
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 7 

  

По протокол № 2 от 30.01.2020г. 

Относно: Определяне и утвърждаване на границите, километричното положение, 

дължината и собствеността на общински път SHU1060, обслужващ териториите на 

общините Каолиново и Никола Козлево.  

 На основание чл. 21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка със споразумителен 

протокол от 12.12.2018 година, 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Отменя решение № 10 по протокол № 41 от 31.01.2019 г. и решение № 88 по 

протокол № 17 от 26.09.2019 г. на Общински съвет – Никола Козлево. 

2. От общински път  SHU1060 /ІІІ -7005, Изгрев/  Тъкач – Сини вир – Граница 

общ. (Каолиново-Никола Козлево) – Крива река /ІІІ - 701/, с километрично положение 

от 0+000 до 20+400 км, с начало път / ІІІ -7005, Изгрев - Каолиново/  и край вливане в 

път /ІІІ-701/, с обща дължина 20,400 километра, обслужващ общините Каолиново и 

Никола Козлево, определя и утвърждава началото и края на участъка от пътното 

трасе, километричното положение и дължината на участъка собственост община 

Никола Козлево, а именно: 

 

№ 
Начало на участъка от  

на пътното трасе 

Край на  участъка от  на 

пътното трасе 

Километрично 

положение 

Дължина 

км 

1 
Граница общ. (Каолиново 

- Никола Козлево) 
/ІІІ-701/ 14+800 – 20+400 5,600 

  
3. Възлага на община Никола Козлево стопанисването, поддържането и 

текущият ремонт на пътя, както и документирането и воденето на техническа 

отчетност, включваща техническия паспорт на пътя и база данни за съоръженията на 

пътя, както и дейностите по зимното поддържане да се осъществяват в участъка с 

дължина 5,600 км, описан подробно по-горе в т.1. 

4. Предлага на Общински съвет - Каолиново да определи и утвърди началото и 

края на участъка от пътното трасе, километричното положение, дължината на участъка 

от общински път  SHU1060 за община Каолиново с дължина 14,800 км, както следва: 

 

№ 
Начало на участъка от  

на пътното трасе 

Край на  участъка от  на 

пътното трасе 

Километрично 

положение 

Дължина 

км 

1 
/ІІІ-7005, Изгрев – 

Каолиново/ 

Граница общ. (Каолиново - 

Никола Козлево) 
0+000 – 14+800 14,800 

 

5. Възлага на кмета на община Никола Козлево да направи необходимите 

постъпки пред МРРБ и Областна администрация - Шумен за промяна на 

километричните положения и дължини на участъците и за корекция на Списъка на 

общинските пътища, утвърден с Решение № 236 от 13.04.2007 г. на  Министерски 

съвет. 

 6. Копия от Решението да се изпрати до община Каолиново и до общински съвет 

- Каолиново за сведение. 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

mailto:obankozlevo@abv.bg


От общо 13 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“ 

Красимира Райкова Колева -                  „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 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 30.01.2020г. Протокол № 2, т.6 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                          /Нурай Ферудин Реджеб/ 


