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П Р О Т О К О Л 
№2 от 30.01.2020 г. 

 
          Днес 30.01.2020г. от 10.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе първо 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, Феим Насъф – зам. кмет на община Никола Козлево, Петър 

Димитров – секретар на община Никола Козлево, Нежля Кямилова – ст. Юрисконсулт, 

Антония Колева - Секретар МКБППМН, Гюнайдън Хамид – Техн. Сътрудник с. Църквица, 

кметове на кметства по населени места, председател на НЧ „Просвета1963г.“ с. Цани 

Гинчево. 

Председателя на общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден уважаеми колеги, уважаеми г-н Реджеб, г-н Иванов, г-н Насъф, колеги от 

общинска администрация, дами и господа кметове по населени места и присъстващи след 

като имаме кворум мога да открия първото ни редовно  заседание за 2020 година. 

Присъстват 13 съветника от 13 

Днешното ни редовно заседание се състои от шест точки, с които вече се запознахте 

по време на постоянните комисии  по рано.  

И така колеги предлагам на Вашето внимание следния дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 04 от 09.01.2020 год. 

2. Докладна с Вх. № 18 от 20.01.2020 год. 

3. Докладна с Вх. № 19 от 20.01.2020 год. 

4. Докладна с Вх. № 20 от 21.01.2020 год. 

5. Докладна с Вх. № 21 от 22.01.2020 год. 

6. Докладна с Вх. № 22 от 22.01.2020 год. 

От общо 13 присъстващи съветника с 13 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 09.01.2020г.- относно: 

Предоставяне на общинско имущество, на Общинско предприятие „Никола Козлево”. 

След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателя на водещата комисия Халил Али: 

„Добър ден колеги господа Кметове и присъстващи докладната беше разгледана от 

членовете на комисията и същата даде положително становище по нея.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси или предложения по докладната и продължи: 

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

Вх. № 04/09.01.2020г.“  

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“ 
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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“  и 

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ЗОС и 

чл. 3, ал. 9 от Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински 

предприятия на територията на Община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево 

реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

Общински съвет Никола Козлево предоставя на Общинско предприятие „Никола Козлево” 

за срок до 31.12.2020 год. следното имущество: 

 

1. Компютърна конфигурация – компютър, монитор, мишка и клавиатура; 

2. Моторен трион с дълго рамо; 

3. Товарен автомобил, марка ИВЕКО ДЕЙЛИ 50 Ц 11 – Фургон с автовишка с  

регистрационен номер Н 84 68 ВВ; 

4. Камион за смет, марка SEDDON ATKINSON с регистрационен номер H 30 49 BA; 

5. Едноетажна масивна сграда „Пътен кантон” със застроена площ от 70 кв.м., дворно място 

със застроена и незастроена площ от 1869 кв.м., находящо се в с. Никола Козлево, УПИ I, 

кв. 76 – частна общинска собственост описана в акт № 2273 от 07.10.2014 год. 

6. Мултифункционално устройство за печат; 

7. Товарен автомобил, марка Форд Транзит с регистрационен № Н 1454 ВС 

8. Товарен автомобил, марка Форд Транзит с регистрационен № Н 3187 ВС 

9. Специален автомобил, марка МАН ТГМ /камион за смет/ с регистрационен номер 

Н0425ВХ 

По втора точка от дневния ред докладна с Вх. 18 от 20.01.2020г.- относно: 

провеждане на редовно 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, и предлаг 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 или предложения по докладната и продължи: 

„И така колеги след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме докладна с Вх. № 

18/20.01.2020г.“  

От общо 13 присъствали с 13 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 № 4 

 

 

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 заседание на Асоциацията на 13.02.2020 г., както следва: 
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По т. 1. от дневния ред, относно: Приемане на Отчет за дейността на Асоциация по ВиК-

Шумен за 2019 г.  

Предложение за Решение № 1 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Годишен отчет за 

дейността на Асоциацията по ВиК – Шумен през 2019 г. 

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

 

 

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

Асоциация по ВиК – Шумен за 2019 г. 

Предложение за Решение № 2 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Отчет за изпълнението на 

Бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен за 2019 г. 

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

По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК – Шумен за 

2020 г.  

Предложение за Решение № 3 

Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Бюджет на Асоциацията 

по ВиК – Шумен за 2020 г. 

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

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

редовното 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 трета точка от дневния ред докладна с Вх. 19 от 20.01.2020г.- относно: Изменение 

и допълнение на Наредбата на общински съвет Никола Козлево за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Никола Козлево, приета с 

Решение № 68 по Протокол № 12 от 28 юни 2016 г.  

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.“ 

След становището на Халил Али, думата бе дадена на Джелил Атавула за 

становище. 

„Добър ден колеги господа Кметове и присъстващи докладната беше разгледана от 

членовете на комисията и същата даде положително становище по нея.“ 

След изказванията Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

„И така колеги след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме докладна с Вх. № 

19/20.01.2020г.“  

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“ 
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От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, при спазване на изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77, чл. 78, ал. 3 и чл. 79 от 

АПК и чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

1. Приема изменение и допълнение на Наредбата на общински съвет Никола Козлево 

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

Никола Козлево, приета с Решение № 68 по Протокол № 12 от 28 юни 2016 г. както следва: 

1.1. В глава трета, раздел втори, чл. 20, ал. 1 се допълва както следва: 

Било: Чл. 20. (1) Със заповед на Кмета на общината се предоставят помещения - 

частна общинска собственост, за нуждите на общинските ръководства на политическите 

партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии. 

Става: Чл. 20. (1) Със заповед на Кмета на общината се предоставят безвъзмездно 

помещения - частна общинска собственост, за нуждите на общинските ръководства на 

политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите 

партии. 

1.2. В глава трета, раздел втори, чл. 20, ал. 5 се изменя както следва: 

Било: Чл. 20. (5) Предоставените помещения на общинските ръководства на 

политическите партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се 

ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за дейности, различни 

от тези, за които им са предоставени, освен когато подпомагат дейността на партиите и се 

запазва основното им предназначение. 

 Става: Чл. 20. (5) Предоставените помещения на политически партии не може да се 

преотдават под наем и да се преотстъпват за ползване. Такива помещения може да се 

ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с дейността на 

партията. В тези помещения не може да се извършва стопанска дейност. 

1.3. В глава трета, раздел втори, чл. 20, ал. 6 се изменя както следва: 

Било: Чл. 20. (6) Наемната цена се определя съгласно Закона за политическите 

партии. 

Става: чл. 20. (6) Политическите партии, на които са предоставени помещения 

по ал. 1 заплащат експлоатационните разходи, ако има такива. 

1.4. В глава трета, раздел втори, чл. 20, ал. 7 се допълва както следва: 

 Било: чл. 20.  (7) Наемните отношения с политическите партии, които са престанали 

да отговарят на условията по чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за политическите партии се 

прекратяват със заповед на Кмета на общината. 

 Става: чл. 20. (7) Немните отнощения  с политическите партии се прекратяват със 

заповед на Кмета на общината в случаите, когато престанат да отговарят на условията по 

чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за политическите партии, когато придобият в собственост 

помещения, престанат да отговарят на условията за предоставяне на общински имот, 

определени с отделен закон, както и поради неплащане на експлоатационните разходи за 

повече от три месеца или при нарушение на забраната по ал. 5. 

 

2. Създава нов § 13 със следния текст „Настоящата Наредба е изменена и допълнена 

с Решение № 5 по Протокол № 2 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – Никола Козлево и 

влиза в сила от датата на влизане в сила на Решението“. 

По четвърта точка от дневния ред докладна с Вх. 19 от 20.01.2020г.- относно: 

Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност на НЧ „Просвета 1963г.“ с. 

Цани Гинчево през 2020 год. 

След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на Иван Иванов като вносител за изказване: 

„Добър ден дами и господа за мен представената програма е непълна, но ние сме 

длъжни да я внесем. От така представената програма първо не е ясно кой я е изготвил, 

второ не е проведено отчетното заседание и не на последно място не е представена 
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програмата в срок. Аз възползвайки се от правото си дадено ми от Правилника на 

общински съвет Никола Козлево, отеглям внесената от мен докладна за по късен етап на 

разглеждане.“ 

След изказването на Иван Иванов думата бе дадена на Катилиян Костадинов 

председател на водещата комисия: 

„Добър ден колеги господа Кметове и присъстващи докладната беше разгледана от 

членовете на комисията и същата не изказа становище по внесената докладна, понеже 

когато се разглеждаха програмите на читалищата, НЧ с. Цани Гинчево липсваше и нямаха 

такава представена. Проблема не е само в начина на изготвяне, ние имахме конкретни 

въпроси но нямаше кой да ни отговори. Като например кой е председателя, регистрирани 

ли са, отчети дават ли и други подобни въпроси. Трябваше да се съберем и да ги уточним 

тези пропуски, въпреки отправената ни поконо към тях представителите на читалището не 

се отзовах. И поради тези причини комисията оставя без становище докладната. 

След изказването на Катилиян Костадинов думата бе дадена на Антония Колева: 

„Дами и господа искам да кажа сомо едно на територията на община Никола 

Козлево имаме 11 народни читалища и сред тях единствено НЧ с. Цани Гинчево са толкова 

не сериозни. Има срокове, които трябва да се спазват до края на Март се приемат Отчетите 

и до края на Ноември се внасят план Програмите.“ 

След изказването на г-жа Колева се изказа председателя на НЧ „Просвета 1963“: 

„Да ние изтървахме сроковете но това е така понеже секретарката е нова и не 

енаясно с нещата.“ 

Г-жа Колева: 

„Това не е оправдание след като тя не е наясно то тогава Вие можехте да го 

изготвите“ 

След изказванията Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

„И така колеги след като вносителя си оттегли докладната прекратявам дебатите и 

преминаваме към следваща точка от дневния ред.“  

По пета точка от дневния ред докладна с Вх. 21 от 22.01.2020г.- относно: Приемане 

на Отчет за изпълнението на плана за младежта за 2019 година и План за младежта в 

община Никола Козлево за 2020 год.  

След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателя на водещата комисия Катилиян Костадинов: 

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

положително становище по нея. За мен младежта е жизнено важна за общината. Всички 

тези точки които са споменати в плана са много важни неща. В отчета основно  

финансирането е от местната комисия и общината. Имаме много беседи насърчаваме 

учениците да продължат с обучението си, насърчаваме икономическата активност, 

здравословния начин на живот. За нас е важно младите хора да се научат на отговорност и 

да се развиват.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

„И така колеги след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме докладна с Вх. № 

21/22.01.2020г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание  чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 4 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, 

общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

1. Приема отчет за изпълнението на дейностите, насочени към младежите на 

територията на община Никола Козлево, за 2019 година. 

2. Приема план за младежта за 2020 год. в община Никола Козлево. 
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По шеста точка от дневния ред докладна с Вх. 22 от 22.01.2020г.- относно: 

Определяне и утвърждаване на границите, километричното положение, дължината и 

собствеността на общински път SHU1060, обслужващ териториите на общините Каолиново 

и Никола Козлево.  

След като председателя на общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той даде 

думата на председателя на водещата комисия Джелил Атавула: 

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

положително становище по нея.“ 

След неговото изказване Председателят на общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси или предложения по докладната и продължи: 

„И така колеги след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме докладна с Вх. № 

2/22.01.2020г.“  

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“ и 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 Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

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: 
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№ 
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. 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 11:00 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)   

           

 

Протоколчик: …………...………… 

                 (Емине Коджа Апти) 


