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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО                                      
пл. „23-ти Септември” № 5 тел. 05328/20-82, факс: 05328 20 20, 

е - mail : obankozlevo@mail.bg asistenta@abv.bg 

П Р О Т О К О Л 
№02 от 22.02.2018 г. 

 
          Днес 22.02.2018г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 
проведе второ редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2018 година. На 
заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево,  Иван Иванов – 
зам. Кмет на община Никола Козлево, Иванка Найденова – директор дирекция „ФСД и 
АО“, Севгин Ахмед – спец. общинска собственост, Мюждет Шабан – спец. екология и 
опазване на горите,  кметовете на кметствата по населени места и кметски наместник Борис 
Стоянов на с. Векилски.  
Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на кворум – 
присъстват 13 (тринадесет) съветника, и преди да открие заседанието той във връзка с 145 
години от обесването на Апостола на свободата присъстващите за едноминутно мълчание 
за да почетат паметта и делото на Васил Иванов Кунчев - Левски, след което припомни на 
съветниците новия антикорупционен закон и им съобщи, че крайния срок за подаване на 
декларации е дошъл.   
След това председателя предложи следния дневен ред,  

1. Докладна с Вх. № 29 от 06.02.2018г. 
2. Докладна с вх. № 30 от 12.02.2018г. 
3. Докладна с вх. № 31 от 12.02.2018г. 
4. Докладна с вх. № 32 от 12.02.2018г. 
5. Докладна с вх. № 33 от 12.02.2018г. 
6. Докладна с Вх. № 34 от 12.02.2018г. 
7. Докладна с Вх. № 35 от 13.02.2018г. 
8. Докладна с Вх. № 36 от 13.02.2018г. 
9. Докладна с Вх. № 37 от 13.02.2018г. 

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. № 29 от 06.02.2018 год. – относно: 
Разкриване на консултативен кабинет към МКБППМН ПРИ ОБЩИНА Никола Козлево. 
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 
Нурхан Али, същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че са 
дали положително становище по нея, след неговото изказване председателя на общински 
съвет поздрави общинска администрация за добрата идея и добави също, че този кабинет 
ще е от  полза за нашите деца. След  прекратяване на дебатите се премина към гласуване. 
От общо 13 гласували, с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“,  и на 
основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 2 от ЗБППМН, общински 
съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 17 
   Общински съвет Никола Козлево приема решение за разкриване на Консултативен 
кабинет като помощен орган на МКБППМН. 

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №30 от 12.02.2018г.- 
относно: Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд на община Никола Козлево за 
общо и индивидуално ползване;  приемане на Годишен план за паша; даване на съгласие за 
предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване; определяне на задълженията на 
общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата; приемане на Правила за 
ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд; утвърждаване на наемни цени на 
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декар по категории при разпределянето на пасищата и мерите между право имащите и на начални 
тръжни цени на имотите, които ще се отдават под наем за срок от една година. 
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 
Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 
и че са дали положително становище по нея. След неговото изказване Владимир Д. Лазаров 
попита Севгин Ахмед – старши експерт „СД и ОбС“ докъде са стигнали нещата, той му отговори, 
че за сега има за 5 години сключени договори но има и доста заинтересовани и затова до 10  март 
ще има прием на заявления. Нурхан Осман попита тези хора подали заявления дали наистина имат 
животни, Севгин Ахмед му отговори, че по подадените заявления имат и добави също, че контрола 
върху животните се осъществява от ветеринаря както и че той не е органът който следи броя на 
ушните марки и дали те отговарят на броя на животните.   
 След прекратяване на дебатите се премина към поименно гласуване.   
От общо 13 гласували поименно:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 
    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 
    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 
    Фераим Керим Сали -                     „за“ 
    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 
    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „въздържал се“  
От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 и чл. 37о от ЗСПЗЗ, 
общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 18 
1. Определя размера и местоположението на пасища и мери за индивидуално и за общо ползване по 
землища съгласно Приложения № 1 и № 2 към настоящото Решение. Списъкът с имотите за 
индивидуално ползване да се обяви на таблото в сградата на общинска администрация Никола 
Козлево и в кметствата и се публикува на страницата на общината. 
 2. Приема годишен план за паша в община Никола Козлево за стопанската 2018-2019 г. 
(Приложение № 3). 
 3. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен фонд за 
индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада. 
 4. Приема Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд 
(Приложение № 4). 
 5. Определя следните задължения на общината и ползвателите за поддържането на мерите и 
пасищата: 

5.1. Задължения на общината: 
 - Да осигури безпрепятственото ползване на общинските мери и пасища за извеждане на 
паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
 - Да предоставя на ползвателите необходимата информация и методически указания относно 
необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 
 - При ползване на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд е необходимо да се 
спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, 
осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания. 
 5.2. Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища: 
 - Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да провеждат 
борба с плевели и устойчиви растителни видове. 
 - Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не ги 
използват за неземеделски нужди. 
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 - Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и други 
отпадъци. 
 - Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата и мерите. 
 - Да окосяват порасналата и не изпасана трева. 
 - При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за 
обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и утайки от пречистени 
отпадни води. 
 - Да не се извършва паша нощем или без пастир. 
 - Да се не извършва паша в горите, граничещи с пасищата. 
 - Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
 - Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери отделно 
стоящи или групи дървета, без разрешение на компетентните органи. 
 - Да опазват пасищата и мерите от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
 - Да не изграждат трайни постройки в пасищата и мерите. 
 - Да не ги преотстъпват на трети лица за ползване. 
 - Да не поставят електро пастири, временно или трайно да ограждат наетите пасища и мери. 
 - Да осигурят свободен достъп до наетите пасища и мери на всички тревопасни животни, 
отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст. 
 - Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от разходите, 
които са направили по почистване на пасищата и мерите. 
 - Условията за поддържане на пасищата и мерите в добро земеделско и екологично 
състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по 
Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и други нормативни актове. 
 - Ползвателите на пасища и мери от общинския поземлен фонд организират охраната на 
ползваните от тях имоти, включени в договора за наем. 
 - При ползването на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд следва да се спазват 
Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, 
включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, осигуряване на 
минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания. 

6. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по разпределяне на 
пасищата и мерите между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в 
съответното землище, съобразно броя и вида на пасищните селскостопански животни. Договорите 
за наем да се сключат за срок от пет стопански години, считано от 01.10.2018 г. 
 7. Утвърждава следните цени за наем на декар по категории, определени от инж. Кремена 
Вичева – Желева – лицензиран оценител, при разпределянето на пасищата и мерите между 
правоимащите, както следва: 

– от първа до седма категория включително – 12 (дванадесет) лв./дка; 
– над седма категория – по 11 (единадесет) лв./дка. 

 8. Възлага на Кмета на общината  да извърши необходимите действия по провеждане на 
търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем за срок от една стопанска година, 
считано от 01.10.2018 г., на останалите свободни след разпределението пасища и мери. В търга 
следва да се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, 
регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 
 9. Останалите след провеждане на търга по чл. 37и, ал. 13 свободни пасища и мери да се 
отдадат чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат 
задължението да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в 
Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите да бъдат сключени за срок от една година. 
 10. Утвърждава начални тръжни цени на имотите, определени от инж. Кремена Вичева – 
Желева – лицензиран оценител, които ще се отдават под наем за срок от една година, както следва: 

– от първа до седма категория включително – 12 (дванадесет) лв./дка; 
– над седма категория – по 11 (единадесет) лв./дка. 

 11. На основание чл. 60 от АПК и с оглед защита на интересите на земеделските стопани – 
животновъди и с цел спазване на сроковете за подаване на документи пред ОС „Земеделие“, 
приетото Решение подлежи на предварително изпълнение. 

12. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по изпълнение на 
настоящото Решение. 
 
 Приложения: 
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 1. Приложение № 1 – Пасища и мери за индивидуално ползване; 
 2. Приложение № 2 – Пасища и мери за общо ползване; 

3. Приложение № 3 – Годишен план за паша за стопанската 2018-2019 г.; 
 4. Приложение № 4 – Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен 
фонд; 

5. Приложение № 5 – Пазарна оценка от инж. Кремена Вичева – Желева –  лицензиран 
оценител за цени за наем на декар по категории при разпределянето на пасищата и мерите между 
правоимащите и за начални тръжни цени на имотите, които ще се отдават под наем по реда на чл. 
37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за срок от една година. 

По трета точка от дневния ред – приемане на докладни с вх. № 31 от 12.02.2018г.- 
относно: Приемане на решение за продажба и одобряване на пазарна оценка на недвижим 
имот, частна общинска собственост с начин на трайно ползване „Лозе“  находящ се в 
землището на с. Никола Козлево,  община Никола Козлево, област Шумен. 
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 
Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 
и че са дали положително становище по нея. След като няма въпроси и дебати се премина 
към поименно гласуване.  
 От общо 13 гласували поименно:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 
    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 
    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 
    Фераим Керим Сали -                     „за“ 
    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 
    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „за“  
От общо 13 гласували с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС,  чл. 29, ал. 1, т.1, ал. 2 и 

чл. 30, ал. 1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,,  
общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №19 
1. Общински Съвет Никола Козлево дава съгласие да се продаде чрез публичен търг с явно 

наддаване имот с № 012031 с площ от 1.007 дка в землището на с. Никола Козлево, 
община Никола Козлево, област Шумен. 

2. Определя начална тръжна цена 1100.00 лв. (хиляда и сто лева и 00 ст.) определена от 
лицензиран оценител. 

3. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението на 
настоящото решение.  

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №32 от 12.02.2018 
година. Относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи  за 2018 
г. по дейности и параграфи, във връзка с включване на обект. 
Председателят на общински съвет даде думата на, председател на водещата комисия 
Неджат Неджиб същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че са 
дали положително становище по нея. Иванка Найденова обясни на съветниците, че тези 
разходи са били отразени в бюджета в разходната част и че сега ги местят в друг параграф 
за да се закупи въпросната лодка и подчерта че има достатъчно средства за закупуването и. 
Владимир Лазаров добави, че общинска администрация добре се е насочила и че това е 
добра инвестиция за язовир Каравелово. След прекратяване на дебатите и разясненията се 
премина към поименно гласуване.  
 От общо 13 гласували поименно:  
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    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 
    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 
    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 
    Фераим Керим Сали -                     „за“ 
    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 
    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „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. 6 от ЗМСМА,  чл. 124и чл. 125, ал. 1т.2, от ЗПФ и при спазване 
разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2018 г., общински съвет Никола Козлево 
реши:  

РЕШЕНИЕ № 20 
1. Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по плана за 

разхода по пълна бюджетна класификация. 
 

 
2. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2018 год., съгласно Приложение № 3. 
По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 33 от 12.02.2018 г  

Относно: провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД . 
Председателят на общински съвет даде думата на вносителя за изразяване на становище по 
начина на гласуване на упълномощения представител. Кмета на общината заяви, че нашият 
представител ще гласува за всички точки. След направените дебати се премина към 
гласуване. 
От общо 13 гласували, 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 № 21 
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 27.02.2018 г., както следва: 

Дейност §§ Наименование 

Увеличен
ие на 
плана  

Намален
ие на 
плана  

по Разхода   МБ МБ 

Дейност  
2629„Други 
дейности по 
опазване на 
околната среда”   

52 05 
Придобива

не на 
стопански 
инвентар  

Закупуване на моторна 
лодка 

5 500 

 

Дейност  
2629„Други 
дейности по 
опазване на 
околната среда”   

10 15 Материали 
 

 

5 500 

  Всичко: 5 500 5 500 



Протокол №02 от 22 февруари  2018 година   6 

По т. 1. от дневния ред, относно: Приемане на бюджет на Асоциацията за 2018 г.  
Предложение за Решение № 1 

1. Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Бюджет на Асоциацията 
по ВиК – Шумен за 2018 г., при вноска на Държавата в бюджета в размер на 15 000 
/петнадесет хиляди/ лв. 

По представеното предложение за решение по т. 1 да гласува „За” 
По т. 2. от дневния ред, относно: Приемане на Отчет за изпълнението на Бюджета на 
Асоциация по ВиК – Шумен за 2017 г. 

Предложение за Решение № 2 
Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Отчет за изпълнението на 
Бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен за 2017 г. 
По представеното предложение за решение по т. 2 да гласува „За” 
По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на Отчет за дейността на Асоциация по ВиК – 
Шумен за 2017 г. 

Предложение за Решение № 3 
Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Годишен отчет за дейността на 
Асоциация по ВиК – Шумен за 2017 г. 
По представеното предложение за решение по т. 3 да гласува „За” 
По т. 4. от дневния ред, относно: Обсъждане и одобряване на Подробна инвестиционна 
програма за 2018 г., изготвена от „ВиК – Шумен” ООД 

Предложение за Решение № 4 
Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен, приема Подробна инвестиционна 
програма за 2018 г., изготвена от „ВиК – Шумен” ООД 
По представеното предложение за решение по т. 4 да гласува „За” 
Приложения:  

1. Покана с изх. № 04-06-1/11 от 22.01.2018 г. от г-н Стефан Желев – Областен 
управител на област Шумен и Председател на Асоциация по ВиК – Шумен, за 
свикване на РЕДОВНО заседание на Общото събрание на Асоциацията; 

2. Допълнително писмо с изх. № 04-06-1/20 от 02.02.2018 год. 
По шеста точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 34 от 12.01.2018 г  

Относно: Актуализиране на Общинския план за развитие на Община Никола Козлево 2014 
г. – 2020 г.  
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 
Сейнур Юсеинов Ахмедов същият заяви, че членовете на комисията са разгледали 
докладната и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на дебатите и 
разяснения се премина към  гласуване.      
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 във връзка с чл. 37, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионалното развитие, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 22 
Приема Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на 

Община Никола Козлево 2014 г. – 2020 г., съгласно Приложение № 1.  
По седма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 35 от 13.02.2018 г  

Относно: Прекратяване на идеална съсобственост върху имоти, находящи се в       с. 
Никола Колево, с. Векилски, с. Пет могили, с. Красен дол и с. Хърсово със съсобственици 
община Никола Козлево и РПК „23-ти Септември“ с. Никола Козлево и ПК „Зора“ с. Пет 
могили. 
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Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия, 
същият заяви че членовете на комисията са разгледали докладната, че са дали 
положително становище по нея, но имат забележки относно начина на определяне 
прекратяването на съсобствеността. След неговото изказване, думата поиска Галин 
Иванов Георгиев, който попита, дали приложените актове за собственост, които са 
объркани няма да попречат на прекратяването на съсобствеността? 
Отговори му заместник кмета Иван Иванов, че бившия специалист общинска собственост 
е допуснал техническа грешка при съставянето на актовете и това няма да попречи. 
След прекратяване на дебатите се  премина към поименно гласуване.      
От общо 13 гласували поименно:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 
    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 
    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „въздържал се“ 
    Фераим Керим Сали -                     „въздържал се“ 
    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 
    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
    Ерджан Февзи Хасан -                     „въздържал се“ 
    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „въздържал се“  
От общо 13 присъствали с 9 гласа „за“; 4 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 23 
Възлага на Кмета на община Никола Козлево, да използва всички законови способи за 
прекратяване на съсобствеността върху съсобствените недвижими имоти с РПК „23-ти 
Септември“ с. Никола Козлево и ПК „Зора“ с. Пет могили , описани в :  

1. Акт за частна общинска собственост № 685 от 16.08.2010г.; 
 2. Акт за частна общинска собственост № 686 от 16.08.2010г.; 
 3. Акт за частна общинска собственост № 687 от 16.08.2010г.; 
 4. Акт за частна общинска собственост № 688 от 16.08.2010г.; 

5. Акт за частна общинска собственост № 689 от 16.08.2010г.; 
По осма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 36 от 13.02.2018 г  

Относно: Отчет за изпълнението на „Програма за управление на отпадъците на територията 
на Община Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2017 г. 
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 
Сейнур Юсеинов Ахмедов същият заяви, че членовете на комисията са разгледали 
докладната и че са дали положително становище по нея. След изказването на председателя 
на водещата комисия Владимир Димитров Лазаров заяви, че трябва да се вземат по 
сериозни даже и драстични мерки относно отпадъците, той заяви че тази отговорност и 
контрол по опазване на околната среда е задължение на кметовете по кметствата при 
община Никола Козлево. Също така г-н Лазаров заяви че на нарушителите да се направят 
нужните санкции така, че и останалите жители на съответните населени места  да си вземат 
поука, но за целта както и по горе е споменато кметовете по населени места трябва по 
усърдно да следят положението. След него Иван Иванов – зам. кмет на община Никола 
Козлево заяви че още през 2016 година тези мерки са взети със Заповед № РД -72 от 
11.02.2016 год. на кмета на община Никола Козлево. След прекратяване на дебатите и 
разяснения се премина към  гласуване.      
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал.9 от ЗУО, общински съвет 
Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 24 
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Общински съвет – Никола Козлево, приема:  

ОТЧЕТ 
за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община 
Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2017 год. 

Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 52, ал. 
9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).  

„Програма за управление на отпадъците на територията на Община Никола Козлево 
2015 – 2020“ е приета от Общински съвет Никола Козлево с Решение № 6 по Протокол № 1 
от 25.01.2016 г. Програмата обхваща всички дейности, които произтичат като задължение 
на общините в съответствие с нормативните изисквания за опазване на околната среда. 
Настоящата Програма се явява неразделна част от Общинската програма за околна среда, 
съгласно чл. 52, ал. 2 от Закона за управление на отпадъците. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА: Предоставяне на устойчиви, 
икономически достъпни и законосъобразни услуги по управление на отпадъците на 
територията на общината в съответствие с екологичното законодателство, Националната 
политика по управление на отпадъците и стратегията за развитие на общината. 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 
 Специфична цел 1: Подобряване на околната среда чрез намаляване на вредното 

въздействие на отпадъците;  
 Специфична цел 2: Оптимизиране на разходите на управление на отпадъците; 
 Специфична цел 3: Мониторинг на програмата за отпадъците; 
 Специфична цел 4: Прилагане на стимули и подобряване на нивото на 

информираност на гражданите. 
ОТЧЕТ НА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ПО 

ПОДПРОГРАМИ: 
 

Подпрограма 1: Предотвратяване образуването на отпадъци 
 

№ Мярка Постигнати индикатори 
Мярка 1 Повишаване капацитета на 

служителите от администрацията по 
управление на отпадъците 

Няма реализация през отчетния 
период. 

Мярка 2 Актуализиране на общинската 
Наредба за управление за 
отпадъците 

Няма реализация през отчетния 
период. 

Мярка 3 Създаване и поддържане на регистър 
на обектите, които подлежат на 
контрол от страна на Общината 
според ЗУО 

Общинска администрация 
поддържа и актуализира Регистър 
на площадките за предаване на 
отпадъци от пластмаси, стъкло, 
хартия и картон на територията на 
Община Никола Козлево.  

Мярка 4 Създаване и поддържане на 
регистър/актова книга, в който се 
вписват предписания към 
нарушителите и сроковете за 
отстраняване на нарушенията от 
контролните проверки и в който се 
вписват резултатите от 
изпълненията на дадените 
предписания 

Няма реализация през отчетния 
период. 

Мярка 5 Разширяване на схемата 
„замърсителят плаща” 

Всички жители на територията на 
общината бяха запознати със 
съдържанието на Заповед № РД-196 
от 06.06.2017г. 
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Мярка 6 Почистване от отпадъци на 
общинските пътища - почистване на 
отпадъци от пътя, земното платно, 
пътните съоръжения, обслужващите 
зони, крайпътните обслужващи 
комплекси, както и осигуряване на 
съдове за събиране на отпадъците и 
транспортирането им до съоръжения 
за тяхното третиране 

Съгласно Заповед № РД-
99/08.03.2017 г. Кметовете на 
кметства организираха в срок до 
12.04.2017 г. събиране на отпадъци 
от общинските пътища – пътя, 
земното платно, пътните 
съоръжения и опорните пунктове. 
Почистена бе 29,400 км. от 
общинската пътна мрежа.   
Съгласно Решение № 72 по 
Протокол № 12 от 28.06.2016 г. 
функциите по поддръжка и 
чистотата на територията на 
общината са предмет на дейност на 
Общинско предприятие „Никола 
Козлево“.  

 
Подпрограма 2: Разделно събиране и достигане на целите за подготовка за 

повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, 
пластмаса и стъкло 
 

№ Мярка Постигнати индикатори 
Мярка 1 Система за изпълнението на 

повторната употреба и рециклиране 
на отпадъчни материали, включващи 
най-малко хартия и картон, метал, 
пластмаса и стъкло от 
домакинствата и от други 
източници, приравнявани към 
домакинствата (ЗУО) 

8 % от общото им тегло 

Мярка 2 Включване на общината в 
унифициран за общините софтуер и 
информационна система за 
докладване на информацията по реда 
на Наредбата за разделно събиране 
на биоотпадъците с оглед 
улесняване на общините при 
подготовката и предоставянето на 
информация за отчитане 
изпълнението на целите за 
рециклиране и оползотворяване на 
битовите отпадъци от хартия, метал, 
пластмаса и стъкло и на целите за 
биоразградимите отпадъци. 
Предоставяне на софтуера на 
общините, изграждане на 
националната информационна 
система за докладване. Обучение на 
общините за работа с 
информационната система. 

Няма реализация през отчетния 
период. 

Мярка 3 Организиране на разделно събиране 
на опасните битови отпадъци извън 
обхвата на наредбите по чл.13, ал.1 
от ЗУО и предаването им за 

Мярката е приключила и отчетена 
за 2015 г. 
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оползотворяване и/или обезвреждане 
Мярка 4 Осигуряване на площадки за 

безвъзмездно предаване на разделно 
събрани отпадъци от домакинствата, 
в т.ч. едрогабаритни отпадъци, 
опасни отпадъци и други 

Мярката е приключила реализация 
през 2015 г. Площадките са 
определени съгласно договор с 
„БУЛЕКОПАК” АД, със срок на 
действие до 31.12.2018 г. 

Мярка 5 Изпълнение на решенията на 
Общото събрание на Регионалното 
сдружение за управление на 
отпадъците на регионален принцип 
и съдействие за създаване на 
центрове за повторна употреба, 
поправка и подготовка за повторна 
употреба 

Община Никола Козлево участва 
във всички проведени през 2017 г. 
заседания на СДРУЖЕНИЕ 
„РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“ и 
стриктно изпълнява всички 
решения на Общото събрание. 

Подпрограма 3: Разделно събиране и достигане на целите и изискванията на 
НПУО за биоразградимите и биоотпадъците 
 

№ Мярка Постигнати индикатори 
Мярка 1 Проучване и съставяне на пълен 

списък от общината на обектите в 
по-големите населени места, които 
генерират големи количества 
хранителни биоотпадъци, както и на 
зелените площи в населените места 
и кварталите, от които се генерират 
по-големи количества зелени 
отпадъци 

Мярката е приключила и отчетена 
за 2015 г. 

Мярка 2 Оптимизиране на организацията по 
осигуряване на съдове за смет, 
сметосъбиране, сметоизвозване и 
депониране на ТБО 

През отчетния период има 
раздадени и поставени: 
- 2214 бр. кофи тип „Мева“; 
- 50 бр. контейнери тип „Бобър“. 
Община Никола Козлево разполага 
с резерв от 20 бр. кофи тип „Мева“.  

Мярка 3 Оценка на състоянието на съдовете 
за смет за битови отпадъци и за 
разделно събиране 

По сигнал на кметовете на 
населените места и отговорните за 
дейността служители на Общинско 
предприятие „Никола Козлево“ 
регулярно следят състоянието на 
съдовете за смет и при 
необходимост се подменят 
амортизираните.  

Мярка 4 Прилагане на добри практики за 
фамилно компостиране на 
биоразградимите отпадъци 

Няма реализация през отчетния 
период. 

Мярка 5 Изграждане на площадки за 
безвъзмездно предаване на отпадъци 

Мярката е приключила и отчетена 
за 2015 г. 

Мярка 6 Изграждане на площадки за 
събиране на разделно събрани 
"зелени" отпадъци от поддържането 
на общински, държавни и частни 
озеленени площи и декоративна 
растителност 

Мярката е приключила и отчетена 
за 2015 г. 

Мярка 7 Освобождаване на общината от Няма реализация през отчетния 
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авансово заплащане на отчисленията 
за депониране на биоразградимите 
битови отпадъци 

период. 

Мярка 8 Включване в националната система 
за онлайн отчитане от общините към 
РИОСВ/ИАОС на количествата 
битови отпадъци, постъпващи в 
депата и другите съоръжения за 
битови отпадъци 

Няма реализация през отчетния 
период. 

Мярка 9 Определяне на собствения принос на 
общината за финансиране на 
регионалното депо за ТБО 

Размер на отчислението за 2017 г. – 
40.70 лв./т. 

Мярка 10 Разработване на алтернативни 
методи за определяне на такса 
битови отпадъци, приближаваща се 
възможно най-близко до определяне 
на таксата за битови отпадъци на 
основата на изхвърляното 
количество отпадъци с оглед 
отчитане спецификата на различните 
населени места или райони в тях. 

Няма реализация през отчетния 
период. 

Подпрограма 4: Прилагане на изискванията за строителни отпадъци и 
отпадъци от разрушаване на сгради: 
 

№ Мярка Постигнати индикатори 
Мярка 1 Организиране на събирането, 

оползотворяването и 
обезвреждането на строителни 
отпадъци от ремонтна дейност, 
образувани от домакинствата на 
територията на общината 

Като член на СДРУЖЕНИЕ 
„РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, 
всички строителни отпадъци на 
територията на община Никола 
Козлево е задължително да бъдат 
депонирани на Депо в с. Стожер.  

Подпрограма 5: Закриване и рекултивация на депата с преустановена 
експлоатация: 

№ Мярка Постигнати индикатори 
Мярка 1 Рекултивация на закрито депо за БО 

на имот 000015, в местността „ДО 
СЕЛО” в землището на с.Никола 
Козлево, община Никола Козлево 

Няма реализация през отчетния 
период. 

Подпрограма 6: Прилагане на разяснителни кампании и информиране на 
обществеността по въпросите на управление на отпадъците: 

№ Мярка Постигнати индикатори 
Мярка 1 Публикуване на интернет 

страницата на общината и широко 
оповестяване на точните 
местонахождения на площадките за 
отпадъци, какви отпадъци и в какви 
количества могат да се оставят на 
тези площадки 

Мярката е приключила и отчетена 
за 2015 г. 

Мярка 2 Публикуване на детайлните план-
сметки за разходите на общината, на 
основата на които се определя 
таксата битови отпадъци, по 

Информацията се публикува на 
интернет-адреса на Община Никола 
Козлево http://nikolakozlevo.bg/.  
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елементи на разходите и видовете 
дейности, както е предвидено в ЗУО 
и ЗМДТ и отчета за разходите за 
управление на БО за предходната 
година спрямо одобрената план-
сметка 

Мярка 3 Информационни кампании по 
определени национални, световни 
или местни поводи 

През 2017 г. Община Никола 
Козлево се включи в следните 
инициативи: 
- 22 март - Световния ден на водата; 
- 15 май - Международния ден на 
климата; 

Мярка 4 Участие в донорски проекти с НПО 
по обучение на деца и юноши по 
разделно събиране, за 
оползотворяване на отпадъците и 
повторно използване на продуктите 

Няма реализация през отчетния 
период. 

Марка 5 Въвеждане на нормативно 
задължение за общината за 
провеждане на информационни 
кампании, свързани с управление на 
отпадъците. Изрично включване на 
разходите за информационни 
кампании като елемент на разходите, 
формиращи таксата битови отпадъци 
в ЗМДТ 

Няма реализация през отчетния 
период. 

Мярка 6 Създаване на “зелен телефон”, чрез 
който обществеността да 
сигнализира за нарушения, свързани 
с управлението на околната среда и 
отпадъците. 

От 2015 г. в Община Никола 
Козлево функционира Зелен 
телефон  обявен на интернет-адреса 
на Община Никола Козлево 
http://nikolakozlevo.bg/. 

По девета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 37 от 13.02.2018 г  
Относно: Отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на Община 
Никола Козлево 2015 - 2020“ за 2017 г. 
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия 
Сейнур Юсеинов Ахмедов същият заяви, че членовете на комисията са разгледали 
докладната и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на разясненията 
се премина към  гласуване.      
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал.5 от ЗООС, общински 
съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 25 
 Общински съвет Никола Козлево, приема:  

ОТЧЕТ 
за изпълнение на „Програма за опазване на околната среда на Община Никола Козлево 2015 
- 2020“ за 2017 г. 

Настоящият отчет се изготви във връзка с изпълнение на разпоредбите на чл. 79, ал. 
5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). По своите цели, обхват и значение 
„Програма за опазване на околната среда на Община Никола Козлево“ има роля на водещ 
документ в областта на опазването на околната среда на местно ниво. Нейното 
предназначение е да съдейства за реализиране на законовите изисквания и управленческите 
задачи в областта на екологията.  
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Програмата е приета от Общински съвет Никола Козлево с Решение № 5 по 
Протокол    № 1 от 25.01.2016 г. Като основен документ, по силата на който се осъществява 
местното самоуправление  в  областта  на  опазване  на  околната  среда,  програмата  е 
изготвена в съответствие с намеренията и приоритетите на органите на местното  
самоуправление  и  местната  администрация,  както  и  на представители  на  всички  
заинтересовани  субекти:  неправителствените организации, представители на бизнеса и др., 
като са проведени срещи и обсъждания в хода на нейното приемане и резултатите от тях са 
отчетени при изработването и. Взети са предвид и предходни разработки на общински 
екологични, стопански, финансови, здравни, архитектурно строителни и други проучвания. 

Стратегическа цел на програмата: Подобряване на качеството на околната среда и 
управлението на отпадъците в община Никола Козлево чрез ефективно използване на 
компонентите на околната среда за минимизиране на влиянието им върху нея и 
подобряване на обслужването в интерес на настоящите и бъдещите поколения.  

I. Напредък по специфични цели: 
Специфична цел 1: Да се запази доброто качество на атмосферния въздух и да се 

поддържа нивото на емисиите под пределно допустимите: 
№ Мярка Постигнат индикатор 

1 Организиране на измерване с мобилна 
станция за контрол на качеството на 
атмосферния въздух със съдействието на 
РИОСВ, Шумен с цел получаване на точни 
и актуални резултати свързани с КАВ 

Няма реализация през отчетния период. 

2 Реализиране на проекти за облагородяване 
на зелената система в общината, насочени 
към подобряване качеството на 
атмосферния въздух 

Няма реализация през отчетния период. 

3 Изготвяне на график свързан с 
почистването и озеленяването на зелените 
площи в общината и следене за неговото 
спазване 

 В територията на Община Никола Козлево се 
организира почистването и озеленяването на 
зелените площи в населените места на 
общината.  
Със Заповед № РД-72/11.02.2016 г. функциите 
по чл. 15, ал. 1 от Закона за опазване на 
околната среда са възложени на кмет/кметски 
наместник на всяко населено място.  
 

4 Повишаване на енергийната ефективност 
на общинските обекти чрез саниране на 
сградите и или инсталиране на соларни 
панели (топлоизолация, подмяна на 
дограма и на ОВ инсталации) с цел 
ограничаване на замърсяването на въздуха, 
причинено от комунално-битовото 
отопление  

През 2017 г. „Ремонт на Детска градина 
„Здравец“, с.Църквица, обект по проект 
„Красива България“. Обща стойност 145.931.82 
лева с ДДС  
 
 

5 Подмяна на улично осветление с 
енергоспестяващи осветителни тела 

През 2017 г. Община Никола Козлево е вложила 
14 843,00 лв. в реконструкция и модернизация 
на уличното осветление. През отчетния период 
във всички населени места са подменени 120 бр. 
осветителни тела за улично осветление и 4000 м. 
проводници. 

6 Газифициране на населените места Няма реализация през отчетния период. 
 

Специфична цел 2: Да се подобри управлението на водите и да се развие 
инфраструктурата за водоснабдяване и отпадъчни води до 2020 г.: 
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№ Мярка Постигнат индикатор 

1 Реконструкция на водопроводната 
мрежа в  населените места. 

През отчетния период е подменен 
водопровода на ул. „Васил Йовчев“ в с. 
Хърсово. Вложени са 98 908,08 лева от 
общинския бюджет.  

2 Изграждане на канализационна система 
в  
с. Н. Козлево, с. Вълнари и с. Цани 
Гинчево 

Няма реализация през отчетния период. 
Населените места не отговарят на 
критериите за изграждане на 
канализационна мрежа. 

3 Възстановяване на язовири на 
територията на общината. 

С Решение № 99 по Протокол № 15 от 
11.08.2016 г. на Общински съвет Никола 
Козлево, общинските язовири са 
предоставени безвъзмездно на Общинско 
предприятие „Никола Козлево“ за 
стопанисване и управление. Към Общинско 
предприятие „Никола Козлево“ е назначен 
„Риболовен надзирател“, който контролира 
дейността.  

4 Монтаж на озонаторни станции Няма реализация през отчетния период. 

5 Закупуване и монтиране на малки 
биоразграждащи инсталации за 
почистване на отпадъчните води в 
обществени сгради (детски градини, 
училища, читалища, предприятия) 

Няма реализация през отчетния период. 

6 Възстановяване и поддържане на 
напоителните канали в общината 

Няма реализация през отчетния период. 

7 Почистване на коритото на р. Крива 
река – приток на р. Провадийска, р. 
Хърсовска – приток на р. Канагьол, р. 
Суха река – приток на р. Караман 

През 2017 г. Е одобрен проект в размер на 
688924,00 лева с ДДС от Междуведомствена 
комисия за възстановяване и подпомагане 
към Министерския съвет за обект 
„Почистване и корекция на река Хърсовска 
(Деребою), преминаваща през 
урбанизираната територия на с. Каравелово, 
община Никола Козлево, област Шумен”. 
Изпълнението на обекта ще стартира през 
2018 г. Очаква се финансирането да бъде 
осъществено през 2018г. 

Специфична цел 3: Да се запази доброто състояние на почвите: 
№ Мярка Постигнат индикатор 

1 Осъществяване на почвен 
мониторинг относно състоянието на 
почвите и превенция на 
замърсявания с нитрати и 
пестициди 

Някои земеделски производители извършват 
изследвания с цел участие в мерките на ДФЗ за 
биологична земеделие. 

2 Прилагане на екологосъобразно 
селско стопанство 

Някои земеделски производители участват в 
мерките на ДФЗ на биологично земеделие. 

Специфична цел 4: Да се запази биоразнообразието на общината: 
  
№ Мярка Постигнат индикатор 

1 Картиране на биоразнообразието на 
територията на общината  

Няма реализация през отчетния период. 
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2 Опазване на защитените, редките и 
екзотични видове и местообитанията по 
подходящ начин 

Със Заповед № РД-184/29.05.2017 г. е 
забранено брането и добиването на липов 
цвят и цветен прашец в регулация, извън 
регулация и сервитути на пътища, общинска 
собственост в община Никола Козлево, с цел 
опазване на липовите дървета от увреждания.  

3 Въвеждане на забрана за изсичане при 
почистване на крайречна естествена 
растителност, която се явява природно 
местообитание по Приложение №1 от 
Закона за биологичното разнообразие 

Мярката е приключила реализация през 
2015г.  

4 Прецизиране на площите и бюджета за 
дейности по залесяване 

Няма реализация през отчетния период. 

5 Описание на вековните дървета в 
общината и създаване на маршрути около 
тях  

Няма реализация през отчетния период. 

Специфична цел 5: Да се оптимизират дейностите по управление на отпадъците: 
№ Мярка Индикатор 

1 Осъществяване на регулярен контрол 
върху строителни/други отпадъци на 
територията на общината  

През 2017 г. няма подадени сигнали или 
констатирани случаи на нерегламентирано 
изхвърляне на строителни/други отпадъци на 
територията на общината. 

2 Увеличаване количеството отпадъци 
предадени за рециклиране, което да 
доведе до намаляване количеството 
отпадъци предадени за депониране  

8 % отпадъци предадени за рециклиране.  

Специфична цел 6: Отговорно административно управление, образование и 
информиране на местната общественост: 
№ Мярка Индикатор 

1 Подобряване контрола, осъществяван от 
администрацията на общината върху 
различните компоненти на околната среда 

1 бр. наказателно постановление, издадено 
от общинска администрация 

2 Популяризиране на резултатите от вече 
реализирани проекти за повишаване на 
енергийна ефективност на сгради чрез 
изготвяне и разпространяване на 
информационни материали  сред 
населението 

1000 бр. разпространени листовки за 
информационна кампания на общината за 
използването на възобновяеми източници на 
енергия.   

3 Информиране на обществеността за 
състоянието на компонентите на околната 
среда на местно ниво 

През 2017 г. няма установени случая на 
наднормено съдържание на нитрати в 
питейната вода. 

4 Организиране на информационни 
кампании свързани с повишаване 
осведомеността на гражданите по 
въпросите свързани с управлението на 
отпадъците  

Община Никола Козлево оказва съдействие 
на „БУЛЕКОПАК“ АД при 
разпространяването на специализирани 
информационни материали за разделно 
събиране на отпадъци. 

 
След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 15:30 часа. 
 

ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 
/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


