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П Р О Т О К О Л 
№ 4 от 05.02.2021 г. 

 
Днес, 05.02.2021г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2021 година. 

Присъстват: Eшреф Реджеб – Кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – Зам.-кмет на 

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

инспектор Кирил Кирилов – Началник на РУ гр. Каолиново и Старши инспектор Валентин 

Минчев – Началник на ПУ Никола Козлево. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево, Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, уважаеми Заместник-кметове и гости.  

Присъстват 12 от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието. Отсъства Бисер 

Ангелов Митев.  

Колеги, днешното ни извънредно заседание се състои от 7 точки, които вие 

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

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

1. Докладна с Вх. № 34 от 04.02.2021 год. 

2. Докладна с Вх. № 35 от 04.02.2021 год. 

3. Докладна с Вх. № 36 от 05.02.2021 год. 

4. Докладна с Вх. № 37 от 05.02.2021 год. 

5. Докладна с Вх. № 38 от 05.02.2021 год. 

6. Докладна с Вх. № 39 от 05.02.2021 год. 

7. Докладна с Вх. № 41 от 05.02.2021 год. 

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 с вх. № 34 от 04.02.2021г.   

Относно: Изготвяне на Технически проект за ремонт на улици в община Никола 

Козлево. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

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

гости от РУ Каолиново. Комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея. Както каза и председателя на общински съвет става въпрос за 17 улици 

по населени места в цялата община. Знаете всички, че нашата община се нуждае от 

подобрения на инфраструктурата и това асфалтиране е една от инициативите на нашия 

кмет в тази насока.“ 

Джелил Ахмед: „Добър ден на всички колеги, г-н Реджеб, г-н Насъф и г-н Иванов и 

гости, комисията разгледа докладната и даде положително становище по нея .“ 

Катилиян Костадинов: „Нашата комисия също разгледа внесената докладна и също 

даде положително становище по нея. И сега е момета да благодаря на Кмета и неговата 

администрация за новия асфалт пред малкото училище. 

Юксел Исмаил: „Докладната също беше разгледана от нашата комисия и същата 

дава полжително становище по нея.“  
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След изказването на председателите на комисиите, Председателя на Общински съвет 

даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 34/04.02.2021г.“  

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 № 17 

 

            1. Приема Докладна записка № 34 от 04.02.2021г. 

2. Дава съгласие да бъде възложено изготвяне на Технически проект за ремонт на 

следните улици: 

- в с. Пет могили – ул. „Ленин“ (път SHU 1102), ул. „Васил Левски“,                             

ул. „Шейново“, ул. „Н. Вапцаров“ и ул. „Борис I“;  

- в с. Цани Гинчево – ул. „Иван Вазов“ и ул. „Марица“; 

- в с. Крива река – ул. „Явор“, ул. „Тича“ и ул. „Дунав“;  

- в с. Ружица – ул. „Калоян“; 

- в с. Църквица – ул. „Кирил и Методий“ (път SHU 1100), ул. „Ленин“, ул. „Вела 

Пискова“, ул. „Ивайло“ и ул. „Дружба“; 

- в с. Вълнари – ул. „Гр. Узунов“. 

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

по възлагане на изготвяне на Технически проект за ремонт на улиците, описани в т. 1 от 

настоящото Решение. 

4. Всеки от проектите да бъде окомплектован съгласно изискванията на Наредба № 4 

от 21. 05. 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

 
По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 35 от 04.02.2021г.   

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

търг с явно наддаване. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

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

положително становище по нея. Тука става въпрос за ниви, насадени с трайни насаждения и 

след проведения търг става ясно, че към тях не е проявен интерес и поради това ще се 

проведе повторен с намалени цени, за да може все пак да се отдадат и да има общината 

приходи от тях.“ 

След изказването но г-н Али, 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. № 35/04.02.2021г.“  

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“ 

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“ 
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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 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от 

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

общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 18 

 

1. Отменя Решение № 43 по Протокол № 6 от 28.05.2020г. на Общински съвет – 

Никола Козлево. 

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

собственост на община Никола Козлево за 2020 г., като допълва нов раздел „Имоти от 

Общински поземлен фонд, предвидени за отдаване под аренда“ и включи имотите по 

Приложение № 1, приета с Решение № 9 от 06.02.2020 г. на Общински съвет – Никола 

Козлево. 

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

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

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

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

стопанската 2020 – 2021 г., както следва: 

4.1. Поземлени имоти за срок от 10 (десет) години „за полски култури и 

съществуващи трайни насаждения“, съгласно чл. 54, ал. 2, т.1 и т.2 от НРПУРОИ, както 

следва: 

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

под наем 10 (десет) години; 

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

под наем 10 (десет) години; 

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

под наем 10 (десет) години; 

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

под наем 10 (десет) години; 

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

под наем 10 (десет) години; 

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

под наем 10 (десет) години; 

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

под наем 10 (десет) години; 

- ПИ с идентификатор № 39760.19.17 (предходен план № 019017) срок на отдаване 

под наем 10 (десет) години; 

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

под наем 10 (десет) години; 

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

под наем 10 (десет) години; 

4.2. Поземлени имоти за срок от 25 (двадесет и пет) години „за създаване на нови 

трайни насаждения“, съгласно чл. 54, ал. 2, т.3 от НРПУРОИ, както следва: 

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

под наем 25 (двадесет и пет) години; 

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

под наем 25 (двадесет и пет) години; 

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

под наем 25 (двадесет и пет) години; 

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

под наем 25 (двадесет и пет) години. 
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5. Определя началната тръжна, началната тръжна цена на декар, депозит за участие и 

стъпката за наддаване за всеки поземлен имот, съгласно Приложение № 1, неразделна част 

от настоящото решение. 

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

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

действия по изпълнението на настоящото Решение. 

 

 По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 36 от 05.02.2021г.   

Относно: Обследване на неизползваеми сгради – общинска собственост.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

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

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея. Тука става въпрос за сгради, които не се използват и с 

течение на времето те се рушат. Целта на тази комисия е да ги обследва и да докладва пред 

общински съвет за тяхното състояние, след което да се вземе решение какви да са по-

нататъшните действия на общинска администрация.“ 

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

съветниците за предложения от състава си за членове на комисията: 

„Колеги моля за вашите предложения за членове на комисията.“ 

Катилиян Костадинов: „Аз предлагам за член Халил Руфат Али.“ 

Джеват Мехмед: „Предлагам за член на комисията Ебазел Назиф.“ 

Халил Али: „Моето предложение за трети член на комисията е Галин Георгиев.“ 

След направените предложения Председателя на общински съвет даде думата на 

съветниците за други предложения, въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 36/05.02.2021г.“  

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 № 19 

 

            1. Приема Докладна записка № 36 от 05.02.2021г. 

 2. Създава комисия в състав от трима общински съветници и четирима 

представители на общинска администрация.  

 3. Задача на комисията: Да обследва сградите, общинска собственост на територията 

на община Никола Козлево, докладва пред Общински съвет Никола Козлево за тяхното 

състояние и излезе с предложение пред Общинския съвет какви да са по-нататъшните 

действия на общинска администрация. 

 4. Определя за членове на комисията следните общински съветници:  

- Халил Руфат Али 

- Ебазел Юсуф Назиф 

- Галин Иванов Георгиев 

 5. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да издаде заповед, с която да 

назначи комисията. 

  

 По четвърта точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 37 от 05.02.2021г.   

Относно: Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на община 

Никола Козлево. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

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

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея. Тука  става въпрос за изграждане на видеонаблюдение  
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на територията на община Никола Козлево. Ние като комисия смятаме, че това ще е доста 

полезно съоражение за нашата община.“ 

Джелил Ахмед: „Ние също разгледахме внесената докладна и даваме положително 

становище по нея.“ 

Катилиан Костадинов: „Ние също разгледахме докладната и даваме положително 

становище по нея и нашата комисия смята, че това е доста полезна предобивка и ще е от 

голяма полза за сигурността на жителите на общината.“ 

Юксел Исмаил: „Нашата комисия също разгледа внесената докладна и дава 

положително становище по нея. Дейността видеонаблядение е жизнено важна за общината 

по този начин ще улесним и работата на служителите на реда, също така ще допринесем за 

спокойствието на населението.“ 

След изказванията на председателите, Председателя на Общински съвет даде думата 

на Гл. инспектор Кирилов: „Уважаеми г-н Реджеб, уважаеми господа общински съветници, 

искам да благодаря за внесената Докладна записка и за положителното отношение към нея. 

Изграждането на система за видеонаблюдение ще бъде от голяма полза за разкриване на 

престъпления, а също така ще има и превантивен ефект. От страна на РУ Каолиново ще има 

пълно съдействие за определяне на местата за поставяне на камери. В предварителния 

разговор с г-н Реджеб уточнихме какви ще са камерите и по какъв начин ще се осъществява 

видеонаблюдението. Още веднъж искам да благодаря за решението, което ще вземете.“ 

След изказването на Гл. инспектор Кирилов, председателя на общински съвет даде 

думата на съветниците за други изказвания и въпроси по внесената докладна.  

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

записка с вх. № 37/05.02.2021г.“  

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 № 20 

 

1. Приема Докладна записка с Вх.№ 37 от 05.02.2021г. 

2. Да бъде изградена система за видеонаблюдение на територията на община Никола 

Козлево, която да бъде финансирана от бюджета на общината. 

3. В разходите по Бюджет 2021 на община Никола Козлево във функция „Отбрана и 

сигурност“ да бъдат предвидени средства за изграждане на системата. 

4. Да бъде информиран Началника на РУ гр. Каолиново за настоящото решение с 

цел да бъде определен служител, който съвместно със служител на община Никола Козлево 

да определят местата за поставяне на камери, техните параметри и начина за осъществяване 

на видеонаблюдението. 

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

по изпълнението на настоящото решение. 

 

 По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 38 от 05.02.2021г.   

Относно: Подмяна на пътни знаци, поставяне на нови, освежаване на пътната 

маркировка и почистване на пътните банкети.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

Юксел Исмаил: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея. Тука става въпрос за пътните знаци, които са от 

голямо значение за безопастното движение по пътищата.“  

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. № 38/05.02.2021г.“  
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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. 2 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 21 

 

            1. Приема Докладна записка № 38 от 05.02.2021г. 

2. В разходната част на Бюджет 2021 на община Никола Козлево в Дейност 606 

„Изграждани, ремонт и поддържане на улична мрежа“ и Дейност 832 „Служби и дейности 

по поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ да бъдат предвидени средства за подмяна 

на пътни знаци, поставянето на нови пътни знаци, освежаване на пътната маркировка, 

почистване на пътните банкети и поставяне на информационни табели за начало и край на 

територията на община Никола Козлево. 

3. 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. № 39 от 05.02.2021г.   

Относно: Полагане на каменна фракция по улици в съставните на община Никола 

Козлево села. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

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

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея. Тука става въпрос за така нареченото чакълиране. 

Когато едни улици се асфалтират, а други не – то тогава да има поне чакъл за по-нормално 

придвижване.“  

Джелил Ахмед: „Колеги и нашата комисия дава положително становище по 

внесената докладна.“ 

Катилиян Костадинов: „И ние даваме положително становище по докладната. Както 

каза колегата поне да има чакъл там, където няма положен асфалт доколкото е възможно. 

Знаете, че колкото и да искаме, не можем да асфалтираме всички улици.“ 

Юксел Исмаил: „Нашата комисия също разгледа внесеният материал и същата даде 

положително становище. Съгласен съм с колегите, но има и улици които не са достъпни за 

никаква техника.“  

Иван Иванов: „Господа, тука искам да добавя още, че чакъл ще има и към 

гробищните паркове по населените места – там където има нужда.“ 

След изказванията на председателите на комисиите, Председателя на Общински 

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

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

записка с вх. № 39/05.02.2021г.“  

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 22 
 

1. Приема Докладна записка № 39 от 05.02.2021г. 

2. В разходната част на Бюджет 2021 на община Никола Козлево в Дейност 606 

„Изграждани, ремонт и поддържане на улична мрежа“ да бъдат предвидени средства за 

доставка и полагане на каменна фракция по улици в съставните на община Никола Козлево 

села. 

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

по изпълнение на настоящото решение. 
 

 По седма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 41 от 05.02.2021г.   

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

по дейности и параграфи.  
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Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

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

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея. Тука става въпрос за площадката със спортни уреди в   

с. Пет могили.“ 

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. № 41/05.02.2021г.“  

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“ 

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 -                             „въздържал се“ 

От общо 12 присъствали с 11 гласа „за“; 1 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 Козлево 

реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 23 

 

Общински съвет Никола Кзлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2020 год. както следва: 

 

Да се завиши плана за капиталови разходи в дейност 2619 „Други Дейности по 

жилищното строителство, благоустройство и регионално развитие“, параграф 52 03 

„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ със сумата 7108 лева. 

 

              Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

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

 

  

 

 

 

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

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


