола Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.12.135 /предходен план № 000076/ с площ 17494.59 кв. м., 

НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Църквица, община 

Никола Козлево, вид собственост Общинска публична, собственик община Никола 

Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.44 /предходен план № 017044/ с площ 11076.73 кв. м., 

НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Църквица, община 
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Никола Козлево, вид собственост Общинска публична, собственик община Никола 

Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.59 /предходен план № 000031/ с площ 68533.41 кв. м., 

НТП – Пасище в землището на село Църквица, община Никола Козлево, вид собственост 

Общинска публична, собственик община Никола Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.62 /предходен план № 000062/ с площ 21111.59 кв. м., 

НТП – Пасище в землището на село Църквица, община Никола Козлево, вид собственост 

Общинска публична, собственик община Никола Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.63 /предходен план № 000030/ с площ 21574.04 кв. м., 

НТП – Пасище в землището на село Църквица, община Никола Козлево, вид собственост 

Общинска публична, собственик община Никола Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.64 /предходен план № 000063/ с площ 1850.98 кв. м., 

НТП – Овраг, промойна в землището на село Църквица, община Никола Козлево, вид 

собственост Общинска публична, собственик община Никола Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.100 /предходен план № 000100/ с площ 1600.37 кв. м., 

НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Църквица, община 

Никола Козлево, вид собственост Общинска публична, собственик община Никола 

Козлево; 

 Поземлен имот № 78656.17.102 /предходен план № 000102/ с площ 8181.63 кв. м., 

НТП – За селскостопански, горски, ведомствен път в землището на село Църквица, община 

Никола Козлево, вид собственост Общинска публична, собственик община Никола 

Козлево. 

 

По девета точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. 257 от 29.10.2020г. 

Относно: Подмяна на водопроводи по ул. „Г. Димитров“ и ул. „Ленин“ в с. Пет 

могили и ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Г. Димитров“ в с. Векилски. 

Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб даде думата на Иван Иванов за да 

разясни внесената докладна: 

Иван Иванов: „На гърба на докладната има приложено писмо от АПИ, с което ни 

уведомяват, че е възложено изработване на технологичен проект за превантивен ремонт на 

целия участък, и след съгласуването и изработването на проекта ще започне ремонтът на 

този участък. Както знаете преди да се положи асфалта ние трябва да подменим 

водопроводната система, за да нямаме проблеми в бъдеще. Тази подмяна на вече 50 

годишния водопровод ще се извърши съвместно с ВиК, но както вече казах това трябва да 

се случи преди асфалтирането.“ 

След изказването на Иван Иванов, Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

 „И така колеги, моля за изказвания и въпроси по внесения материал.“ 

„След като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с      

вх. № 257/29.10.2020г.“  

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

на основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 108 

 

            1. Дава съгласие да бъдат подменени азбесто-циметновите водопроводни тръби по 

ул. „Г. Димитров“ и ул. „Ленин“ в с. Пет могили и ул. „Хр. Ботев“ и ул. „Г. Димиров“ в       

с. Векилски с ПВЦ такива.  

            2. Подмяната да бъде извършена съвместно с „ВиК Шумен“ ООД със средства от 

бюджета на община Никола Козлево. 

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

по възлагане на изработването на проект за подмяната на водоснабдителната мрежа по 

улиците по т. 1 

            4. След предоставяне на Проектно-сметната документация, в бюджета на община 

Никола Козлево да бъдат предвидени необходимите средства. 
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По десета точка от Дневния ред – Разни 

Относно: Даване на съгласие да бъдат преопаковани и предадени за обезвреждане на 

1140 кг. излезли от употреба пестициди. 

Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб  даде думата на Иван Иванов:  

 „Уважаеми господа съветници, с Ваши Решения № 14 и № 24 по Протокол № 4 от 

28.02.2020г. беше дадено съгласие да Кмета на община Никола Козлево за сключи договор 

с „Бал Бок Инженеринг“ АД за предаване за постоянно съхранение на шест броя „Б-Б куб“, 

които са с негодни за употреба пестициди. Беше одобрена и цената от общо 30 000 лв. без 

включен ДДС или по 5000 лв. за „Б-Б куб“ и бяха определени двама съвтници1 които да 

присъстват на предаването на „Б-Б кубовете“. В храстите до мястото, където са кубовете 

бяха открити още пестициди, които са били изхвърлени след като „Б-Б кубовете“ са били 

поставени там където, бяха до днес. Тези пестициди са в една яма и са с разкъсани 

опаковки. При всеки дъжд в почвата се попива част от тях. Кмет на общината даде 

принципно съгласие тези пестициди да бъдат преопаковани и предадени на  „Бал Бок 

Инженеринг“ АД. Получихме и тяхното предложение за цена на килограм.  

Днес, малко преди настоящото заседание, аз, Мюждет Шабан и съветниците Халил 

Али и Юксел Сюлейман присъствахме на предаването на „Б-Б кубовете“ и на тези 

допълнително открити и преупаковани пестициди.  

Предлагам да вземете решение, с което да дадете съгласие да предадени тези 

пестициди на същата фирма – „Бал Бок Инженеринг“ АД. Цената за килограм е 5,40 лв. без 

включен ДДС, а количеството е 1140 кг.“ 

След изказването на г-н Иванов, Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси по предложението:  

Юксел Исмаил: „Колеги, видях пестицидите и усетих непоносимата миризма, която 

се носи от тях. Нямаме къде да ги съхраняване и ако не ги предадем сега ще бъдем 

отговорни занапред. Предлагам да подкрепим предложението и да гласуваме да бъдат 

предадени на фирмата и да се направи този допълнителен разход.“ 

Галин Георгиев: „Г-н Иванов, не беше ли редно да бъде внесена Докласна записка, 

да я разгледаме, а не по време на заседание да правите предложения.“ 

Иван Иванов: „Г-н Георгиев, тези пестициди бяха открити вчера, както казах в 

храстите до кубовете в една яма. Няколко минути преди началото на заседанието се 

върнахме от Хърсово. Нямах физическо време да подготвя Докладна. Освен това ползвам 

правото да внеса предложение по време на заседание, което ми дава Правилника на 

Общинския съвет. Количеството пестициди е 1140 кг., а цената е 5,40 лв. за килограм без 

включен ДДС. Общата стойност може лесно да бъде пресметната. Пред всички съветници 

поемам задължението на следващото заседание да бъде представен пред Вас отчет за 

действията и извършените разходи по предаването на кубовете и на тези допълнителни 

пестициди. Ще Ви представим фактурите, Протоколите за предаване и ще отговорим на 

всички въпроси.“ 

 Нурай Реджеб: „Колеги, ако като нямате други въпроси и изказвания, моля да 

гласуваме по точка Разни от Дневния ред.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев  -                               „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“ 
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От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,  Общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 109 

 

 1. Дава съгласие да бъдат преопаковани и предадени на „Бал Бок Инженеринг“ АД 

за обезвреждане на 1140 кг. излезли от употреба пестициди. 

2. Утвърждава цена за преопаковане и предаване за обезвреждане от 5,40 лв. за един 

килограм без включен ДДС. 

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

настоящото решение. 

 

 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 15:00 часа. 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


