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П Р О Т О К О Л 
№ 14 от 10.09.2021 г. 

 
Днес, 10.09.2021г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе извънредно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2021 година. 

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

община Никола Козлево и Антония Колева. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, Заместник-кмет, и колеги.  Присъстват 12 

от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието. Отсъства Фахри Салиев Алиев.  

Колеги, днешното ни извънредно заседание бе предвидено за 7 точки, които вие 

разгледахте по време на постоянните комисии и изразихте вашите становища по тях.  

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

1. Докладна с Вх. № 197 от 03.09.2021 год. 

2. Докладна с Вх. № 198 от 03.09.2021 год. 

3. Докладна с Вх. № 199 от 03.09.2021 год. 

4. Докладна с Вх. № 200 от 03.09.2021 год. 

5. Докладна с Вх. № 201 от 03.09.2021 год. 

6. Докладна с Вх. № 202 от 03.09.2021 год. 

7. Докладна с Вх. № 206 от 10.09.2021 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.   

По първа точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 197 от 03.09.2021г.   

Относно: Разрешение за финансиране на слети паралелки в Начално училище „Борис 

Първи” с. Крива река, община Никола Козлево за учебната 2021/2022 година 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна даде думата на председателя на водещата комисия за становище:  

Катилиян Костадинов: „Добър ден господа кметове, колеги и г-жа Колева, комисията 

разгледа внесената докладна и даде положително становище по нея. Колеги, както знаете 

всяка година гласуваме тези докладни затова ще говоря малко повече по първата, защото 

следващите са подобни. Знаете училища и детски градини винаги са били на преден план за 

нас и винаги сме правели всичко възможно за тях. Но това явно не е достатъчно, защото 

нещата не са добре. Основния проблем е миграцията извън страната и вътре в страната. 

Някои заминават в големите градове, а други отиват и се връщат в чужбина и тогава децата в 

един момент остават без образование. Другият проблем е демографската криза с 

раждаемостта. От всичко това най-засегнатото населено място е с. Крива река. Знаете, че в 

началното училище в селото вече има слети паралелки и да се работи там е много трудно, но 

не само за учителите и за децата, които учат. Въпреки това говоря и от името на Кмета на 

общината в никакъв случай училището няма да се закрива. Трябва, и до колкото е възможно 

ще помагаме и ние директори и учители. За тази цел ще трябва по-усилено да работим с 

родителите и учениците, да ги обгрижваме да им говорим повече, така че да не се стига до 

закриване на училището. За материалната база искам да отбележа, че нито едно от 

училищата на територията на общината нямат проблем, всичко е ремонтирано и ново.  
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Колеги надявам се с общи усилия да успеем да запазим учебните заведения в община 

Нищола Козлево.“ 

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. № 197/03.09.2021г.“  

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

основание чл. 256 ,чл.280 от ЗПУО, чл.11, ал. 1, т.3, ал.2 и ал.7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 

г. на МОН, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 8 от Наредба за финансиране на 

институциите  в системата на предучилищното и училищното образование и  мотивираното 

искане на Директора  на НУ „Борис Първи” с. Крива река,  придружено от становище на 

РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за нормално протичане на учебната 2021-

2022 година, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 90 

 

1. Общински съвет – Никола Козлево дава своето съгласие за съществуването на 

слети паралелки в НУ „Борис Първи” с. Крива река, както следва: 

 

I-III слят клас – 10 ученици / I- ви – 4 ученици, III-ти – 6 ученици/; 

 

II – IV слят клас – 11 ученици /II –ри – 5 учиници,  IV-ти – 6 ученици; 

 

Общо: 21 ученици. 

 

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на училището. 

 

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

ал. 1 от АПК. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 198 от 03.09.2021г.   

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни паралелки в Основно училище „Христо 

Ботев” с. Църквица, община Никола Козлево за учебната 2021/2022 година. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, след 

което даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Катилиян Костадинов: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и даде 

положително становище по нея. Както НУ в с. Крива река и ОУ Христо Ботев в с. Църквица 

е на минимума и това е рисков момент за учебното заведение. Именно затова ние трябва да 

направим всичко възможно за да продължи да съществува училището в селото.“  

След изказванато 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. № 198/03.09.2021г.“  

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

основание чл. 256 ,чл.280 от ЗПУО, чл.11, ал. 1, т.2, ал.2 и ал.7 от Наредба № 7 от 

29.12.2000г. на МОН, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 8 от Наредба за финансиране 

на институциите  в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с 

мотивираното искане на Директорът  на ОУ „Христо Ботев”- с. Църквица,  придружено от становище 

на РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за нормално протичане на учебната 2021-2022 

година, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 91 
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1. Общински съвет – Никола Козлево дава своето съгласие за съществуването на маломерни 

паралелки в ОУ „Христо Ботев” с. Църквица, както следва:  
             І клас – 10 ученици                            

               ІІ клас – 10 ученици                          

               ІІІ клас – 10 ученици                      

               ІV клас – 13 ученици           

               V клас – 14 ученици 

   VІ клас – 13 ученици                                      

               VІІ клас – 14 ученици                                      

 

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на училището. 

 

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

ал. 1 от АПК. 

 

 По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 199 от 03.09.2021г.   

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни паралелки в Основно училище 

„Христо Ботев” с. Вълнари, община Никола Козлево за учебната 2021/2022 година. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 

думата на  председателя на водещата комисияа за становище Катилиян Костадинов: 

Катилиян Костадинов: „Колеги, виждате и тука картината не е по различна. Вълнари е 

голямо село и въпреки това и тука има маломерни паралелки. Общо взето проблема е 

навсякъде. Тук пред всички вас искам да кажа, че напоследък съм обвиняван като директор, 

че съм бил взимал децата от другите училища. Категорично казвам, че аз никога не съм 

агитирал родители и никога не съм взимал деца от моите колеги, както ме обвиняват. 

Напротив, винаги съм помагал на колегите за да могат да си задържат децата, но въпреки 

това има едно движение и за това в никакъв случай не съм отговорен аз. И поради това 

предлагам в най-скоро време директорите да се съберем и да видим къде е проблема и как да 

го решим за да няма такъв поток от деца.“  

След изказването на г-н Костадинов, Председателя на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси и изказвания и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 199/03.09.2021г.“   

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

основание чл. 256 ,чл.280 от ЗПУО, чл.11, ал. 1, т.2, ал.2 и ал.7 от Наредба № 7 от 

29.12.2000г. на МОН, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 8 от Наредба за финансиране 

на институциите  в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с 

мотивираното искане на Директора  на ОУ „Христо Ботев”- с. Вълнари,  придружено от 

становище на РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за нормално протичане на 

учебната 2021-2022 година,  общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 92 

 

1.Общински съвет – Никола Козлево дава своето съгласие за съществуването на 

маломерни паралелки в ОУ „Христо Ботев” с. Вълнари, както следва: 

І клас  – 11 ученици 

II- клас – 12 ученици 

ІІІ клас  – 12 ученици 

ІV клас– 10 ученици 

V клас– 10ученици 

VI клас – 16 ученици 

VII – 11 ученици 

 

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на училището. 
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3. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от АПК. 
     

 По четвърта точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 200 от 03.09.2021г.   

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни паралелки в Средно училище 

„Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево, община Никола Козлево за учебната 

2021/2022 година. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 

думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Катилиян Костадинов: „Колеги, виждате че и при нас положението не е по различно 

от останалите. Класовете започват с 20 – 24 деца и след десети клас бройката пада на 14 – 15 

деца. Правим всичко възможно за да ги задържим учениците, знаете стимулираме ги с 

шофьорски книжки като поемаме половината от сумата съвместно с общинска 

администрация, и всичко това само и само да продължат да учат. Ефекта е налице, явно не 

винаги това което правим е достатъчно, но въпреки това ние сме длъжни да ги подкрепим 

нашите деца. Тук искам да кажа, че аз като директор на СУ ще се въздържа и няма да 

гласувам по тази точка от дневния ред, заради конфликт на интереси.“ 

 След изказването на г-н Костадинов, Председателя на Общински съвет даде думата 

на съветниците за други въпроси и изказвания и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 200/03.09.2021г.“   

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

основание чл. 256 ,чл.280 от ЗПУО, чл.11, ал. 1, т.2, ал.2 и ал.7 от Наредба № 7 от 

29.12.2000г. на МОН, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 8 от Наредба за финансиране 

на институциите  в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с 

мотивираното искане на Директораът на СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево,  

придружено от становище на РУО  гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за нормално 

протичане на учебната 2021-2022 година, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 93 

 

1. Общински съвет – Никола Козлево дава своето съгласие за съществуването на 

маломерни паралелки,  в СУ „Цанко Бакалов Церковски” с. Никола Козлево, както следва:  

VI клас – 16 ученици 

VII – 10 ученици 

IX
б 

клас – 17 ученици 

X
a 
клас – 17 ученици 

X
б
 клас – 14 ученици 

XII
a 
клас – 14 ученици 

XII
б 

клас – 12 ученици 

 

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на училището. 

 

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

ал. 1 от АПК. 

  

 По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 201 от 03.09.2021г.   

Относно: Разрешение за финансиране на маломерни паралелки  в Основно училище 

„Свети Климент Охридски” с. Пет могили, община Никола Козлево за учебната 2020/2021 

година. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 

думата на  председателя на водещата комисия за становище: 
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Катилиян Костадинов: „Колеги, виждате че и в с. Пет могили положението не е по- 

различно. И там 1, 2 клас са на ръба и поради това да подкрепим училището, за да има все 

пак къде да учат нашите деца.“ 

 След изказването на г-н Костадинов, Председателя на Общински съвет даде думата 

на съветниците за други въпроси и изказвания и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 201/03.09.2021г.“   

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

основание чл. 256 ,чл.280 от ЗПУО, чл.11, ал. 1, т.2, ал.2 и ал.7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 

г. на МОН, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 8 от Наредба за финансиране на 

институциите  в системата на предучилищното и училищното образование и във връзка с 

мотивираното искане на Директорът  на ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили,  

придружено от становище на РУО – гр. Шумен и с цел осигуряване на условия за нормално 

протичане на учебната 2020/2021 година, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 94 

 

1. Общински съвет – Никола Козлево дава своето съгласие за съществуването на две 

маломерни паралелка в ОУ „Свети Климент Охридски” с. Пет могили, а именно:  

 I – ви клас – 11 ученици 

II клас – 11 ученици 

III клас – 14 ученици 

VII клас – 15 ученици. 

 

2. Средствата за издръжка на ЕРС за намаления брой на учениците ще бъде за сметка 

на бюджета на училището. 

 

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

ал. 1 от АПК. 

 

 По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 202 от 03.09.2021г.   

Относно: Предоставяне на информация за състоянието на материалната база и 

готовността за започване на новата 2021 – 2022 учебна година на детските градини и 

училищата на територията на община Никола Козлево. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна,  даде 

думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Катилиян Костадинов: „Колеги, тука става върос за готовността на учебните 

заведения за започване новата учебна година. Ремонтите са приключили, има дърва за огрев 

и като за първи път няма обявени свободни работни места което е доста учудващо.“ 

 След изказването на г-н Костадинов, Председателя на Общински съвет даде думата 

на съветниците за други въпроси и изказвания и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 202/03.09.2021г.“   

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, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 95 

 

Общински съвет Никола Козлево приема информациите за състоянието на 

материалната база и готовността за започване на новата 2021 – 2022 учебна година на 

детските градини и училищата на територията на община Никола Козлево. 

 

 По седма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 206 от 10.09.2021г.   

Относно: Изменение на Решение № 37 по Протокол № 5 от 25.02.2021 год. 
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Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, и даде 

думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

 Джелил Ахмед: „Добър ден г-н Реджеб, г-н Насъф и колеги, комисията разгледа 

внесената докладна и даде положително становище по нея.“ 

 Катилиян Костадинов: „И нашата комисия разгледа докладната и ние също я 

подкрепяме с положително становище.“ 

 Халил Али: „Колеги, аз и още двама колеги от състава на общински съвет 

присъствахме на събирането, където се обсъди въпроса с брашното и смятаме, че 

предложението е доста разумно, така че нашата комисия излиза с положително становище по 

внесената докладна.“ 

 Юксел Исмаил: „Нашата комисия също разгледа дакладната и даде положително 

становище по нея.“  

След изказванията на председателите, Председателя на Общински съвет даде думата 

на съветниците за други въпроси и изказвания: 

Галин Георгиев: „Колеги нека в т.2 втори ред да заменим „от един до трима“ члена с 

„от трима“ члена.“  

 „И така, колеги, други предложения или изказвания ще има ли? След като нямате 

други въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна записка с вх. № 206/10.09.2021г.“   

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 № 96 

 

 Изменя т. 2 от Решение № 37 по Протокол № 5 от 25.02.2021 год., както следва: 

т. 2. Задача на комисията: да определи броя на домакинствата, които да получат помощ 

във вид на брашно при спазване на следните критерии: 

- За домакинства от един до двама члена – помощ в размер на 1 бр. разфасовка от 25 кг. 

брашно 

- За домакинства от трима члена – помощ в размер на 2 бр. разфасовка от 25 кг. брашно 

- За домакинства с над три и повече члена – помощ в размер на 3 бр. разфасовка от 25 кг. 

брашно. 

 

 

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

часа. 

 

 

 

                                                                              Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Юмерова) 


