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П Р О Т О К О Л 
№ 11 от 13.08.2020 г. 

 
Днес, 13.08.2020г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно 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. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, уважаеми заместник-кмет.   

Присъстват 10 от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието.  

Отсъстват: Али Себайдин Феим, Ахмед Айредин Ахмед и Галин Иванов Георгиев. 

Днешното ни извънредно заседание се състои от една точка, с която малко преди 

заседанието се запознахте. И така, колеги предлагам на Вашето внимание следният Дневен 

ред: 

1. Докладна записка с Вх. № 180 от 12.08.2020 год. 

От общо 10 присъстващи съветника с 10 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 записка с вх. № 180 от 12.08.2020г. 

Относно: Приемане на проект за Подробен устройствен план (ПУП)- Парцелен план 

(ПП) за обект: „ Допълнително водоснабдяване на село Църквица“, общ. Никола Козлево. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

Докладна записка, даде думата на председателите на водещите комисии  за становище по 

внесеният материал: 

Халил Руфат: „Уважаеми г-н Председател, г-н Реджеб, г-н Иванов, колеги, днес ни 

предстои да вземе едно много важно решение. Жителите на с. Църквица страдат от липсата 

на вода, за да могат да живеят в едни нормални условия. Наш дълг е да подкрепим 

внесената от г-н Реджеб Докладна записка, като по този начин да помогнем за решаването 

на проблема с водоснабдяването на селото. Комисията напълно подкрепя внесената 

Докладна записка. Призовавам колегите също да я подкрепят.“ 

Катилиян Костадинов: „Уважаеми г-н Председател, г-н Реджеб, г-н Иванов, колеги. 

Като председател на комисията по Образование и култура изказвам мнението на колегите, 

които напълно подкрепят внесената Докладна записка. При условие, че има възможност да 

се реши проблема с водоснабдяването на с. Църквица ние сме задължени да подкрепим 

предложението на г-н Реджеб. Живеем в 21-ви век и не е нормално хората да страдат от 

липсата на вода, а тя е най-важният елемент от ежедневието ни. Също предлагам да 

подкрепим предложението на г-н Реджеб.“ 

Джелил Ахмед: „Уважаеми г-н Председател, г-н Реджеб, г-н Иванов, колеги. В            

с. Църквица живеят наши братя и сестри. Ние, като общински съветници трябва да 

подкрепим внесената от г-н Реджеб докладна, така че жителите на с. Църквица да имат 

нормално водоснабдяване. Само искам да допълня решението да влезе в сила от днес, като 
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изпълзваме възможността на чл. 60 от АПК и да допуснем предварително изпълнение на 

решението, тъй като се касае до решаването на въпрос от висок обществен интерес.“ 

Юксел Исмаил: „Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, г-н Заместник-кмет, колеги. 

За втори път в тази зала казвам, че съм най-щастливият човек в тази зала, защото става 

въпрос за водата на с. Църквица. От 25 години никой нищо не направи, за да се реши този 

проблем. Горд съм с г-н Реджеб и неговият екип и с Вас, колеги, че взехте присърце 

решаването на проблема на с. Църквица. С удоволствие ще гласувам ЗА.“ 

Бисер Митев: „Уважаеми г-н Председател, г-н Реджеб, г-н Иванов, колеги. Изцяло се 

присъединявам към предните изказвания. Призовавам всички да покрепим Докладната.“ 

След  изказванията Председателят на Общински съвет даде думата на съветниците 

за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

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

Докладна записка с Вх. № 180/12.08.2020г.“  

От общо 10 присъствали с 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и 

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал.1 от ЗУТ, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 66 

 

1. ОДОБРЯВА проект за изменение на ПУП-ПП за обект „Допълнително 

водоснабдяване село Църквица“, община Никола Козлево, област Шумен, което да бъде 

обнародвано в 7 – дневен срок в ДВ. 

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

ал. 1 от АПК. 

 

 

Поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 14:30 

часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

                 (Деница Георгиева) 


