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П Р О Т О К О Л 
№ 5 от 28.04.2022 г. 

 
Днес, 28.04.2022г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2022 година. Присъстват: 

Ешреф Реджеб – Кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – Зам.-кмет на община 

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

Секретар МКБППМН, Стефан Стефанов, Жеко Жеков, Мая Карова – управител на „Ружица 

Грийн Пауър“ ЕООД и Председателите на НЧ в община Никола Козлево. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, господа заместник-кметове, дами и 

господа гости и представители на НЧ.  Присъстват 12 от 13 съветника, има кворум и мога 

да открия заседанието. 

Отсъства Бисер Ангелов Митев. 

Колеги и присъстващи преди да продължим с днешното редовно заседание искам да 

ви информирам за внесено Уведомление с Вх. № 64/07.04.2022г. от г-н Фахри Салиев 

Алиев, с което ни уведомява, че напуска групата съветници на ПП „ДПС“ и става 

независим общински съветник, считано от датата на завеждане на Уведомлението.  

Колеги, днешното ни редовно заседание бе предвидено за седем точки. След 

заседанията на постоянните комисии в деловодството на Общиски съвет бе внесена още 

една  Докладна записка с Вх. № 82 от 26.04.2022г., която моля да бъде включена към 

днешния дневен ред. Колеги, моля да гласуваме Докладна записка с Вх. № 82 от 

26.04.2022г., да бъде ли включена към дневния ред, също така Докладна записка с             

Вх. 74/20.04.2022г. да бъде разгледана като първа точка за да можем да освободим 

представителите на читалищата. 

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

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

 Господа, предлагам на Вашето внимание следния Дневен ред: 

         1. Разглеждане на Докладна с Вх. № 74/20.04.2022 год. 

         2. Разглеждане на Докладна с Вх. № 68/15.04.2022 год. 

         3. Разглеждане на Докладна с Вх. № 69/18.04.2022 год. 

         4. Разглеждане на Докладна с Вх. № 70/18.04.2022 год. 

         5. Разглеждане на Докладна с Вх. № 71/19.04.2022 год. 

         6. Разглеждане на Докладна с Вх. № 72/19.04.2022 год. 

         7. Разглеждане на Докладна с Вх. № 75/20.04.2022 год. 

         8. Разглеждане на Докладна с Вх. № 82/26.04.2022 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.   
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По първа точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. № 74 от 20.04.2022г.   

Относно: Приемане на годишните доклади на читалищата  в община Никола 

Козлево. 

           Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия Катилиян Костадинов: 

Катилиян Костадинов: „Добър ден на всички присъстващи, комисията разгледа 

внесената докладна в присъствието на г-жа Колева и на останалите комисии, знаете 

заседавахме и ги обсъждахме отчетите. Това което ни направи добро впечатление е че 

всички са се постарали и от представеното нищо не поражда допълнитилни въпроси. Имаме 

само няколко препоръки, които в никакъв случай не са забележки. Едното е това че няма 

нужда да има толкова много дейности и мероприятия, включени в календарите, защото 

виждаме, че просто не остава време за изпълнението на всички, особенно в обстановка на 

Ковид пандемията тази задача се усложнява още повече. Нека председателите на НЧ да 

заложат на дейности, които са ясно отражение на самата читалищтна дейност, защото 

именно те са култуното сърце на населените места. Там е еднственото място, където 

нашите децата имат възможност да се запознаят с културното ни наследство. Другото, 

което искам да кажа, че виждате в последни години има много конкурси, организирани от 

местната комисия. Би било много добре и читалищата да имат такива конкурси, за които 

вярвам, че и г-н Кмета ще осигури награден фонд, дори той да е минимален.“ 

Иванка Семерджиева:“ Много благодаря на г-н Костадинов! Аз и читалищното 

настоятелство сме говорили да не остава отчета само на хартия, но и да има по-голямо 

присъствие от ваша страна, господа съветници, както и от страна на общинска 

администрация. По въпроса за субсидиите искам да кажа, че те стигат само за заплати и 

осигуровки, а що се отнася до проектите ние имаме един спечелен проект по който усилено 

работим. Също така искам да кажа на колегите, че в момента тече още един проект по 

който всяко едно читалище може да кандидадства и да работи. По проекта, който работим 

ние е 100 години спомени за теснолинейката, и на този ред искам да поканя НЧ Ружица и 

НЧ Хърсово, като партньори, защото въпросната теснолинейка е минавала и през тези 

села.“ 

След изказванията, 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. № 74/20.04.2022г.“  

Пламен Петков Симеонов не гласува понеже е председател на НЧ „Петър Берон-

1928г.“ с. Цървица. 

От общо 12 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните 

читалища, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 27 

 

Общински съвет Никола Козлево приема годишните доклади за осъществените 

читалищни дейности и за изразходваните бюджетни средства  през 2021г. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна записка с Вх. № 68 от 15.04.2022г.   

Относно: Определяне на възнагражденията на общинските съветници и 

Председателя на общнския съвет Никола Козлево. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна, и даде думата на  председателите на водещите комисии: 

 Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и същата даде 

положително становище по нея. Тука става въпрос за нашите възнаграждения, също така и 

на председателя на общински съвет.“ 
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 Джелил Ахмед: „Колеги, нашата комисия също разгледа докладната и даде 

положително становище по нея.“ 

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

положително становище по нея.“ 

 Юксел Исмаил: „Колеги, и нашата комисия също разгледа внесената докладна и 

даде положително становище по нея.“ 

След изказванията, 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. № 68/15.04.2022г.“  

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

на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 10, ал. 3 и чл. 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на общински съвет Никола Козлево, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 28 

 

Определя възнагражденията на общинските съветници и на Председателя на Общински 

съвет Никола Козлево от 01.04.2022 г., както следва:  

 

1. За участие в пленарни заседания - 450 лв. 

2. За участие в комсии: 

2.1. За председател на комисия - 110 лв 

2.2. За член на комисия - 100 лв 

3. Председател на Общински съвет - 2400 лв. 

  

По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 69 от 18.04.2022г.   

Относно: Предложение от „Ружица Грийн Пауър“ ЕООД, 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии: 

Халил Али: „Колеги, както всички знаете чрез конферентна връзка с г-жа Карова и в 

присъствието на представителите на „Ружица Грийн Пауър“ ЕООД, г-н Стефанов и г-н 

Жечев ние обсъдихме докладната, зададохме си въпросите, разяснихме и уточнихме всичко 

което ни интересуваше по отношение на договора, съораженията и тяхното влияние върху 

околната среда. Ние като комисия сме доволни от проведения конферентен разговор и 

поради това даваме положително становище по внесения материал.“ 

 Джелил Ахмед: „Колеги, нашата комисия също разгледа докладната и даде 

положително становище по нея.“  

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

положително становище по нея.“ 

 Юксел Исмаил: „Колеги, и нашата комисия също разгледа внесената докладна и 

даде положително становище по нея.“  

 Иван Иванов:“ Преди заседанието г-жа Карова предложи мощността на 

ветрогенераторите да е 8 вместо 7“ 

 Ешреф Реджеб:“ Господа съветници по време на комисиите всички подробно се 

запознахме с предложението на  „Ружица Грийн Пауър“ ЕООД. Г-жа Карова беше много 

изчерпателна, но сега тя е пред вас и ако някой има още нещо за питане или нещо не му е 

съвсем ясно нека да си зададе въпроса. Аз лично смятам, че този проект ще ни е от полза и 

се надявам в най-близко бъдеще да се изпълни.“ 

 Мая Карова: “Добър ден на всички! Първо искам да се извиня затова, че не можах да 

присъствам лично на вашите комисии. Другото, което искам да ви благодаря за това, че 

всички сте добре настроени към нашия проект, както каза и г-н Реджеб, ако имате някои 

допълнителни въпроси моля, задайте си ги аз ще се радвам да ви отговоря.“ 
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 Галин Георгиев:“ Ние видяхме една карта, свързана с трасето на самите съоръжения 

и перката, която ще е до с. Хърсово е в непосредствена близост до дивечовъден участък.“ 

 Мая Карова: “Имаме сключен договор за изготвяне на Оценка за въздействието 

върху околната среда съгласно закона, също така от 1 април има и сключен договор за 

наблюдаване на прилепите и прелетните птици. И ако се установи след направената 

проверка, че има отрицателно въздействие над околната среда, то тази перка няма да бъде 

поставена.“ 

След изказванията, Председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за 

допълнителни въпроси по докладната и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 69/18.04.2022г.“  

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 № 29 

 

1. Одобрява текста на Предварителен договор за учредяване на право на строеж, 

право на ползване и на сервитути върху недвижими имоти, Приложение № 1. 

 2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да подпише предварителния 

договор. 

 

 

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 и чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, Общински съвет Никола 

Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 30 

  

1. Дава съгласие да се изработи проект за изменение на ОУП на община Никола 

Козлево.  

 2. Изработването на проекта за изменение на ОУП на община Никола Козлево да 

бъде за сметка на „Ружица Грийн Пауър“ ЕООД. 

 

По четвърта точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 70 от 18.04.2022г.   

Относно: Продажба на контейнер с едно помещение, заведен с инвентарен № 10 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия Халил Али: 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея.“ 

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. № 70/18.04.2022г.“  

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 № 31 

 

1. Общински съвет – Никола Козлево, упълномощава Мурад Кадир – управител на 

„Еко система – Никола Козлево“ ЕООД да възложи на лицензиран оценител да изготви 

пазарна оценка на контейнер с едно помещение с инвентарен номер 10 с размери 

240/600/240 см. 
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По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 71 от 19.04.2022г.   

Относно: Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI – 199 

/единадесет тире сто деветдесет и девет/ в квартал 15 /петнадесет/ с площ от 918.00 

/деветстотин и осемнадесет/ квадратни метра по плана на село Църквица, община Никола 

Козлево област Шумен, снабден с АЧОС № 2488/25.03.2021 г., вписан в Служба по 

вписванията: Вх. рег. № 788 от 29.03.2021 год., Акт № 40, том 3 дело № 398 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия Халил Али: 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея.“ 

След изказването на председатела 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. № 71/19.04.2022г.“  

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“ 

Галин Иванов Геаргиев -                             „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                  „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. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закон за 

общинската собственост /ЗОС/ и във връзка с чл. 30, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за 

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

Козлево реши:  

 

 

РЕШЕНИЕ № 32 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2022 г., приета с Решение № 6 по Протокол № 2 

от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Никола Козлево като допълва във т. 3.1. Продажба на 

урегулиран поземлен имот, като включи в Приложение № 10: 

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI - 199 /единадесет тире 

стодеветдесет и девет/ в квартал 15 /петнадесет/ с площ от 918.00 /деветстотин и 

осемнадесет/ квадратни метра по плана на село Църквица, община Никола Козлево, област 

Шумен, снабден с АЧОС № 2488/25.03.2021 г., вписан в Служба по вписванията: Вх. рег. № 

788 от 29.03.2021 год., Акт № 40, том 3 дело № 398. 

2. Дава съгласие за продажба на незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI - 

199 /единадесет тире сто деветдесет и девет/ в квартал 15 /петнадесет/ с площ от 918.00 

/деветстотин и осемнадесет/ квадратни метра по плана на село Църквица, община Никола 

Козлево, област Шумен, снабден с АЧОС № 2488/25.03.2021 г., вписан в Служба по 

вписванията: Вх. рег. № 788 от 29.03.2021 год., Акт № 40, том 3 дело № 398. 

3. Определя начална тръжна цена в размер на 3000.00 лв. /три хиляди лева/ без ДДС 

на незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI - 199 /единадесет тире сто деветдесет и 

девет/ в квартал 15 /петнадесет/ с площ от 918.00 /деветстотин и осемнадесет/ квадратни 
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метра по плана на село Църквица, община Никола Козлево, област Шумен, снабден с АЧОС 

№ 2488/25.03.2021 г., вписан в Служба по вписванията: Вх. рег. № 788 от 29.03.2021 год., 

Акт № 40, том 3 дело № 398. 

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

5. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 

на настоящото решение. 

 

По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 72 от 19.04.2022г.   

Относно: провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на 

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

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия: 

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

положително становище по нея като представителя на община Никола Казлево да гасува 

„ЗА“ по предложения дневен ред.“ 

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. № 72/19.04.2022г.“  

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, във връзка с чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 5 от Закона 

за водите, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 33 

 

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 

редовното неприсъствено заседание на Асоциацията на 10.05.2022 г., както следва: 
 

По т. 1. от дневния ред, относно: Приемане на бюджет на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация – Шумен“ ООД за 2022 год. 

Предложение за Решение № 1 

На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, във вр. с чл. 21, ал. 1, вр. чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, 

Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД ПРИЕМА бюджета на 

Асоциацията за 2022 год. 

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

 

По т. 2. от дневния ред, относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД за 2021 г. 

 

Предложение за Решение № 2 

На осн. чл. 26, ал. 3, във вр. чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на 

Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД ПРИЕМА отчета за изпълнението на 

бюджета на Асоциацията за 2021 год. 

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

 

По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на годишния отчет за дейността на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД за 2021 

год. 
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Предложение за Решение № 3 

На осн. чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото 

събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД ПРИЕМА годишния отчет 

за дейността на Асоциацията за 2021 год. 

По представеното предложение за решение по т. 3 да гласува „За” 
 
 

По т. 4. от дневния ред, относно: Одобряване на Подробна инвестиционна 

програма за 2022 год., изготвена от „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД. 

 

Предложение за Решение № 4 
 

На основание чл. 33а от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциация по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД ОДОБРЯВА Подробна инвестиционна програма за 2022 год., 

изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД 

По представеното предложение за решение по т. 4 да гласува „За” 

 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1  представител в редовното 

неприсъствено 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. 

 

По седма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 75 от 20.04.2022г.   

Относно: Отдаване под наем на терен в ОУ „Христо Ботев“ с площ от 28.00 кв. м. от 

обща застроена и незастроена площ от 7000.00 кв. м., находящ се УПИ I от квартал 38 по 

плана на село Вълнари община Никола Козлево, снабден с Акт за частна общинска 

собственост № 25/12.01.1998 г.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, и 

даде думата на  председателя на водещата комисия Халил Али: 

Халил Али: „Господа, комисията разгледа внесената докладна и даде положително 

становище по нея.“ 

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. № 75/20.04.2022г.“  

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“ 

Галин Иванов Геаргиев -                             „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                  „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, ал. 3 от Закона за 
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общинската собственост /ЗОС/ и чл. 17, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 от НРПРУОИ, Общински 

съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 34 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2022 г., като допълва терен в ОУ „Христо Ботев“ 

с площ от 28.00 кв. м. от обща застроена и незастроена площ от 7000.00 кв. м., находящ се 

УПИ I от квартал 38 по плана на село Вълнари община Никола Козлево, снабден с Акт за 

частна общинска собственост № 25/12.01.1998 г., в раздел II „Описание на имотите, които 

Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем“, приета с Решение № 6 

по протокол № 2 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Никола Козлево. 

2. Дава съгласие за отдаване под наем на терен в ОУ „Христо Ботев“ с площ от 28.00 

кв. м. от обща застроена и незастроена площ от 7000.00 кв. м., находящ се УПИ I от квартал 

38 по плана на село Вълнари община Никола Козлево, снабден с Акт за частна общинска 

собственост № 25/12.01.1998 г. 

3. Срок за отдаване под наем 10 /десет/ години. 

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

5. Определя начална тръжна цена в размер на 42.00 лв. /четиридесет и два лева и 00 

ст./ на месец без включен ДДС. 

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

по изпълнение на настоящото Решение. 

 

По осма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 82 от 26.04.2022г.   

Относно: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба на придаваемо място към 

УПИ III – 180 в квартал 33 по плана на село Векилски .  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, и 

даде думата на  съветниците за въпроси и изказвания:  

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

Докладна записка с вх. № 82/26.04.2022г.“  

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“ 

Галин Иванов Геаргиев -                             „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                  „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, т. 2,  чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от 

ЗОС и чл. 2, ал. 2, чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество,  Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 35 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2022 г., приета с Решение № 6 по Протокол № 2 

от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Никола Козлево като допълва във т. 3.1. Продажба на 

урегулиран поземлен имот – Приложение № 10, като включи: 
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1.1. Придаваемо общинско място 30/1750 кв. м. идеални части от УПИ III – 180 в 

квартал 33 по плана на село Векилски, община Никола Козлево. 

2. Общински съвет – Никола Козлево, упълномощава Кмета на общината да възложи 

на лицензиран оценител да изготви пазарна оценка на следният недвижим имот: 

2.1.  Придаваемо общинско място 30/1750 кв. м. идеални части от УПИ III – 180 в 

квартал 33 по плана на село Векилски, община Никола Козлево. 

  

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 15:40 часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Юмерова) 


