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П Р О Т О К О Л 

№ 7 от 29.06.2022г. 
Днес, 29.06.2022г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2022 година. Присъстват: 

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

Никола Козлево, Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево, Всички кметовете на 

кметства находящи се на територията на общината. Илиян Петкв и Калин Николов 

представители на „Лонг Ман Холдинг“ АД. 

Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, господа заместник-кметове, присъстват 13 

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

Колеги, днешното ни редовно заседание бе предвидено за шест точки. След 

заседанията на постоянните комисии в деловодството на Общиски съвет бяха внесени  още 

две: Докладна записка с Вх. № 119 от 28.06.2022г.  и Докладна записка с Вх. № 120 от 

28.06.2022г. , които моля да бъдат включени към днешния дневен ред. Колеги, моля да 

гласуваме Докладна записка с Вх. № 119 от 28.06.2022г., и Докладна записка с Вх. № 120 от 

28.06.2022г.   да бъдат включени към дневния ред и да бъдат разгледани като седма и осма 

точка от дневния ред. 

От общо 13 присъстващи съветника с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така направеното предложение. 

 Господа, предлагам на Вашето внимание следния Дневен ред: 

1  Разглеждане на докладна с Вх. № 111/20.06.2022 год. 

2. Разглеждане на докладна с Вх. № 113/23.06.2022 год. 

3. Разглеждане на докладна с Вх. № 114/23.06.2022 год. 

4. Разглеждане на докладна с Вх. № 115/23.06.2022 год. 

5. Разглеждане на докладна с Вх. № 116/23.06.2022 год. 

6. Разглеждане на докладна с Вх. № 117/23.06.2022 год. 

            7.         Разглеждане на докладна с Вх. № 119/28.06.2022 год. 

            8.         Разглеждане на докладна с Вх. № 120/28.06.2022 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 записка с Вх. № 111 от 20.06.2022г.   

Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в Община Никола Козлево. 

  Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна, и даде думата на  председателите на водещите комисии: 

 Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна и същата даде 

положително становище по нея.”  

 Джелил Ахмед: „Колеги, нашата комисия също разгледа докладната и даде 

положително становище по нея.“ 

 Катилиян Костадинов: „Нашата комисия също разгледа внесената докладна и даде 

положително становище по нея.“ 

 Юксел Исмаил: „Колеги, и нашата комисия също разгледа внесената докладна и 

даде положително становище по нея.“ 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ № 5, тел.: 05328 20-82 

www. nikolakozlevo.bg, e-mail: obankozlevo@mail.bg, obankozlevo@abv.bg  
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След изказванията, 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. № 111/20.06.2022г.  ”. 

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

на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и във връзка с чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 48 

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, Общински съвет – Никола Козлево приема Анализ на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

Община Никола Козлево. 

 

2. По реда на чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение.                                                                                                                                    

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна записка с 113/23.06.2022 год.  

Относно: Одобряване на задание за проектиране и допускане на изработване на 

частично изменение на Общ устройствен план на община Никола Козлево, одобрен с 

Решение № 140 по Протокол № 18 от 30.11.2017г. на Общински съвет Никола Козлево. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна, и даде думата на  председателите на водещите комисии: 

 Халил Али: Уважаеми г-н Реджеб, Заместник Кметове, Кметове на населени места, 

колеги и гости, „Става въпрос за одобряване на задание за проектиране и допускане на 

изработване на частично изменение на Общ устройствен план на община Никола Козлево, 

одобрен с Решение № 140 по Протокол № 18 от 30.11.2017г. на Общински съвет Никола 

Козлево.Колеги, комисията разгледа внесената докладна и същата даде положително 

становище по нея.”  

 Юксел Исмаил: Уважаеми г-н Реджеб, Заместник Кметове, Кметове на населени 

места, колеги и гости „Нашата комисия също разгледа докладната и даде положително 

становище по нея.“ 

 След изказванията, Председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания по докладната. 

             Калин Николов- Мениджър проекти – „Добър ден на всички, проектът за вятърен 

парк c. Пет Могили с инсталирана мощност 200 Мвт е предвидено да бъде реализиран на 

територията на вашата община, проектат предвижда изграждането на 27 вятърни 

генератора, повишаваща подстанция и жъздушен далекопровод за присъединяване 

преносната мрежа, подземни кабелни трасета, пътища за достъп и подобряване на 

селскостопански пътища  с цел повишванена тяхната товароносимост. Това предвижда 

повишаване на икономическата активност  и доходи за населението в Общината“. 

 Катилиян Ксотадинов – За какъв период от време говорим за реализирането на 

проекта? 

             Калин Николов- Мениджър проекти –„За две години“. 

  

   Катилиян Ксотадинов – „Вярвам, че ще се спазят всички екологични изисквания“! 

 

 Калин Николов- Мениджър проекти- „Да разбира се, ще се уведоми РИОСВ и шще 

се спазят всички екологични мерки и изисквания“. 

  

            Ешреф Реджеб- Кмет на Община НиколаКозлево- „След като се одобряване на 

задание за проектиране и допускане на изработване на частично изменение на Общ 
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устройствен план на община Никола Козлево ще има ли нужда от персонал и какви 

специалисти ше са необходими, зада можем да вивдим и да се наемат местни лица и 

фирми“.  

 Калин Николов- Мениджър проекти- „Да ще трябват подържащи екипи, 

специалисти компетентни в определени области, инжинери и административен персонал, 

който ще поддържа станцията.“ 

 Катилиян Ксотадинов – „Можем да заложим  половин паралелка със специалност, 

като специалистите които ще се дипломират да започнат работа в станцията.“ 

 Иван Иванов – Заместник Кмет – „Искам да помоля дасе направи корекция в 

решението на докладната записка, като т. 4 от решението да се запише по следния начин: 

Дава съгласие Кмета н Община Никола Козлево да упълномощи Инвеститора, да може да 

го представлява пред институциите с цел частично изменение на Общия устрийствен план 

на Община Никола Козлево, като одобрява текста на пълномощното.Сегашната т. 4 да 

стане т.5 от решението.“  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб  продължи: 

  Аз предлагам, както каза и Зам. - кмета Иванов да се промени решението както 

следва: „т. 4 от решението да се запише по следния начин: Дава съгласие Кмета н Община 

Никола Козлево да упълномощи Инвеститора, да може да го представлява пред 

институциите с цел частично изменение на Общия устрийствен план на Община Никола 

Козлево, като одобрява текста на пълномощното.Сегашната т. 4 да стане т.5 от решението.“  

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

записка с Вх. 113/23.06.2022 год.“  

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124, 

ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 49 

1. Разрешава да се изработи проект за частично изменение на Общия устройствен 

план на Община Никола Козлево, одобрен с Решение № 140 по Протокол № 18 от 

30.11.2017г. на Общински съвет Никола Козлево. 

2. Одобрява задание за изработване на проект за частично изменение на Общия 

устройствен план на Община Никола Козлево. 

3. Проектът по т. 1 да се изработи в съответствие с одобреното задание и 

нормативните изисквания. 

4. Дава съгласие Кмета н Община Никола Козлево да упълномощи Инвеститора, да 

може да го представлява пред институциите с цел частично изменение на Общия 

устрийствен план на Община Никола Козлево, като одобрява текста на пълномощното. 

5. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите действия 

по изпълнение на настоящото решение. 

  

По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. 114/23.06.2022 год. 

Относно: Отдаване под наем на орехови насаждения с цел бране на плодове. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещата комисия: 

 Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна става въпрос за 

отдаване под наем на орехови насаждения с цел бране на плодове. Комисията даде 

положително становище по нея, аз обаче искам да добавим т. 6 към решението със следния 

текст:  т. 6. По реда на чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение. Целта ми е да се изпълни по бързо процедурата,    за да може да си опазят 

реколтата хората които ще ги наемат.“                                                                                                                           

 След изказванията, Председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за 

допълнителни въпроси по докладната и продължи: 

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

Докладна записка с вх. № 114/23.06.2022 год.“  

От общо 13 гласували поименно:   
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Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев-                                  “за” 

Пламен Пенков Симеонов -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Геаргиев -                             „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                  „за 

 

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

на основание чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост 

/ЗОС/ и във връзка с чл. 2, ал. 2, чл. 13, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и чл. 21, ал. 1, т. 8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Никола 

Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 50 

1. Актуализира годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост на община Никола Козлево за 2022 г., приета с Решение № 6 по протокол № 2 

от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Никола Козлево като допълва във II „Описание на 

имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем“ 

ореховите насаждения, както следва: 

- С. Никола Козлево – по пътя на м.”Ябълката” – 30 броя; 

- С. Пет могили – ул. ”Г. Димитров” – 34 броя; ул. ”Н. Вапцаров”- 6 броя; ул. 

”Шипка”- 4 броя; ул. ”Цар Борис” - 5 броя; ул. ”Хан Аспарух” – 11 броя; ул. ”Ленин” 5 

броя; 

- С. Хърсово – пътя между с. Хърсово и с. Ружица – 13 броя; 

- С. Крива река – м. „Таушанлъ” – 30 броя; 

- С. Каравелово - на пътя между с. Пет могили и с. Каравелово- 130 броя; 

- С. Векилски – към ТКЗС – 67 броя; на ул. ”Г. Димитров” – 10 броя; м. „Кладенеца” 

– 14 броя; 

2. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за бране на плодове 

от орехови насаждения с общ брой 359 бр., както следва: 

- С. Никола Козлево – по пътя на м. „Ябълката” – 30 броя; 

- С. Пет могили – ул. „Г. Димитров” – 34 броя; ул. „Н. Вапцаров”- 6 броя; ул. 

„Шипка”- 4 броя; ул. „Цар Борис” - 5 броя; ул. „Хан Аспарух” – 11 броя; ул. „Ленин” 5 

броя; 

- С. Хърсово – пътя между с. Хърсово и с. Ружица – 13 броя; 

- С. Крива река – м. „Таушанлъ” – 30 броя; 

- С. Каравелово - на пътя между с. Пет могили и с. Каравелово - 130 броя; 

- С. Векилски – към ТКЗС – 67 броя; на ул. ”Г. Димитров” – 10 броя; м. „Кладенеца” 

– 14 броя; 

3. Определя начална тръжна цена 8.00 /осем/ лева без ДДС на корен дърво. 

4. Срок за отдаване под наем до 31.12.2022 г. 

5. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 

на настоящото решение. 

6. По реда на чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение.       
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13:29 часа - Джелил Ахмед – общински саветник – „Колеги поради личен 

ангажимент трябва да напусна заседанието“. 

Джелил Ахмед излезе от заседателната зала.  

 

 

По четвърта точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 115/23.06.2022 год. 

Относно: Продажба на незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – общ /едно/ 

от квартал 11 /единадесет/ с площ от 1220.00 /хиляда двеста и двадесет/ квадратни метра по 

плана на село Вълнари, община Никола Козлево област Шумен. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещата комисия: 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна става въпрос за  

продажба на незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – общ /едно/ от квартал 11 

/единадесет/ с площ от 1220.00 /хиляда двеста и двадесет/ квадратни метра по плана на село 

Вълнари, община Никола Козлево област Шумен. Смятам, че и за двете страни тази 

продажба ще е добро решение. Комисията даде положително становище по нея.“ 

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. № 115/23.06.2022 год.“  

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев-                                  “за” 

Пламен Пенков Симеонов -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Геаргиев -                             „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                  „за 

 

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закон за 

общинската собственост /ЗОС/ и във връзка с чл. 30, ал. 1 от Наредба за реда за 

придобиване, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 51 

1. Актуализира годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост на община Никола Козлево за 2022 г., приета с Решение № 6 по 

протокол № 2 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Никола Козлево като 

допълва във т. 3.1. Продажба на урегулиран поземлен имот – Приложение № 10, 

като включи: 

1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – общ /едно/ от квартал 11 

/единадесет/ с площ от 1220.00 /хиляда двеста и двадесет/ квадратни метра по плана на село 

Вълнари, община Никола Козлево област Шумен. 

2. Общински съвет – Никола Козлево, упълномощава Кмета на общината да възложи 

на лицензиран оценител да изготви пазарна оценка на следният недвижим имот: 
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2.1. Незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – общ /едно/ от квартал 11 

/единадесет/ с площ от 1220.00 /хиляда двеста и двадесет/ квадратни метра по плана на село 

Вълнари, община Никола Козлево област Шумен. 

 

По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 116/23.06.2022 год. 

Относно: Извършване на основен ремонт и закупуване на обзавеждане на Полицейски 

участък с. Никола Козлево. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия Халил Али. 

Халил Али: „Колеги, комисията разгледа внесената докладна  тук става въпрос за 

извършване на основен ремонт и закупуване на обзавеждане на Полицейски участък с. 

Никола Козлево. Комисията даде положително становище по нея“. 

След изказването на председатела 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. № 116/23.06.2022 год.“  

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 № 52 

             Общински съвет Никола Козлево одобрява: 

1. Извъшване на текущ ремонт на 5 стаи и коридор в сграда Младежки дом етаж 1  

ползвани от Полицейски участък с. Никола Козлево  

2. Закупуване на обзавеждане за същите; 

3. Освежаване на приемните на Мл.ПИ по населени места 

 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на    настоящото 

решение . 

 

По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 117/23.06.2022 год. 

Относно: Закупуването на 10 бр. косачки 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия: 

Халил Али: „Колеги, докладната бе разгледана от водещата комисия и същата даде 

положително становище по нея.“ 

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. № № 117/23.06.2022 год., като предлагам да се увеличи броя на косачките от 

10 на 11, тъй – като смятам, че трябва да има всяко село закупена косачка.“  

От общо 12 присъствали с 12гласа „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 № 53 

             Общински съвет Никола Козлево одобрява: 

1. Закупуване на 11 бр. косачки 

 

            На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на  настоящото 

решение . 

 

По седма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № № 119/28.06.2022 год. 

Относно: Разрешение за отпускане на временен безлихвен заем. 

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. № 119/28.06.2022 год.“  
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От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев-                                  “за” 

Пламен Пенков Симеонов -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Галин Иванов Геаргиев -                             „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                  „за 

 

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

основание чл. 21, ал. 1, т. 10, предложение второ от ЗМСМА и чл. 4, ал.1, т. 9, предложение 

второ от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Никола Козлево, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет 

Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 54 

 1. Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем на „Еко система – 

Никола Козлево“ ЕООД в размер на 35 000 лв.  

 2. Средствата да бъдат ползвани погасяване на вноските по договор за лизинг            

№ 204882845357/4.2.2020 и необходимите такси. 

 3. Срокът на безлихвеният кредит е до 30.12.2022 г. 

 4. Възлага на кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите действия 

по изпълнение на настоящото решение. 

 5. На основание чл. 60 от АПК допуска предварително изпълнение на решението. 

 

По осма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 120 от 28.06.2022г.   

Относно: абониране за охрана чрез радиосот. 

 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. № 120/28.06.2022г.“  

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 № 55 

 1. Дава съгласие Детските градини на територията на община Никола Козлево да 

бъдат абонирани за охрана чрез радиосот. 

2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши необходимите правни и 

фактически действия за изпълнение на настоящото решение. 

 

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 13:55 часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Антония Георгиева Колева) 


