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П Р О Т О К О Л 
№ 17 от 10.11.2020 г. 

 
Днес, 10.11.2020г. от 15.00 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 11 

от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието. Отсъстват: Бисер Ангелов 

Митев и Галин Иванов Георгиев.  

Колеги, днешното ни извънредно заседание се състои от четири точки, с които мако 

преди заседанието се запознахте. 

 И така, колеги  предлагам на Вашето внимание следния Дневен ред: 

1. Отчет с Вх. № 263 от 05.11.2020 год. 

2. Докладна с Вх. № 264 от 05.11.2020 год. 

3. Докладна с Вх. № 266 от 10.11.2020 год. 

4. Докладна с Вх. № 268 от 10.11.2020 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 – Отчет с вх. № 263 от 05.11.2020г.   

Относно: Предаване на негодни за употреба пестициди. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесения 

Отчет, и даде думата на Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево: 

 

Иван Иванов: „Добър ден на всички, първо искам да кажа, че този отчет е изготвен 

вследствие от това, че на предишното заседание Вие гласувахте решение, с което беше 

дадено съгласие да бъдат преопаковани и предадени на „Бал Бок Инжинеринг“ АД за 

обезвреждане на 1140 кг. излезли от употреба пестициди, които бяха открити в яма в 

близост до „Б-Б кубовете“.  На 29.10.2020г. по време на заседанието аз поех ангажимента да 

Ви представя отчет, с който да ви информираме и запознаем подробно с предаването на 

тизи пестициди. Отчета е пред Вас заедно с всички фактури и протоколи по процедурата.“  

След изказването на г-н Иванов Председателя продължи със следващата точка от 

Дневния ред 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 264 от 05.11.2020г.  

Относно: Общо събрание на съдружниците на „ВиК-Шумен” ООД, гр. Шумен 

След като Председателя на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни докладната,  

даде думата на съветниците за въпроси: 
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Халил Али: „Колеги, искам да обърнев внимание на точките по Дневния им ред, 

моля г-н Иванов да ни разясни допълнително по него.“ 

Иван Иванов: „Става въпрос за пречиствателната станция в Шумен, за довеждащия 

водопровод от яз. Тича до гр. Шумен и реконструкция на водопроводната мрежа в Нови 

пазар и Шумен. Знаете каква е процедурата по тези проекти. Тук финансовата помощ е 

безвъзмездна. Решението на Общото събрание на ВиК оператора ще даде възможност да се 

поискат средствата за авансовото плащане.“ 

Халил Али: „Аз, като председател на водеща комисия „Бюджет и финанси, 

стопански дейност и туризъм, управление на общинска собственост и земеделие,, 

предлагам представителя на общината да гласува „За“ по представения Дневен ред.“ 

След изказванията Председателят 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. № 264/05.11.2020г.“  

От общо 11 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Джемил Мехмед Халил -                              „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 110 

 

1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен на 12.11.2020 год. от 13,00 часа.  

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен -  Иван Кирилов Иванов – заместник-

кмет на Община Никола Козлево. 

3. При невъзможност за участие на определения по т. 2  представител на Община 

Никола Козлево в общото събрание, той да бъде заместен от Феим Мехмед Насъф – 

Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

4. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в общото събрание на 

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен да гласува както следва: 

 

По т. 1. от дневния ред, относно: Даване на съгласие за подаване на искане за 

авансово плащане към Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-

2020“ /УО на ОПОС/ във връзка с изпълнение на Административен договор № Д-34-

11/15.04.2020 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПОС. 

 

Решение по т. 1: Общото събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД дава 

съгласие дружеството да подаде искане за авансово плащане към Управляващия орган на 

ОПОС 2014-2020 г.“ във връзка с изпълнение на АДБФП № Д-34-11/15.04.2020 год. по ОП 

„Околна среда 2014-2020“. 

 

- „За” 
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По т. 2. от дневния ред, относно: Приемане на решение „Водоснабдяване и 

канализация – Шумен“ ООД – гр. Шумен да предостави обезпечение на авансово плащане 

със запис на заповед /„без протест“ и „без разноски“/ в полза на Управляващия орган на 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ /Министерство на околната среда и 

водите/ и упълномощаване на управителя на „ВиК-Шумен“ ООД да подпише запис на 

заповед в размер на 9 338 218,50 лв. за обезпечението на пълния размер на авансовото 

плащане, представляващо 10 % от общия размер на предоставената безвъзмездна 

финансова помощ по Административен договор Д-34-11 от 15.04.2020 год. /регистрационен 

№ BG161M1OP002-1.016-0012-C01/, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

процедура BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 

1 на ОПОС 2014-2020 г. 

 

Решение по т. 2: Общото събрание на съдружниците дава разрешение на „ВиК-

Шумен“ ООД – гр. Шумен да предостави обезпечение чрез издаване на запис на заповед 

/„без протест“ и „без разноски“/ на стойност 9 338 218,50 лв. в полза на МОСВ, Главна 

дирекция „Оперативна програма околна среда“ – Управляващ орган на ОПОС 2014-2020 г., 

с цел извършване на авансово плащане към дружеството – бенефициент по Проект № 

BG161M1OP002-1.016-0012 „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на 

обособена територия, обслужвана от ВиК Шумен“, и за упълномощаване на управителя на 

„ВиК – Шумен“ ООД – гр. Шумен Жанета Георгиева – Панайотова да подпише записа на 

заповед за обезпечаването на авансовото плащане, представляващо 10 % от общия размер 

на предоставената безвъзмездна финансова помощ по Административен договор Д-34-11/ 

15.04.2020 год., с регистрационен № BG161M1OP002-1.016-0012-C01/ 

- „За“ 

 

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

ал. 1 от АПК. 

  

По трета точка от Дневния ред – Докладна записка с вх. 266 от 10.11.2020г. 

Относно: Кандидатстване по проект „Красива България“ 

  След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладна той 

даде думата на председателя на Иван Иванов: 

„Господа съветници, виждате и знаете състоянието на Здравната служба в Никола 

Козлево. Това е сграда, построена някаде през 50 – те години и състоянието, в което се 

намира е ужасно. Желанието на администрацията на общината е да бъде възстановена 

Здравната служба, като да бъдат създадени лекарски кабинети и да бъде осигурено 

стационарно лечение на нуждаещите се. Възможност за възстановяване на службата дава 

Проект „Красива България“, като част от средствата, необходими за ремонта са от бюджета 

на Министерството на труда и социалната политика, а другата от бюджета на общината. 

Ние вече сме се възползвали от този проект в предишните години и ни е ясна процедурата, 

също така и на вас. С това решение Вие ще дадете възможност на общината да се възползва 

още веднъж от Проект „Красива България“, за да улесним и подобрим живота на жителите 

на общината.“  

След изказването на г-н Иванов, Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

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

записка с Вх. № 266/10.11.2020г.“   

От общо 11 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Джемил Мехмед Халил -                              „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 
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Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

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

на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 111 

 

1. Дава съгласие община Никола Козлево да кандидатства по Проект „Красива 

България“ през 2020г. с обект: Здравна служба в с. Никола Козлево. 

  

2. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по възлагане 

на проектиране, съгласуване на изготвените проекти, комплектоване на необходимата 

документация и внасянето на проекто-предложението в регионалното звено на Проект 

„Красива България в гр. Русе.  

 

По четвърта точка от дневния ред Докладна записка с вх. 268 от 10.11.2020г. 

Относно: Одобряване на пазарни оценки за преминаване и сервитут на засегнатите 

имоти, частна собственост.  

След като Председателя на Общински съвет Нурай Реджеб разясни докладната той 

даде думата на Иван Иванов: 

„Господа, тука става въпрос за допълнителното водоснабдяване на с. Църквица. За 

приключване на процедурата по съгласуване, одобряване на проектите и издаване на 

разрешение за строеж на обекта е необходимо да се сключат договори за учредяване на 

ограничено вещно право на преминаване и прокарване по реда на чл. 34, ал. 2 във връзка с 

чл. 22, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), и след което да се внесат 

документите в ПУДООС.“ 

След изказването на г-н Иванов, Председателят на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси по докладната и продължи:  

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

записка с Вх. № 268/10.11.2020г.“   

От общо 11 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Джемил Мехмед Халил -                              „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

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

на основание  чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 192, ал. 1, чл. 193, ал. 8 от ЗУТ, чл. 34, 

ал. 2 във връзка с чл. 22 ал. 3 от ЗОС, общински съвет Никола Козлево реши: 

 

РЕШЕНИЕ № 112 

 

Упълномощава Кмета на община Никола Козлево да сключи договори за учредяване 

на ограничено вещно право на преминаване и прокарване за имоти, както следва: 

- Поземлен имот № 78656.17.3 (предходен план № 017003) с площ 17901 кв. м., НТП 

– Нива, категория на земята 5 (пета), в землището на село Църквица, община Никола 

Козлево, вид собственост частна, собственик – „Ромфарм Компани“ ООД, площ с 
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ограничение в ползване – 503.18 кв. м., определена пазарна стойност на право на 

преминаване и сервитутно право на стойност от 629.00 лв. 

- Поземлен имот № 78656.17.37 (предходен план № 017037) с площ 26999 кв. м., 

НТП – Нива, категория на земята 6 (шеста), в землището на село Църквица, община Никола 

Козлево, вид собственост частна, собственик –  „Хикс Петрол“ ЕООД, площ с ограничение 

в ползване – 929.17 кв. м., определена пазарна стойност на право на преминаване и 

сервитутно право на стойност от 1162.00 лв. 

- Поземлен имот № 77582.26.3 (предходен план № 026003) с площ 22038 кв. м., НТП 

– Нива, категория на земята 3 (трета), в землището на село Хърсово, община Никола 

Козлево, вид собственост частна, собственик –  „Хикс Петрол“ ЕООД, площ с ограничение 

в ползване – 559.44 кв. м., определена пазарна стойност на право на преминаване и 

сервитутно право на стойност от 720.00 лв. 

- Поземлен имот № 77582.32.5 (предходен план № 032005) с площ 10824 кв. м., НТП 

– Нива, категория на земята 4 (четвърта), в землището на село Хърсово, община Никола 

Козлево, вид собственост частна, собственик –  „Хикс Петрол“ ЕООД, площ с ограничение 

в ползване – 494.27 кв. м., определена пазарна стойност на право на преминаване и 

сервитутно право на стойност 636.00 лв. 

- Поземлен имот № 77582.40.2 (предходен план № 040002) с площ 36100 кв. м., НТП 

– Нива, категория на земята 4 (четвърта), в землището на село Хърсово, община Никола 

Козлево, вид собственост частна „Хикс Петрол“ ЕООД, площ с ограничение в ползване – 

291.13 кв. м., определена пазарна стойност на право на преминаване и сервитутно право на 

стойност от 375.00 лв. 

 

Ешреф Реджеб: „Господа съветници, искам да изкажа благодарности на всички Вас 

поотделно, за вашето търпение и разбиране. В името на това да действаме бързо и 

качествено на Вас ви се налага да заседавате извънредно. Искам да знаете, че ценя 

разбирането, което проявявате. Бъдете сигурни, че и аз искам да приключим час по-скоро 

въпроса с водата на с. Църквица за благото на всички жители на селото.“ 

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 15:50 часа. 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


