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П Р О Т О К О Л 
№ 1 от 14.01.2022 г. 

 
Днес, 14.01.2022г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2022 година. 

Присъстват: Феим Насъф – Зам.-кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – Зам.-кмет 

на община Никола Козлево и Антония Колева – Секретар на МКБППМН. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми Заместник-кметове.  Присъстват 11 от 13 съветника, 

има кворум и мога да открия заседанието.  

Отсъства Бисер Ангелов Митев. 

Ще закъснее г-н Катилиян Костадинов.  

Колеги, днешното ни извънредно заседание бе предвидено за една точка, и след като 

бе обявен дневния ред в деловодството на Общиски съвет бе внесена още една докладна с 

Вх. № 11 от 14.01.2022г., която моля да бъде включена към днешния дневен ред. Колеги, 

моля да гласуваме докладна записка с Вх.№ 11 от 14.01.2022г. да бъде ли включена към 

дневния ред; 

От общо 11 присъстващи съветника с 11 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. № 04 от 07.01.2022 год. 

2. Докладна с Вх. № 11 от 14.01.2022 год. 

От общо 11 присъстващи съветника с 11 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. № 04 от 07.01.2022г.   

Относно: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществени прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 год. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  Антония Колева за допълнителни разяснения: 

Антония Колева: „Добър ден на всички присъстващи,  г-н Иванов и г-н Насъф, първо 

искам да честитя на всички новата година, нека тя ни донесе повече успехи и здраве. 

Господа, както знаете всяка година се разглежда доклад за дейността на местна комисия. 

Доклада е пред вас и там можете да видите най-подробно дейностите, които сме 

реализирали. Като по-обобщена информация мога да кажа, че въпреки пандемията имаме 

прекалено много организирани дейности, отколкото са заложени в самата годишна план- 

програма за 2021 год. Другото, което искам да кажа е за един наш възпитател, който е от     

с. Хърсово, с който работихме през изминалата година и мисля, че би било добре и тази 

година да продължим работата си. Основното, с което се занимава Фатих е да преподава 

лекции на децата по децките градини на тема „Не на агресията“, и имайки предвид успеха, 

който постигна този млад възпитател и интереса на децата към него и дейността му мисля, 

че би било добре той да работи и в училищата, защото знаете основния ни проблем сред 

подрастващите е именно агресията. Другото, което искам да добавя е и активното участие 
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на Народните читалища по населени места особено през летния период. Тогава те 

организират различни мероприятия за да ангажират децата през лятната ваканция и тези 

мероприятия имат добри отзиви от страна на децата и техните родители.“ 

Катилиян Костадинов се присъедини към заседанието. 

След изказването на г-жа Колева, 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. № 04/07.01.2022г.“  

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 и чл.7, ал.2 от ЗБППМН, Общински съвет 

Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

1. Общински съвет Никола Козлево приема годишен доклад на МКБППМН за 2021 

година.  

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

ал.1 от АПК. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 11 от 14.01.2022г.   

Относно: Изтичане на срока на Договор за наем № 09/14.02.2017 г., вписан в 

Служба по вписвания гр. Нови пазар, Вх. рег. № 359/14.02.2017 г., акт № 100, том 1/ 

дело № 235/2017г. 
 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  съветниците за допълнителни разяснения: 

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

Докладна записка с вх. № 11/14.01.2022г.“  

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“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „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. 8, ал. 9 чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 6 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закон за 

електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/, Общински 

съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2021 г., като допълва площ от 500.00 

/петстотин/ квадратни метра от ПИ № 2 /две/ - Площадка, целият с площ от 34 200 

/тридесет и четири хиляди и двеста/ квадратни метра в урегулиран поземлен имот 

/УПИ/ - I в квартал 2 /две/ по регулационни план на село Никола Козлево, община 

Никола Козлево, област Шумен, снабден с Акт за частна общинска собственост № 

407/17.04.2009 г., вписан в Службата по вписвания на 22.04.2009 г. под № 13 том 5 партида 
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п. 7859 в раздел II „Описание на имотите, които Общината има намерение да 

предложи за предоставяне под наем“, приета с Решение № 32 от 25.02.2021 г. на 

Общински съвет – Никола Козлево. 

 

2. Дава съгласие да се отдаде под наем площ от 500.00 /петстотин/ квадратни метра 

от ПИ № 2 /две/ - Площадка, целият с площ от 34 200 /тридесет и четири хиляди и 

двеста/ квадратни метра в урегулиран поземлен имот /УПИ/ - I в квартал 2 /две/ по 

регулационни план на село Никола Козлево, община Никола Козлево, област Шумен, 

снабден с Акт за частна общинска собственост № 407/17.04.2009 г., вписан в Службата по 

вписвания на 22.04.2009 г. под № 13 том 5 партида п. 7859. 

 

3. На основание чл. 19, ал. 1 от Закон за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/ отдаването под наем да се извърши без провеждане 

на търг или конкурс. 

 

4. На основание чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – 

Никола Козлево определя месечна наемна цена в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ без 

включен ДДС. 

 

5. На основание чл. 30, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закон за електронните съобщителни 

мрежи и физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/, Общински съвет – Никола Козлево 

предоставя правомощия на Кмета на община Никола Козлево да сключи договор за наем за 

срок от 5 /пет/ години, считано от 17.02.2022 г., с мрежовия оператор „Българска 

Телекомуникационна Компания“ ЕАД, ЕИК 831642181, седалище и адрес на управление: 

гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115И 

 

 

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

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Юмерова) 


