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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  Н И К О Л А  К О З Л Е В О                           
пл. „23-ти Септември” № 5 тел. 05328/21-38, факс: 05328 20 20,  
                              е - mail : obankozlevo@mail.bg asistenta@abv.bg  
 
 

                         П Р О Т О К О Л  
                                   № 3 
                                               25.02.2016 г.    
          Днес 25.02.2016 г. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 
проведе редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево. Присъстващи бяха още: 
Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Мехмед Мехмедали – кмет на с. Пет 
могили, Красимир Георгиев  – кмет на с. Цани Гинчево,  Селяйдин Исуф – кмет на с. 
Църквица; Красимира Каменова – кмет на  с. Красен дол, Недрет Тефик – кмет на с. Крива 
река, Шинаси Назиф  - кмет на с. Каравелово, Насъф Исмаил - кмет на с. Ружица, Мехмед 
Мехмед – кмет на с. Хърсово, Борис Добрев – кметски наместник на с. Векилски, Петър 
Димитров – Секретар на общината, Иван Иванов – заместник кмет на община Никола 
Козлево, Татяна Николова- Юрисконсулт на Община Никола Козлево,  Таня Христова – Гл. 
специалист „Европроекти и инвестиции”, Иванка Найденова - Директор Дирекция „ФСД и 
АО“, Иванка Семерджиева- председател на НЧ „Пробуда-1906 , Живко Жеков жител на с. 
Никола Козлево 
    На заседанието присъстваха  13 съветника.  
    Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на кворум, 
откри заседанието и предложи следния дневен ред: 
 

1. Докладна с Вх. № 244 от 04.02.2016 г. 
2. Докладни с Вх. № 245 от 04.02.2016г. 
3.  Докладна с Вх. № 246 от 04.02.2016 г. 
4.  Докладна с Вх. № 249 от 12.02.2016 г. 
5.  Докладна с Вх. № 255 от 16.02.2016 г. 
6. Докладна с Вх.№ 256 от 16.02.2016 г 
7. Докладна с Вх.№257 от 17.02.2016г. 
8. Докладна с Вх.№258 от 17.02.2016г. 
9. Докладна с Вх.№259 от 17.02.2016г.  

И предложи да се включат за разглеждане и постъпилите докладни - Докладна с 
Вх.№263 от 22.02.2016г., Докладна с Вх.№264 от 22.02.2016г. ,Докладна с Вх.№265 
от 22.02.2016г., Докладна с Вх.№266 от 22.02.2016г. и  Докладна с Вх.№267 от 
22.02.2016г. 
Господин Галин Георгиев – общински съветник предложи да не се приемат докладни 
които не са разглеждани на комисия. 
Председателят на общинския съвет уточни че съгласно правилника на общинския 
съвет могат да се разглеждат и докладни постъпили по време на сесията и подложи 
дневния ред на гласуване. 

          От общо гласували 13 
 С 12 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  1 гласа “въздържали се” 
Общинският съвет прие  дневния ред с така добавените докладни. 
Преди разглеждане на докладните във връзка с провеждане на конкурс за директор на 
Общинско предприятие „Никола Козлево“ е нужно общинския съвет да излъчи двама 
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представителя в комисията. Председателя предложи съветниците да предложат членове на 
комисията. 
Галин Иванов Георгиев предложи председателя на общинския съвет Стефан Иванов 
Стефанов за член, а Неджат Неджиб Ахмед предложи Ерджан Февзи Хасан за втори член. 
След като нямаше други предложения с 13 гласа „за“ членове на комисията бяха избрани: 

1. Стефан Иванов Стефанов 
2. Ерджан Февзи Хасан.      

По първа точка от дневния ред докладна с Вх.№244 от 04.02.2016г. - Одобряване на 
споразумение за сътрудничество във връзка с одобрено за финансиране проектно 
предложение „Активни младежи от Община Никола Козлево” по процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OР001-1.002 
       Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. 
Господин Галин Георгиев попита каква е ролята на СНЦ „ Зорница“ като партньор. 
Господин Реджеб отговори че като партньор СНЦ „ Зорница“ носи допълнително точки при 
оценка на проектното предложение на фирмата.  
Господин Лазаров попита дали имаме такава бройка хора отговаряща на изискванията . 
Господин Реджеб отговори че има в общината такива млади хора отговаряща на 
изискванията. 
        След като нямаше други въпроси към докладната се премина към  гласуване . 
От общо гласували 13 
 С 13 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0  гласа “въздържали се” 
Общинският съвет прие: 

 
Р Е Ш Е Н И Е: №15 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл. 61, ал.1 от ЗМСМА 
Общински съвет Никола Козлево одобрява подписано на 01.02.2016 год. споразумение за 
съвместна работа между кандидат и партньори за реализация на проектно предложение с 
референтен номер BG05M9OР001-1.002 – 0122 „Активни младежи от Община Никола 
Козлево”, а именно: 
- „Бейском” ООД, ЕИК 117624311 – Кандидат; 
- СНЦ „Зорница”, ЕИК 176648812 – Партньор 1; 
- Община Никола Козлево, ЕИК 000931568 – Партньор 2. 

 
По втора точка от дневния ред докладна с Вх.№245 от 04.02.2016г. - Приемане Отчет за 
дейността на Общински съвет – Никола Козлево и неговите комисии за периода от м. юли 
2015г. до м. декември 2015г. вкл. И програма за работата на общинския съвет за 2016 година. 
Господин Стефанов: 
„Ако имате други предложения към програмата за 2016 година можем да ги добавим.“ 
Нямаше въпроси към докладната и се премина към гласуване: 
От общо гласували 13 
С 13 гласа  „за“ 
С 0 гласа „против“ 
С 0 гласа „въздържали се „ 
Общински съвет прие: 
                                                      Р Е Ш Е Н И Е: №16 
На основание чл.27, ал.6 във връзка с чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общински съвет с. Никола 
Козлево приема: 

1. Отчет за дейността на Общински съвет – Никола Козлево и неговите комисии 
за периода от м. юли 2015 г. до м. декември 2015 г. включително (Приложение№1); 
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2. Приема програма за работата на общински съвет Никола Козлево за 2016 година 
(Приложение №2). 

Приложение №1 
Отчет за дейността на Общински съвет Никола Козлево и неговите комисии през 

второто шестмесечие на 2015 г. 
І. Заседания на Общински съвет.  
През първата половина на 2015 г. Общински съвет Никола Козлево проведе три заседания 
на общински съвет мандат 2011-2015 година и четири заседания на общински съвет Никола 
Козлево, мандат 2015 – 2019 година с обща продължителност 5 ч. и 50 мин. 
През новия мандат има три групи съветници от общински съветници – група от 6 съветника 
от ПП „ГЕРБ“, група от 5 съветника от ПП „ДПС“ и група от 2 съветника от ПП „БСП“.  
Участие на общинските съветници мандат 2015 – 2019 година в заседанията:  
 

През периода на отчитане към Кмета на общината не са постъпили питания от общински 
съветници. 
В участието на заседанията на общинския съвет редовно участват жители на общината 
които отправят питания по отделни докладни. 
ІІ. Решения на Общински съвет. Изпълнение. Контрол за законосъобразност. 
През отчетния период Общински съвет разгледа/ обсъди 37 докладни записки и 
информации и взе 37 решения по тях. От Председателя и общинските съветници са внесени 
4 докладни. Обществеността своевременно бе запознавана с взетите решения чрез 
публикуването им в официалния общински сайт и на таблото в сградата на общинска 
администрация Никола Козлево. 
Изпълнение на взети решения: За отчетния период няма неизпълнени решения на общински 
съвет Никола Козлево. 
Контрол за законосъобразност: 
Съгласно изискванията на ЗМСМА, актовете на ОбС са изпращани в определения 7-дневен 
срок от приемането им до Кмета и Областния управител.  
Няма върнати за ново обсъждане и оспорени пред съда актове на Общинския съвет от 
страна на Кмета на Общината. 
По отношение на контрола за законосъобразност през отчетния период Областният 
управител на област Шумен също не е върнал за ново обсъждане решения на Общински 
съвет.  
По искане на окръжна прокуратура град Шумен е образувано административно дело №189 
от 2015 година относно Решение №159 по протокол№14 от 29.11.2012 година. В момента 
делото е пред приключване.  
Във връзка с извършване на проверка от Районна прокуратура град Нови пазар и писмо с 
изх.№707/15 от 18 декември 2015 година, Общински съвет Никола Козлево е предприел 
мерки за промяна в Наредба №1 на общински съвет Никола Козлево.  
ІІІ. Работа на съветниците в Постоянните и други комисии 
През отчитаното второто шестмесечие на 2015 г. за периода на новоизбрания общински 
съвет са проведени общо 4 заседания на четирите постоянните комисии, на които са 
разглеждани и обсъждани докладните и материалите за заседанията на съвета. Общият брой 
на изразените от ПК становища е четири. Няма заседания на Постоянни комисии които да 
са пренасочвани през периода поради липса на кворум 

Заседание Присъствали Отсъствали 
(по уважителни 
причини) 

Отсъствали 
(по 
неуважителни 
причини) 

1/ 05.11.2015 г. 12 1 0 
2/ 11.11.2015 г. 12 1 0 
3/ 24.11.2015 г. 13 0 0 
4/ 22.12.2015 г. 13 0 0 
 Средно – 12,5   
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Общински съветници участваха също в: 
 Обсъждането на проекта за бюджет 2016 година и отчета на Бюджет 2015; 
 Работни срещи с населението на общината. 

ІV. Други дейности: 
 

 Участие в мероприятия и инициативи, организирани от Община Никола Козлево; 
 Под патронажа на председателя на общинския съвет се проведе волейболен турнир в 

село Никола Козлево. 
Приложение №2 

ПРОГРАМА 
за работата на общински съвет Никола Козлево за 2016 година 

I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Основни цели в работата на Общински съвет при община Никола Козлево са  по отношение 
утвърждаването на местното самоуправление и необходимостта от все по-широкото 
участие на местната общност и неправителствения сектор в този процес, както през 
предходната 2015 така и за целия мандат 2015-2019 г. и вече през настоящата 2016 г. 
продължават да бъдат, както следва: 

I. 1. Продължаване процеса на утвърждаване на местното самоуправление като водещ 
фактор при формирането на политиките за обществено, социално и икономическо развитие 
на Община Никола Козлево; 

I. 2. Изграждане на надеждно партньорство с всички представители на местната 
общност за осигуряване необходимата публичност и прозрачност в процеса на 
подготовката и вземането на важни решения свързани с развитието на Община Никола 
Козлево; 

I. 3. Създаване на предпоставки и реализиране на дейностите свързани с 
благоустрояването и подобряването на жизнената среда на населението и развитие на 
социалните и икономическите фактори на територията на Община Никола Козлево; 

II. МЕРКИ ОСИГУРЯВАЩИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ: 

II. 1. Осигуряване на възможности за пряко участие на населението при обсъждане на 
всички въпроси свързани с формирането на политиките за обществено, социално и 
икономическо развитие на Община Никола Козлево. 
II. 2. Осигуряване възможности за участие на представители на местната общност и 
неправителствените организации при обсъждането и вземането на всички решения, 
свързани с развитието на Община Никола Козлево. 
II. 3. Постигане на по-добра информираност на местната общност за работата на 
Общинския съвет чрез сайта на общинския съвет, сайта на община Никола Козлево, 
регионалната преса, електронните медии и интернет. 
II. 4. Изграждане на ефективни форми за действие на Общинския съвет с представителите 
на потенциални инвеститори и бизнеса от територията на общината. 
ІІ. 5. Непрестанен диалог със земеделските производители от общината, за повишаване на 
събираемостта на наемите от общински земи и пасища. 
ІІІ. ФОРМИ НА РАБОТА 

III. 1. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2016 година 
Месец януари - февруари: 

1. Отчет за дейността и работата на Общински съвет за второто полугодие на 2015 г. 

2. Приемане на Програма за работата на Общински съвет за 2016 г. 

3. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет от Общинска администрация за 
второто полугодие на 2015 г. 

4. Приемане на отчет за работата на МКБППМН през 2015 г. 

5. Приемане на Общинска програма за управление на отпадъците в община Никола 
Козлево 2014-2020 година 
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6. Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление и разпореждане с 
общинско имущество през 2015 г. 

7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 
2016 год. 

8. Приемане на бюджета на община Никола Козлево за 2016 год. 

9. Приемане на Годишен културен календар за 2016 г. 

10. Приемане на годишен доклад за общинския дълг на община Никола Козлево за 2016 
год. 

11. Приемане на плана за действие на община Никола Козлево за 2016 година в 
изпълнение на стратегията за интегриране на българските граждани от ромски произходи и 
други граждани в уязвимо социално положение живеещи в сходна на ромите ситуация. 

12. Приемане на Общински план за младежта за 2016 година на община Никола 
Козлево. 

13. Докладни. 
Месец март: 

1. Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда на община Никола 
Козлево 2014-2020 година. 

2. Отчет за изпълнените спортни и културни дейности през 2015 г., обсъждане на 
състоянието и възможностите за развитие на спорта и културата на територията на община 
Никола Козлево през 2016 г. 

3. Приемане на Културен календар за 2016 г. на община Никола Козлево. 

4. Отчет за дейността през 2015 г. на Комисията за обществен ред и сигурност при 
община Никола Козлево. 

5. Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда 2014-2020 година  
на територията на община Никола Козлево през 2015 г. 

6. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на 
община Никола Козлево за периода 2014 - 2020 г. през 2015 г. 

7. Докладни. 
Месец април: 

1. Приемане на  доклад от председателите на читалища за осъществените читалищни 
дейности в изпълнение на програмите им и за изразходваните от бюджета средства през 
2015 година, съгласно чл.26а, ал.4 и ал. 5 от Закона за народните читалища. 

2. Информация за етапа на готовност с проекти финансирани по Оперативните 
програми, в т.ч. инфраструктурни и ПРСР. 

3. Отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2015 г. и 
приемане на Програма за закрила на детето за 2016 г. 

4. Информация за актуализирано тримесечно разпределение на бюджета под формата 
на приложения за приходната и разходната му част в изпълнение на условията на чл.125 
ал.4 от Закона за публичните финанси и по реда на чл. 28 от Наредбата за съставяне на 
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола Козлево. 

5. Докладни. 
Месец май: 

1. Разглеждане и приемане на Общ устройствен план на Община Никола Козлево. 

2. Анализ на състоянието на пътната инфраструктура в общината и набелязване на 
мерки за подобряването й. 

3. Анализ на състоянието и нивото на безработица на територията на община Никола 
Козлево, възможности за преодоляването й. 

4. Обучение на Общински съвет: Закон за обществените поръчки. 

5. Докладни. 
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Месец юни: 

1. Информация за постигнатите резултати от въвеждането на задължителна 
предучилищна подготовка за 5-годишните деца, обхванати в групи към ОДЗ на територията 
на община Никола Козлево. 

2. Отчет за извършени проверки през първото полугодие на 2016 г. на физически и 
юридически лица, подали декларации за освобождаване от такса за услугата 
„сметосъбиране и сметоизвозване”. 

3. Доклад за извършени проверки по ЗУТ, за констатирано незаконно строителство в 
община Никола Козлево. 

4. Отчет за работата на общинското предприятие. 

5. Докладни. 
Месец юли: 

1. Приемане на отчет за работата на Общинския съвет за периода януари 2016 - юни 
2016 година. 

2. Приемане на отчет за изпълнение Решенията на Общинския съвет от Общинска 
администрация за периода януари 2016 - юни 2016 година. 

3. Информация от Председателя на Общинския съвет за размера и вида на направените 
разходи във връзка с дейността на съвета за първото полугодие на 2016 г. 

4. Анализ на състоянието на материалната база на училищата и детските градини и 
готовност на същите за започване на новата учебна 2016/2017 година. 

5. Докладни. 
Месец август: 

1. Информация от Кмета на община Никола Козлево за изпълнението на бюджета на 
общината и сметките за средства от ЕС за първото полугодие на 2016 година. 

2. Информация за реалните икономически резултати в системата на делегираните 
бюджети в общината за първото полугодие на 2016 г. 

3. Информация за готовността на учебните заведения за започване на учебната 
2013/2017 година. 

4. Докладни.  
Месец септември: 

1. Разглеждане и одобряване на три годишната бюджетна прогноза за община Никола 
Козлево в съответствие с указанията и сроковете на МФ. 

2. Информация за подготовката на проектобюджета за 2016 година в изпълнение на 
наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола 
Козлево. 

3. Приемане на ПИГ,СИП и ЗИП и утвърждаване на маломерни паралелки в 
общинските училища в община Никола Козлево. 

4. Информация за изпълнението на одобрените проекти и усвояването на финансови 
средства по ПРСР, оперативни програми и програми с национално финансиране. 

5. Докладни. 
Месец октомври: 

1. Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета под формата на приложения 
за приходната и разходната му част в изпълнение на условията на чл.125 ал.4 от Закона за 
публичните финанси и по реда на чл. 28 от Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза 
за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на Община Никола Козлево. 

2. Информация за работата на общинска администрация относно получените жалби, 
сигнали и предложения на граждани на община Никола Козлево. 

3. Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Никола Козлево. 
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4. Актуализирано тримесечно разпределение на бюджет 2016 под формата на 
приложения за приходната и разходната му част в изпълнение на условията по чл. 42, ал. 4 
от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола 
Козлево. 

5. Докладни. 
Месец ноември: 

1. Информация за подготовката на общината за работа при зимни условия. 

2. Обществено обсъждане на проектобюджета на община Никола Козлево за 2017 г. 

3. Докладни. 
Месец декември: 

1. Отчет за изпълнението на предвидените за 2016г. и приемане на новата план-сметка 
за такса битови отпадъци за 2017 година. 

2. Информация за работата по Програмите за заетост за 2016 год., съществуващи 
възможности и предвиждания за реализация през 2017 година. 

3. Докладни. 

III. 2. СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ И 
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, И С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА В 
РАМКИТЕ НА 2016 ГОДИНА 

1. Среща с представители на „Бони оборот“ АД. 

2.  Среща с представители на НПО, училищните, читалищните, църковните и 
джамийски настоятелства. 

3. Среща с представители на младежта. 

4. Среща с представители на земеделските производители и представители на бизнеса. 

5. Срещи с потенциални инвеститори. 
Настоящата програма е отворен документ и е приета с Решение №16 по протокол № 3 от 
25.02.2016 година. 
 
По трета точка от днес дневния ред докладна с Вх.№ 246 от 04.02.2016г. - Приемане на 
Програма за управление на община Никола Козлево за мандат 2015-2019 г. 
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната.  
Господин Галин Георгиев : „Във връзка със развитие на спорта- „ Предвиждаме 
изграждането в двора на СОУ „Цанко Церковски“ на Общински спортен център в с. Никола 
Козлево, който ще включва закрито игрище за минифутбол, съблекални и фитнес зала, както 
и открито волейболно игрище.“ Не може ли закритото игрище да е мултифункционално? – 
понеже повечето волейболни срещи , независимо дали са състезания или не се играят в зала 
не на открито. И вторият ми въпрос: Защо са предвидени зъболекарски кабинети във с. 
Вълнари и с. Пет могили след като учениците са в с. Никола Козлево?“ 
Господин Ешреф Реджеп отговори на първия въпрос че по проект така е описано  но залата 
ще е предвидена и за тези цели , а относно зъболекарския кабинет – аз съм си поставил за 
цел в самото училище да има такъв кабинет“. 
Господин Лазаров предложи като допълнителна точка към програма да се включи и      „ 
Екология“. 
Господин Реджеб отговори че е изготвена и приета : „ Програма за опазване на околната 
среда.“  
Господин Стефан Стефанов попита господин Реджеб какво се случва с читалището в с. 
Цани Гинчево? 
Господин Реджеб отговори че проекта е приет и скоро ще се подписват договори. 
Господин Стефанов: „ Да благодарим на кмета за добре свършената работа!“ 
След като нямаше повече въпроси се премина към гласуване : 
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От общо гласували 13 
 С  13 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0 гласа “въздържали се” 
Общинския съвет прие : 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е : №17 

На основание чл. 21 , ал. 1 , т. 12 от ЗМСМА Общински съвет – Никола Козлево, приема 

Програма за управление на община Никола Козлево за мандат 2015-2019 г. 

 
 
 
 
По четвърта точка от дневния ред Докладна с Вх.№249 от 12.02.2016г. - сключване на 
договор по реда на Закона за водите(чл.198п, ал.1) за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и 
канализационни услуги между Асоциацията по ВиК,  на обособената територия, обслужвана 
от ВиК оператор - „В и К - Шумен“ ООД за възлагане на дейностите по чл.198о, ал.1 от 
Закона за водите. 
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към докладната..  
Председателят на водещата комисия на общинския съвет съобщи че същата е разгледана и 
приета без забележки. След като нямаше забележки и въпроси към докладната се премина 
към поименно  гласуване. 
От общо гласували 13, със 13 гласа-“за”  а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“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” 
На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА общинския съвет прие : 
 
 

 
РЕШЕНИЕ:№18  

 
1. Дава съгласие „ВиК – Шумен” – гр.Шумен да сключи Договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения и предоставяне на 
водоснабдителни и канализационни услуги с Асоциациата по ВиК,  на обособената 
територия, обслужвана от ВиК оператор - „В и К - Шумен“ ООД за възлагане на 
дейностите по чл.198о, ал.1 от Закона за водите 

 
По пета точка от дневния ред докладна с Вх.№255 от 16.02.2016г Относно : Приемане на 
правилник за етично поведение на общинския съветник в общински съвет - Никола Козлево. 
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 Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната..  

    След като нямаше  въпроси се премина към гласуване : 
От общо гласували 13 
 С  13 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0 гласа “въздържали се” 
          На основание чл.27, ал.2 от ЗМСМА  общинския съвет прие : 

Р Е Ш Е Н И Е:№19 

 
Приема правилник за етично поведение на общинския съветник в общински съвет - Никола 
Козлево съвет Никола Козлево. 

Приложение 
ПРАВИЛНИК ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК В 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - НИКОЛА КОЗЛЕВО 
ПРЕАМБЮЛ 
Общински съвет -Никола Козлево, следвайки убеждението, че приемането и спазването на 
етични стандарти за поведение на изборните лица, изгражда доверие между местните 
политици и гражданите и изразявайки убеденост, че общинските съветници трябва да 
гарантират прозрачност на управлението и условия за граждански инициативи и контрол в 
процесите на управление, приема следните правила за етично поведение на общинския 
съветник: 
ГЛАВА ПЪРВА 
ПРИНЦИПИ 
Върховенство на закона 
Чл. 1. Общинският съветник спазва Конституцията и законодателството на Република 
България. 
Защита на обществения интерес 
Чл. 2. Общинският съветник винаги защитава обществения интерес. 
Прозрачност 
Чл. 3. Общинският съветник оповестява мотивите си и обосновава действията си, свързани 
с изпълнение на задълженията и отговорностите му в Общинския съвет. 
Уважение към гражданите 
Чл. 4. Общинският съветник се отнася към гражданите, без да проявява пристрастно или 
дискриминационно отношение към тях. 
Уважение към институциите 
Чл.5. При изпълнението на своите функции общинският съветник зачита правомощията на 
всички институции. 
ГЛАВА ВТОРА 
ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ НА ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК 
Чл. 6. /1/ Общинският съветник не може да участва при обсъждането и вземането на решения 
в постоянните комисии и заседанията на Общинския съвет, които се отнасят до негови 
имуществени интереси или до интереси на негов съпруг/съпруга и роднини по права и по 
съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен 
включително. 
/2/ При наличие на обстоятелства по ал. 1, както и в други случаи, при които се пораждат 
основателни съмнения за наличието на пряк материален или нематериален интерес, 
общинският съветник е длъжен сам, преди Общинският съвет да започне разискванията, да 
разкрие наличието им и да не участва в гласуването. 
/3/ При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, Общинският съвет го решава 
преди да започнат разискванията чрез дебат и гласуване на решение, потвърждаващо или 
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отхвърлящо наличието на конфликта с обикновено мнозинство. 
Чл. 7. Общинският съветник не може да използва правомощията си за лична изгода. Той не 
може да защитава интереси, които противоречат на обществения интерес. 
Чл. 8. Общинският съветник няма право да се намесва нерегламентирано в процедури, 
свързани с управлението на общинското имущество, сключване на договори, възлагане на 
обществени поръчки, предоставяне на разрешения и други дейности с цел придобиване на 
лична облага или причиняване другиму имотна вреда. 
Чл. 9. При изпълнението на правомощията си общинският съветник се ръководи от 
преценката си за обществен интерес и не може да дава предимство на партиен, частен или 
личен интерес. 
Чл. 10. При гласуването на всяко решение на постоянна комисия или на Общинския съвет, 
общинският съветник е длъжен да спазва законовите правила и процедури, с които трябва 
да бъде съобразено решението. 
Чл. 11. При изпълнението на своите функции общинският съветник трябва да следи да не се 
допускат действия, които биха довели до използване на общинска собственост за пряка или 
косвена лична облага, в частен или корпоративен интерес, както и за неправомерно 
облагодетелстване на политически партии, граждански и неправителствени организации. 
Чл.12. Общинският съветник не трябва да предприема действия, насочени към оказване на 
натиск за назначаване или повишаване в длъжност на свои близки на постове в общинската 
администрация или в дружествата с общинско участие. 
Чл. 13. Общинският съветник е длъжен да спазва добрия тон и да уважава личното 
достойнство на останалите съветници и представителите на общинската администрация, 
участващи в заседанията на постоянните комисии и на Общинския съвет. 
Чл. 14. Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при 
или по повод на упражняване на правомощията си с цел уронване на престижа и доброто 
име на граждани, фирми, организации, както и на други общински съветници или 
представители на общинската администрация. 
ГЛАВА ТРЕТА 
Отношения с обществеността 
Чл. 15. Общинският съветник е отговорен и се отчита пред гражданите на общината по 
време на своя мандат. 
Чл. 16. Общинският съветник е длъжен да бъде отзивчив на всяко запитване от 
обществеността по отношение на изпълнението на своите функции, както и за основанията 
за своите действия. 
Чл. 17. Общинският съветник е длъжен да насърчава и подкрепя местните инициативи за 
гражданско участие при вземането на важни за общината решения. 
Чл.18. Общинският съветник трябва да запознае останалите си колеги в групата или 
постоянната комисия с информацията, придобита по време на срещи с гражданите или при 
участие в дискусии и други мероприятия в качеството му на общински съветник, ако по 
този начин ще се вземат нови, отговарящи на обществения интерес решения. 
Чл. 19. Общинският съветник е длъжен да отговаря на всички запитвания от медиите във 
връзка с изпълнението на своите функции. 
Чл. 20. Общинският съветник е длъжен да не прави публично достояние конфиденциална 
информация или информация, засягаща личния живот на трети лица, станала му известна 
при и по повод упражняване на правомощията му. 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
ОТНОШЕНИЯ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 
Чл. 21. В контактите си с общинската администрация общинският съветник се съобразява с 
предвидените правила и норми в законите и в правилника за организация и дейността на 
Общински съвет - Никола Козлево. 
Чл.22. Общинският съветник не може да изисква от общинските служители да предприемат 
или да не извършват действия, които ще доведат до пряка или косвена лична изгода за него 
или лицата в чл. 6 /1/. 
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Чл. 23. В контактите си със служителите от общинската администрация общинският 
съветник се съобразява с нормите на Етичния кодекс на служителите от общинската 
администрация. 
ГЛАВА ПЕТА 
КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ЕТИЧНИТЕ СТАНДАРТИ 
Чл. 24. Общинският съвет възлага контрола за спазването на етичните стандарти на 
Постоянната комисия по  “Административно – правно обслужване, законност и обществен  
ред, социални  дейности предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и 
сигнали ”. 
Чл. 25. По сигнал или жалба от трети лица комисията по „Административно – правно 
обслужване, законност и обществен  ред, социални  дейности предотвратяване и разкриване 
на конфликт на интереси, жалби и сигнали” проверява действията на общински съветник, за 
които се твърди, че са в нарушение на етичните стандарти в този Правилник, на правилата, 
уредени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Никола Козлево и 
взаимодействието му с общинската администрация, или уронват авторитета на Общинския 
съвет. 
Чл. 26. Комисията приема само жалби и сигнали за нарушения на етичните стандарти за 
поведение на общинския съветник, които са мотивирани в писмена форма, подписани са от 
подателя, легитимирал се по надлежния ред, и се отнасят за събития, случили се след 
приемането на този правилник. 
Чл. 27. Председателят на комисията извършва необходимите предварителни проучвания и 
уведомява съответния общински съветник за часа и мястото на заседанието на комисията, 
на което ще се разглежда случая. Необходимостта от присъствието на подателя на сигнала 
или жалбата се преценява за всеки отделен случай. 
Чл. 28. Председателят на комисията докладва случая и предоставя на всички нейни членове 
цялата документация, свързана с него. Задължително се изслушва засегнатият общински 
съветник, ако той пожелае това. 
Чл.29. Когато съдържащите се в жалбата или сигнала факти, обстоятелства и обвинения се 
преценят чрез гласуване от комисията като несъстоятелни, неверни или подлежащи на 
санкция от други органи, комисията изготвя мотивирано писмено заключение за 
прекратяване на случая и го изпраща на жалбоподателя и на съответния общински 
съветник. 
Чл. 30. Когато комисията констатира нарушение на етичните стандарти за поведение на 
общинския съветник, тя отправя писмена препоръка на съветника да преустанови 
нарушението. Копия от писмената препоръка се изпращат до председателя на общинския 
съвет, председателя на съответната група съветници и до лицето, подало сигнала за 
нарушението. Решението на комисията се взема с обикновено мнозинство от 
присъстващите членове. 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Правилникът влиза в сила от деня на публикуването му в местните медии. 
Приет на заседание на ОбС на 25.02.2016 г. с Решение №19  от протокол №3. 
 
По шеста точка от дневния ред Докладна с Вх.№256 от16.02.2016г. Обсъждане и одобряване 
на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие на 
Община Никола Козлево 2014 г. – 2020 г.  
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната. 
Комисията разгледала докладната отбеляза че са отчетени всички приоритети и предложи 
да се приеме . 
От общо гласували 13 
 С  13 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0 гласа “въздържали се” 



12 
 

Общинския съвет прие : 
 

РЕШЕНИЕ: №20 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 91, ал. 4 от Правилника за 
прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет Никола Козлево реши: 

Одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението на Общинския план за 
развитие на Община Никола Козлево 2014 г. – 2020 г. за 2015 година, съгласно Приложение 
№ 1.  

 
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НИКОЛА 
КОЗЛЕВО 2014-2020 

 
Отчетен период: 2015 г. 
 
Основание: Чл. 91, ал. 4 от ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА 
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ (ППЗРР) 

 
УВОД: 

„Общински план за развитие на община Никола Козлево 2014-2020 г.” е разработен в 
изпълнение на разпоредбите на Закона за регионално развитие и приет от Общински съвет 
Никола Козлево с Решение № 57 по протокол № 8 от 04.07.2014 г. Стратегическият документ 
е създаден в рамките на проект 13-13-1/28.10.2013 г. „Въвеждане на механизми за 
мониторинг и контрол при формулиране и реализация на общински политики в Община 
Никола Козлево”, финансиран от ОП „Административен капацитет”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез „Европейския социален фонд”.  

При съставянето на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 година са 
спазени изискванията на: 
1. Закона за регионалното развитие (в сила от 31.08.2008 г., посл. изм. ДВ, бр. 66 от 26 юли 
2013 г.). 
2. Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на територията (обнародван 
в ДВ от 17 октомври 2012 г.). 
3. Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (в сила от 31.08.2008 г., посл. 
изм. ДВ, бр.5 от 19 януари 2010 г.). 
4. Наредбата за определяне на показателите за обособяване на видовете региони за 
целенасочено въздействие, приета с ПМС № 166 от 14.07.2007 г. 
5. Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) на Р България (2012 – 2022 г.), 
приета от МС с Постановление № 696 от 24.08.2012 г. 
6. Национална програма за развитие на Република България: България 2020 г. (първи работен 
вариант – февруари 2014 г.). 
7. Областна стратегия за развитие на област Шумен от 2005 г. 
8. Стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво (2011 – 2016 г.), област 
Шумен. 
9. Актуализиран документ за изпълнение на областната стратегия за развитие на област 
Шумен (2011 – 2013 г.). 
10. Наредбата за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на стратегиите, 
плановете и програмите за регионално развитие, приета с ПМС № 317 от 24.11.2004 г. 
11. Методическите указания за разработване на национална, регионални, областни и 
общински стратегии и планове за развитие, одобрени със Заповед № РД-02-14-2402 от 
22.11.2011 г. 
12. Областната стратегия за развитие на област Шумен за периода 2014 – 2020 г.  
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13. Общинският план за развитие на община Никола Козлево (2007 – 2013 г.). 
14. Програмата за опазване на околната среда. 
15. Програмата за енергийна ефективност. 
16. Програмата за управление на отпадъците. 
17. Програмата за качеството на атмосферния въздух. 
18. Междинната оценка на областния план за развитие на област Шумен от 30.11.2010 г. 
19. Стратегия „Европа 2020” за интелигентен устойчив и приобщаващ растеж. 
20. Европейски пакет за „Енергия и климата 20-20-20”. 
21. Програмата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 
биогорива. 
22. Националната програма за демографско развитие на Р България (2006 – 2020 г.). 

Изработването на плана се основава на принципите на гласност, партньорство с 
гражданите, ръководителите на институции, предприятия (бизнеса), прозрачност при 
осъществяване на планирането, финансирането, програмирането, наблюдението и оценката 
за постигане на целите в общината и допълване на финансирането от държавни (общински) 
публични източници с основно участие със средства от Кохезионните фондове на ЕС и 
публично-частно партньорство. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКЛАДА (съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР): 

І. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 
промените в социално-икономическите условия в община Никола Козлево; 
ІІ. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския 
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 
ІІІ. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие; 
IV. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 
 
І. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените 
в социално-икономическите условия в община Никола Козлево: 

При определяне на бъдещата стратегическа цел, мисия и визия на община Никола 
Козлево за периода 2014 - 2020 г. се изхожда от Стратегията на ЕС „Европа 2020”, 
Националната стратегия за регионално развитие, Областната стратегия за развитие на област 
Шумен за периода 2014 – 2020 г., изпълняващия се план за развитие на общината 2014 – 2020 
г. и други нормативни актове на МРР и на община Никола Козлево. 

Също така, са отчетени реалните оценки, вследствие анализа на социално-
икономическото развитие, препоръките, дадени в областната стратегия за развитие на 
община Никола Козлево, анализа на силните, слабите страни, възможностите и заплахите за 
общината, както и резултатите от  междинната оценка на изпълнението на плана 2014 – 2020 
г., оперативните програми, финансирани от фондове на ЕС и новите цели и приоритети на 
Кохезионната политика на ЕС. 

Данните от анализа на текущото състояние показват, че е необходимо Община Никола 
Козлево в максимална степен да насочи усилията си към привличане и усвояване на 
националните и европейските възможности за финансиране на инфраструктурни и социални 
проекти. През предстоящия планов период трябва да се прилага интегриран подход за 
развитие на територията, което изисква да се съчетават политики и мерки, които да 
въздействат върху човешкия, иновационния, инфраструктурния и природно-културен 
потенциал. 

Мисията на Общински план за развитие на Oбщина Никола Козлево за 2014 – 2020 г. се 
формулира по следния начин: “Устойчив растеж и европейско развитие на Oбщина Никола 
Козлево”. 

Визията на община Никола Козлево за 2014 – 2020 г. се формулира така: “Постигане на 
мисията чрез балансирано пространствено развитие, инвестиции в публична и социална 
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инфраструктура, стимулиране на икономическия потенциал и защита на природното и 
културното наследство”. 

Така формулирана, визията отговаря на Стратегията „Европа 2020”, определена като 
интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, 
производителност и социално сближаване. 

Стратегическата цел на плана, е както следва: “Създаване на нови възможности за 
подобряване условията за развитие на местната икономика и средата на живот на хората, 
съпровождани от повишаване на заетостта, доходите, образователното равнище, здравния 
статус на населението.” 

Дейностите по ОПР 2014 – 2020 г. са подредени в следните 5 приоритета: 
1. Приоритет № 1. Интелигентен растеж и икономическо развитие. 
2. Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на 

човешкия капитал. 
3. Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура. 
4. Приоритет № 4. Екологично развитие. 
5. Приоритет № 5. Укрепване на административния капацитет и развитие на нови 

професионални умения. 
ІІ. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на общинския 
план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение: 

Изпълнението на мерките през 2015 г. по планираните приоритети, заложени в 
Общинския план за развитие 2014-2020 г., съгласно ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ – НИКОЛА КОЗЛЕВО 2014-2020: 

А. Приоритет № 1. Интелигентен растеж и икономическо развитие: 
Специфична цел 1: Повишаване производството и продукцията в промишлеността и 

селското стопанство. 
Мярка 1. Създаване на условия за стимулиране на МСП: 

1.1. Анализ на потребностите и подкрепа на бизнеса от страна на общината: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Необходимо е да бъде 

актуализиран срокът на изпълнение на подмярката. 
1.2. Регулярни срещи с бизнеса и информиране за възможностите от съответни проекти:  
Община Никола Козлево работи активно с Областен информационен център –Шумен 

(ОИЦ), чиито функции са осигуряване на информация и публичност при предоставянето на 
безвъзмездна финансова помощ, включително организиране на информационни и 
обучителни събития, както и други комуникационни, експертни и логистични функции за 
популяризиране на политиките на ЕС. През 2015 г. съвместно с ОИЦ бяха организирани 
следните мероприятия: 

Април 2015 г. – Участие в Национална кампания „ Да създадем заедно България 2020”, 
в рамките на която всяка община от областта представи своя визия за развитие през 
настоящия програмен период. 

21.10.2015 г. – В Никола Козлево бе проведена информационна среща, на която бяха 
представени: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, 
Оперативна програма „Околна среда” и Възможности за финансирани по оперативните 
програми за енергийна ефективност и възобновяема енергия.  

10.12.2015 г. – В Шумен бе организирана среща, на която бяха дискутирани 
възможности за финансиране на бизнеса чрез европейските фондове, развитието на 
публично-частни партньорства и клъстери у нас посредством европейски проекти.  

1.3. Информация за възможностите за финансиране по европейски програми от 
фондовете на ЕС от уеб-страницата на общината: 
На уеб-страницата на Община Никола Козлево (http://nikolakozlevo.bg) има външни 
хипервръзки към „Структурни фондове – Единен информационен портал” 
(http://www.eufunds.bg/).   

1.4. Разработване на пакет от инструменти за стимулиране на бизнеса на местно ниво: 
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Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Необходимо е да бъде 
актуализиран срокът на изпълнение на подмярката. 
Мярка 2. Създаване на регионални клъстери и мрежи съвместно с други общини от 
Шуменска област: 

2.1. Иницииране, разработване и реализиране на проект за създаване и развитие на 
клъстер в производството на екологични хранителни продукти: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. В настоящия програмен 
период е изключена възможността Общините да инициират подобни проекти, което обуславя 
отпадането на тази мярка от Плана за развитие на Община Никола Козлево.  

2.2. Иницииране, разработване и реализиране на проект за създаване и развитие на 
регионален клъстер – туризъм, съвместно с община Шумен: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. В настоящия програмен 
период е изключена възможността Общините да инициират подобни проекти, което обуславя 
отпадането на тази мярка от Плана за развитие на Община Никола Козлево.  
Мярка 3. Подкрепа за фирми-производители от общината: 

3.1. Подпомагане участието на производителите в регионални, национални и 
международни изложения и панаири: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. 
3.2. Осигуряване на възможности за фирми-производители да разполагат със собствени 

със собствени щандове и по-добри условия по време на организирани базари: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. 
3.3. Организиране на фестивал на произвежданите екологични продукти от общината: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. 
Специфична цел 2: Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на 

инвестиционния интерес към общината 
Мярка 1. Повишаване на конкурентоспособността чрез маркетинг, премахване на 
пречките за инвестиции, координиране на инициативите за икономическо развитие: 

1.1. Маркетингово проучване на възможностите и дефиниране на потенциални 
инвеститори: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Необходимо е да бъде 
актуализиран срокът на изпълнение на подмярката. 

1.2. Разширяване на контактите с чужди бизнес-партньори, организиране и участие в 
бизнес форуми и срещи: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. 
1.3. Разработване на „бизнес профил на община Никола Козлево”, съдържащ подробна 

и актуална информация, насочен към потенциалните инвеститори: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. 
1.4. Създаване на гаранционен фонд и фонд рисков капитал в подкрепа на местния 

бизнес: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Предвид бюджетната рамка 

на общината и строгата финансова дисциплина, тази подмярка е нереализуема в настоящия 
програмен период, което обуславя отпадането й от Плана за развитие на Община Никола 
Козлево.  
Мярка 3. Подкрепа на ново технологично развитие: 

3.1. Разработване на общинска иновационна стратегия: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Необходимо е да бъде 

актуализиран срокът на изпълнение на подмярката. 
Мярка 4. Развитие на информационното общество, подпомагащо бизнеса: 

4.1. Изграждане на широколентови комуникационни мрежи: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Изграждането на съвременни 

комуникационни мрежи и в частност широколентови комуникационни мрежи на местно ниво 
е приоритет в стратегията Европа 2020 на европейско и национално равнище. Реализирането 
на подобни проекти се очаква да стане от страна на общините, като за това е предвиден 
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финансов ресурс на национално ниво (по индикативна стойност около 25 млн. лв. с 
тенденция да бъде увеличен при неговото изчерпване). Необходимо е да бъде актуализиран 
срокът на изпълнение на подмярката. 

4.2. Подпомагане развитието на информационното общество и осигуряване на достъп 
до информация: 

В Общински център за услуги и информация е разположен информационен терминал 
със свободен достъп, от който гражданите могат да получат информация за предлаганите от 
общината услуги. Устройството осигурява безплатен достъп до съдържанието на сайта на 
администрацията.  

4.3. Подобряване на достъпа до развитието на он-лайн публични и бизнес услуги: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката.  
4.4. Подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за възприемане и ефективно използване на 

информационните и комуникационните технологии: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Предвид бюджетната рамка 

на общината и строгата финансова дисциплина, тази подмярка е нереализуема в настоящия 
програмен период, което обуславя отпадането й от Плана за развитие на Община Никола 
Козлево.  

4.5. Развитие на умения в населението, свързани с информационните и 
комуникационните технологии: 

През 2015 г. Община Никола Козлево сключи споразумение за партньорство с 
дружеството „Бейском” ООД, за кандидатстване и реализиране на проект по процедура 
BG05M9OP001-1.002 „Активни” на ОП РЧР 2014-2020, в рамките на който се предвижда 
дейност, съгласно която лица до 29 г. ще преминат обучение по компютърна грамотност.  

Специфична цел 3: Оптимално използване на природните ресурси за развитие на 
селското стопанство 
Мярка 1. Развитие на земеделието и животновъдството: 

1.1. Изготвяне на бизнес планове и проекти за създаване и развитие на земеделски и 
животновъдни стопанства: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Дейността не е в 
компетенциите на Общинска администрация, а на Национална служба за съвети в 
земеделието. Тази подмярка е нереализуема, което обуславя отпадането й от Плана за 
развитие на Община Никола Козлево.  

1.2. Осигуряване на компетентна информация за подходящи породи, изисквания за 
качество, пазарни конюнктури: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Дейността не е в 
компетенциите на Общинска администрация. Тази подмярка е нереализуема, което обуславя 
отпадането й от Плана за развитие на Община Никола Козлево.  
Мярка 3. Подмяна и увеличаване на трайните насаждения (лозя, овощни градини и др.) 
 3.1. Максимално оползотворяване на възможностите на фондовете на ЕС: 

Няма отчетени индикатори по мярката, тъй като през отчетния период няма отворени 
мерки по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.”. Няма промяна в текущото 
състояние на трайните насаждение: 

Лозя: 
№ Землище - ЕКАТТЕ Имоти бр.  Площ в дка. Площ в % 
1 с. Векилски - 10330 134 125.725 0.897 
2 с. Каравелово - 36194 54 45.186 0.254 
3 с. Красен дол - 39548 3 18.679 0.071 
4 с. Крива река - 39760 31 39.953 0.263 
5 с. Никола Козлево - 51651  247 289.083 0.869 
6 с. Пет могили - 56071 523 487.779 1.261 
7 с. Ружица - 63269 21 26.629 0.143 
8 с. Хърсово - 77582  2 4.493 0.021 
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9 с. Цани Гинчево - 78032  113 74.914 0.327 
10 с. Църквица - 78656  87 68.470 0.494 

 
Трайни насаждения: 
 

№ Землище - 
ЕКАТТЕ 

Начин тр. ползване Имоти бр.  Площ в 
дка. 

Площ в % 

1 с. Вълнари - 12509  Тр. насаждения 6 62.605 0.273 
2 с. Вълнари - 12509 Др. трайно нас. 1 22.592 0.099 
3 с. Вълнари - 12509 Изостав. тр. нас. 4 260.513 1.137 
4 с. Каравелово - 

36194 
Тр. насаждения  3 24.425 0.137 

5 с. Каравелово - 
36194 

Тр. насаждения 4 69.636 0.392 

6 с. Каравелово - 
36194 

Овощна градина 8 171.392 0.964 

7 с. Красен дол - 
39548 

Тр. насаждения  5 124.699 0.472 

8 с. Красен дол - 
39548 

Тр. насаждения 3 49.150 0.186 

9 с. Крива река - 
39760 

Изостав. тр. нас. 1 1.222 0.008 

10 с. Никола Козлево 
- 51651 

Тр. насаждения 310 597.619 1.797 

11 с. Никола 
Козлево - 51651 

Овощна градина 3 79.873 0.240 

12 с. Никола 
Козлево - 51651 

Изостав. тр. нас. 2 145.913 0.439 

13 с. Никола 
Козлево - 51651 

Храсти 1 7.920 0.024 

14 с. Пет могили - 
56071 

Тр. насаждения 1 17.441 0.045 

15 с. Пет могили - 
56071 

Овощна градина 8 99.329 0.257 

16 с. Пет могили - 
56071 

Изостав. тр. нас. 2 2.464 0.006 

17 с. Ружица - 63269  Тр. насаждения 1 6.000 0.032 
18 с. Хърсово - 

77582 
Тр. насаждения 3 44.358 0.207 

19 с. Хърсово - 
77582 

Овощна градина 1 13.043 0.061 

20 с. Хърсово - 
77582 

Изостав. тр. нас. 4 470.0566 2.197 

21 с. Цани Гинчево - 
78032  

Изостав. тр. нас. 4 188.470 0.822 

22 с. Църквица - 
78656  

Тр. насаждения 1 73.995 0.533 

3.2. Привличане на инвеститори за развитие на земеделието: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. 

Мярка 4. Оптимизиране на поливното земеделие: 
4.3. Осигуряване на достъп до научно-приложните разработки за оптимизиране на 

напояването (информационно-консултативна система): 
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Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Предвид бюджетната рамка 
на общината и строгата финансова дисциплина, както и ограничения административен 
капацитет, тази подмярка е нереализуема, което обуславя отпадането й от Плана за развитие 
на Община Никола Козлево.  

4.4. Актуализиране и картиране на микрорайоните, подходящи за поливно земеделие: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Предвид бюджетната рамка 

на общината и строгата финансова дисциплина, както и ограничения административен 
капацитет, тази подмярка е нереализуема, което обуславя отпадането й от Плана за развитие 
на Община Никола Козлево.  
Мярка 5. Засаждане и отглеждане на нови и възстановяване на съществуващи горски 
масиви: 

Няма предприети действия по изпълнение на мярката. 
Специфична цел 4: Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси в 
аграрния сектор 
Мярка 2. Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови организации 
на производители (овощари, пчелари, животновъди, зърнопроизводители) 

2.2. Подкрепа на млади фермери: 
Няма отчетени индикатори по мярката, тъй като през отчетния период няма отворени 

мерки по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” 
Специфична цел 5: Подобряване на качеството и маркетинга на земеделските продукти: 
Мярка 1. Подпомагане на фермерите да се приспособят към нарастващите изисквания 
на стандартите на ЕС: 

При управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост, основна 
политика е защитаването на интереса на местните земеделски производители чрез сключване 
на арендни договори за общинска земя при стриктно спазване на законодателството. 
Специфична цел 6: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване качеството 
на живот в селата: 
Мярка 2. Подпомагане на частни инициативи в създаване на микропредприятия: 

Няма предприети действия по изпълнение на мярката, тъй като през отчетния период 
няма подадени искания или заявен интерес в тази сфера.  
Мярка 3. Подпомагане на частните инициативи в областта на туризма: 

Няма предприети действия по изпълнение на мярката, тъй като през отчетния период 
няма подадени искания или заявен интерес в тази сфера.  

3.1. Проучване и информиране за възможностите за финансиране, помощ при изготвяне 
на проекти за кандидатстване, включване в регионалните туристически продукти: 

Няма предприети действия по изпълнение на мярката, поради късното стартиране на 
оперативните програми на национално ниво.  
Специфична цел 7: Създаване на регионален клъстер „Екологични хранителни продукти”: 
Мярка 4. Създаване на център за разпространение на информация, обучение, 
консултации и подкрепа на стартиращите фирми: 

Няма предприети действия по изпълнение на мярката. 
Специфична цел 8: Развитие на алтернативен туризъм 
Мярка 1. Професионална промоция и реклама на туристически продукти, базирани на 
настоящото предлагане: 

Няма предприети действия по изпълнение на мярката. 
 1.1. Програма за визуална информация, ориентация и реклама на туристическото 
предлагане в общината: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Необходимо е да бъде 
актуализиран срокът на изпълнение на подмярката. 
 
Мярка 2. Създаване на актуализирана общинска програма за алтернативен туризъм 
(2014 -2020): 
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През отчетния период са предприети действия по набиране и систематизиране на 
информация и данни за изготвянето на Програма за алтернативен туризъм. 
Мярка 4. Информиране на населението за възможните инициативи и достъпните 
финансови източници за изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане на 
туристически услуги: 

Няма предприети действия по изпълнение на мярката, поради късното стартиране на 
оперативните програми на национално ниво.  
Мярка 5. Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на туризъм в 
общината и съседните общини: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Необходимо е да бъде 
актуализиран срокът на изпълнение на мярката. 
Мярка 6. Подобряване на туристическата инфраструктура и информация: 

6.1. Изграждане на екопътеки: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Необходимо е да бъде 

актуализиран срокът на изпълнение на мярката. 
 6.2. Обновяване на пътната инфраструктура в туристическите ареали: 

Към настоящия момент няма дефинирани туристически ареали на територията на 
община Никола Козлево. Такива ще бъдат определени при изготвянето на Програма за 
алтернативен туризъм.   

6.3. Подкрепа за туристическия информационен център – създаване на пълен 
актуализиращ се информационен и рекламен пакет за туристическо предлагане: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Необходимо е да бъде 
актуализиран срокът на изпълнение на мярката. 

 
Б. Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на 
човешкия капитал: 
Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция 
Мярка 1. Изграждане на информационна система за търсената от инвеститори работна 
сила и предлаганите специалисти 
 1.2. Усъвършенстване на системата за работа с работодателите, с цел максималното 
им обхващане и насърчаване за използване на предлаганите от ДБТ гр. Нови пазар услуги по 
заетостта, съобразно ситуацията на пазара на труда: 

Общинска администрация Никола Козлево работи активно с ДБТ – Нови пазар и при 
искане или необходимост съдейства за установяване на връзка с местните работодатели. 
Мярка 2. Развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа 
активност и повишаване адаптивността на човешките ресурси: 

2.1. Подкрепа за професионално обучение на предприемачи и самонаети: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. 
2.2. Адаптиране на съществуващата и създаване на нова образователно-

квалификационна инфраструктура с многоцелево предназначение: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Предвид бюджетната рамка 

на общината и строгата финансова дисциплина, тази подмярка е нереализуема, което 
обуславя отпадането й от Плана за развитие на Община Никола Козлево.  
 2.3. Създаване на работни меса в секторите с растеж: 

Община Никола Козлево е с един от най-високите проценти на безработица сред 
общините на територията на област Шумен. Средно равнище на безработица в общината за 
деветмесечието на 2015 година е 61.92 %. Традиционно най-развитият сектор на 
стопанството за територията на община Никола Козлево, по икономически дейности, е 
„Селско, горско и рибно стопанство”, където заетостта е със значително стабилни 
показатели.   
 2.4. Действия за засилване на социалната интеграция на хората в неравностойно 
положение, в т. ч. хората, изложени на социално изключване и малцинствата: 



20 
 

През 2015 г. Община Никола Козлево продължи своето сътрудничество със Семейно-
консултативен център гр. Нови пазар. 

През отчетния период са стартирали или са в процес на реализация следните проекти: 
- 40 лица получават услугата „Личен асистент”, като дейността е част от 

Партньорско споразумение  BG 05-2706-01/24.03.2015 г. между Агенция за 
социално подпомагане  и Община Никола Козлево за изпълнение на проект 
„Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020 г.  

- През 2015 г. продължи реализацията на проект BU 199 „Нека направим 
образованието наша ценност”, с водеща организация „Център за местни и 
регионални политики” и партньор Община Никола Козлево. Проектът се 
финансира от Ромски образователен фонд Будапеща. Период на реализация: 
август 2013 г. – юли 2015 г. В рамките на проекта се провеждаха допълнителни 
часове по Български език в детските градини на територията на община Никола 
Козлево. Проектът поемаше такса храна в размер на 15 лв./месец за 66 деца от 
ромски произход. Организирани бяха майчини клубове, които се посещаваха от 
140 майки на деца от ромски произход.  

- ЦДГ „Зорница” (с. Никола Козлево) бе партньор на Ромска фондация „Искра” в 
проект „Готови за училище 2014-2015”, финансиран от Фондация „Тръст за 
социална алтернатива”. В проектът бяха включени 25 деца от ромски произход 
на възраст от 3 г. до 6 г., като със средства по проекта се пое изцяло месечната 
общинска такса за храна в детската градина.  

- На 11 декември 2015 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ на проект BG05M9OP001-2.002-0153-C001 „Община Никола 
Козлево в помощ за независим живот”, финансиран по процедура на директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 
„Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
2014-2020. В рамките на проекта, в село Хърсово ще бъде разкрит „Център за 
почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 
домашна среда – община Никола Козлево”, включващи услугите „личен 
асистент”, лечебна физкултура, трудотерапия, помощни административни 
услуги и психологическа подкрепа. Целевата група ще обхване 76 потребителя. 

- През 2015 г. Община Никола Козлево бе сред петнайсетте български общини, 
поканени за участие в програма ROMACT. На 12.11.2015 г. се проведе първата 
работна среща между ръководството на Общината и Националния ръководител 
на проекта – г-жа Лилия Макавеева.  Програма ROMACT е съвместна 
инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. Програмата се 
изпълнява в общо четиридесет общини на териториите на Унгария, България, 
Румъния, Италия и Словакия. Целта е израждане на капацитет на местните и 
регионални власти за развиване и изпълнение на политики за ромско 
включване. ROMACT предоставя на местните администрации работещи методи 
и инструменти, с чиято помощ те да достигат до общностите, в които живеят 
техните най-уязвими граждани, и да оценяват нуждите им.  

 2.5. Развиване на връзки между социалните и икономическите партньори и 
мониторинг на чуждите пазари на труда: 

В рамките на Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта 
2014-2020 г. активно се работи с ДБТ - Нови пазар. 
 

 
Специфична цел 2: Повишаване качеството на образованието 
Мярка 1. Модернизиране на сградния фонд и оборудването на училищата 
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На територията на община Никола Козлево функционират 5 училища. Вложените 
средства за модернизиране на сградния фонд и оборудването на училищата през 2015 г. са 
както следва: 

Доставка и монтаж на дограма: 
№ Учебно заведение Вложени средства в лева 
1 Основен ремонт на ДМА – PVC дограма в ОУ „Св. 

Климент Охридски”, с. Пет могили 
4680.00 

2 Саниране сграда на СОУ „Цанко Бакалов 
Церковски”, с. Никола Козлево 

34500.00 

3 Доставка и монтаж на дограма – ОУ „Христо 
Ботев”, с. Църквица 

1500.00 

Общо: 40680.00 
 
Модернизиране и оборудване: 

№ Учебно заведение Вложени средства в лева 
1 Закупуване на 1 бр. климатична система за СОУ 

„Цанко Бакалов Церковски”, с. Никола Козлево 
1500.00 

2 Видео наблюдение ОУ „Христо Ботев”, с. 
Църквица 

3510.00 

3 Отоплителна инсталация на многофункционална 
зала към ОУ „Св. Климент Охридски”, с. Пет 
могили 

15000.00 

Общо: 23010.00 
 
Мярка 2. Увеличаване дела на информационните и комуникационните технологии в 
училищата 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката от страна на Общинска 
администрация. 
 
Специфична цел 3: Подобряване на здравните услуги и свободния достъп до тях 
Мярка 1. Провеждане на общинска политика за намаляване броя на здравно-
неосигурените лица: 

1.1. Участие в международни проекти и здравни мрежи: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. 
1.2. Създаване на условия за привличане на медицински специалисти: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. 
1.3. Подобряване на координацията между лечебните заведения: 
През отчетни период на територията на община Никола Козлево са налични 

регистрирани три практики на общопрактикуващи лекари, които имат оборудвани и 
функциониращи кабинети в селата Никола Козлево, Вълнари, Пет могили, Хърсово и 
Църквица.  

Най близкия филиал на ЦСМП е в гр. Каолиново. 
Във всички училища и детски градини на територията на община Никола Козлево 

функционират здравни кабинети. 
1.4. Създаване на общинска групова практика за 24-часово обслужване и филиал на 

спешната медицинска помощ – Шумен в с. Никола Козлево: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. 
 

Специфична цел 4: Развитие на културата, спорта и младежките дейности 
Мярка 1. Развитие на културата, опазването и експонирането на културно-
историческото наследство 
1.1.Инвестиции за обновяване на културните институции: 
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На основание чл. 1, ал.1 от ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 180 на МС от 3.07.2014 г. за 
одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или 
неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от 
бедствия, Обн., ДВ, бр. 57 от 11.07.2014 г., в сила от 11.07.2014 г., на Община Никола Козлево 
бе отпусната сумата от 518 900.00 лева за реализирането на обект “Рехабилитация и 
реконструкция на народно читалище „Отец Паисий – 1956“, с. Пет могили”. Строително-
ремонтните дейности ще бяха реализирани през 2015 г.  

1.2. Опазване, експониране, социализиране и популяризиране на културно-
историческото наследство: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. 
1.3. Насърчаване на предприемачеството в сферата на културата: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. 

Мярка 2. Развитие на спорта и местата за отдих: 
2.1. Изграждане на паркове около селата:   
През 2015 г. на територията на община Никола Козлево е реализиран един проект, 

финансирани от ПУДООС в Национална кампания „За чиста околна среда – 2015” на тема 
„Обичам природата – и аз участвам”, както следва: 

- Проект „Природен кът – с. Цани Гинчево” на стойност 7 920,00 лева. Проектът бе 
подаден и реализиран от кметство село Цани Гинчево. В рамките на проекта бе изграден 
природен кът за отдих., който включва покрита дървена беседка с пейки и маса, 4 бр. пейки 
с перголи., както и жива ограда от храсти и дървета. 
Мярка 3. Развитие на младежките дейности: 

На 10.11.2015 г. България официално пое председателството на Съвета на Европа. В 
тази връзка на 23.11.2015 г. в Страсбург стартира програма от мероприятия и церемонии, 
организирани от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните 
въпроси, подкрепен и от Център Амалипе. Част от тези дейности бе благотворителен базар, 
на който седем деца от България експонираха и продаваха ръчно изработени в техните 
училища изделия и сувенири. В тази малка група бе включена и ученичката СОУ „Цанко 
Бакалов Церковски” – Йорданка Георгиева, която е и Председател на Ученическия 
парламент.   

 
Специфична цел 5: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи: 
Мярка 1. Развитие на социалните услуги: 
1.2. Проект „Подкрепа за деинституциализация на социалните институции, предлагащи 
услуги за деца в риск”: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката, поради липса на подходяща 
финансираща програма. 
1.3. Създаване на общностен център за деца и семейства: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката, поради липса на подходяща 
финансираща програма. 
Мярка 2. Интеграция на уязвимите групи: 
2.2. Подобряване достъпа на хора с увреждания до обществени места, сгради, транспорт, 
обществена информация и др.: 

Всички обществени сгради са с осигурен достъп за хора с увреждания. Ежегодно се 
освежава специализираната маркировка на уличните платна.  
 
В. Приоритет № 3. „Техническа и инженерна инфраструктура: 
Специфична цел 1: Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, 
стимулираща развитието на конкурентоспособна общинска икономика, респективно 
доходите на населението 
Мярка 1. Подобряване параметрите и състоянието на транспортната инфраструктура 
с регионална значимост 
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1.1. Рехабилитация на пътищата от III-ти клас  в общината: 
Републиканските пътища от II и III клас се управляват от Агенция „Пътна 

инфраструктура”. Тази подмярка е нереализуема, което обуславя отпадането й от Плана за 
развитие на Община Никола Козлево.  

1.2. Ремонт и реконструкция на участъци от четвъртокласна пътна мрежа: 
През 2015 г. бе извършен основен ремонт на общински път SHU – 1100, участък от км. 

0+000 до км. 1+550, с. Църквица. Стойността на обекта бе 68856,00 лева, осигурени изцяло 
от общинския бюджет. 
Мярка 2. Енергийна ефективност: 

2.1. Разработване на програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Необходимо е да бъде 
актуализиран срокът на изпълнение на мярката. 

2.2. Реализиране на програма за газификация на общински обекти: 
През 2015 г. няма реализирани програми за газификация на общински обекти, поради 

липса на подходяща финансираща програма. 
2.3. Топлинно саниране на големите обществени сгради (по Закона за енергийна 

ефективност): 
През 2015 г. няма реализирани програми за газификация на общински обекти, поради 

липса на подходяща финансираща програма. 
2.4. Изработване и приемане на общинска програма за обновяване на жилищата: 
Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Предвид бюджетната рамка 

на общината и строгата финансова дисциплина, тази подмярка е нереализуема, което 
обуславя отпадането й от Плана за развитие на Община Никола Козлево. 

2.5. Продължаване разширяването и подмяна на уличното осветление с 
енергоспестяващо: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката поради липса на финансираща 
програма. Необходимо е да бъде актуализиран срокът на изпълнение на мярката. 

2.6. Стимулиране ползването на алтернативни/възобновяеми енергийни източници 
(масово информиране за предимствата и възможностите): 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. 
2.7. Битова газификация: 
В община Никола Козлево към настоящия момент няма изградена газоразпределителна 

мрежа, което е основна предпоставка за битовата газификация. В този програмен период 
подмярката е неизпълнима, което обуславя отпадането й от Плана за развитие на Община 
Никола Козлево. 
 
 
 
Специфична цел 2: Изграждане, разширяване и поддържане на техническа 
инфраструктура, подобряваща жизнената среда 
Мярка 1. Създаване и прилагане на стратегически подход при управлението на 
техническата инфраструктура в общината 

1.1. Изграждане и поддържане на водоснабдителната мрежа и осигуряване на постоянно 
подаване на чиста питейна вода: 

През 2015 г. Община Никола Козлево приключиха строителните дейности и бяха 
въведени в експлоатация обектите,  одобрени за целево финансиране през 2014, както следва: 

№ Наименование на 
изпълнявания 

проект 

Населено 
място, в което 
се изпълнява 

проекта 

Стойност 
на 

финанси-  
рането в 

лева с ДДС 

Източник на 
финансиране 
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1 „Реконструкция 
вътрешна 
водопроводна 
мрежа на с. 
Църквица – ниска 
зона клон 2” 

с. Църквица, 
общ. Никола 
Козлево 

242700.10 Решение на УС на 
ПУДООС - 
Протокол № 
1/05.03.2014 г по 
ЗДБРБ за 2014 г., 
Договор № 
9995/2014 

2 „Допълнително 
водоснабдяване на 
с. Ружица, община 
Никола Козлево” 

с. Ружица, 
общ. Никола 
Козлево  

976737.86  Споразумение с 
МРРБ № РД-02-30-
32 от 20.05.2014 г.  

 
1.2.Рехабилитация на уличната мрежа в селищата, тротоари и др.: 
През 2015 г. със средства от общинския бюджет бе извършен основен ремонт и 

асфалтиране на следните обекти:   
1. Основен ремонт на ул. „Васил Коларов” – с. Вълнари; 
2. Основен ремонт на ул. „Бузлуджа” – с. Вълнари; 
3. Основен ремонт на ул. „Хан Омуртаг” – с. Вълнари; 
4. Основен ремонт на ул. Гроздан Узунов” – с. Никола Козлево; 
5. Основен ремонт на местен път имот 110 в землището на с. Църквица – с. Църквица.  
С Постановление № 340 на МС от 27.10.2014 г. за одобряване на допълнителни 

разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за 
предотвратяване, овладяване и  преодоляване на последиците от бедствия, обн., ДВ, бр. 91 
от 4.11.2014 г., на Общината бяха отпуснати 397 197 лева за обект „Възстановяване на улица 
"Георги Димитров" в село Крива река, Община Никола Козлево, участък от път SHU1060 до 
площада включително“. Строително-ремонтните дейности бяха извършени през 2015 г. 

През 2015 г. Община Никола Козлево сключи договор за безвъзмездна финансова 
помощ със средства от фонд „Солидарност“ за реализирането на проект „Ремонт нарушена 
асфалтова настилка на ул."Хан Аспарух"  - с. Ружица”. Средствата са отпуснати от 
Европейския съюз за преодоляване на щетите от бедствията в периода 19 - 23 юни 2014 г. 
Общият размер на допустимите разходи по проекта бе 174 019.52 лева, от които отпуснатата 
безвъзмездна финансова помощ бе 149 686.72 лева, а остатъкът от средствата бе осигурен от 
местния бюджет. 
Мярка 2. Изграждане на канализационна мрежа и осигуряване пречистването на 
отпадъчните води чрез изграждане на малки ПСОВ (за отпадъчните води на три села 
около Никола Козлево): 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката поради липса на финансираща 
програма. Необходимо е да бъде актуализиран срокът на изпълнение на мярката. 
Мярка 3. Подобряване на съобщителните връзки като качество и обхват на 
предлаганите услуги: 
3.1. Подобряване на телекомуникационното обслужване в малките населени места: 

През 2015 г. са проведени срещи с представители на телекомуникационните оператори, 
на които са разисквани проблемите с предоставяните от тях услуги в различните населени 
места на територията на община Никола Козлево. В процес на изработване е Общ 
устройствен план на община Никола Козлево, който ще бъде съобразен с подобряването на 
телекомуникационното обслужване в малките населени места. 
3.2. Развитие на технологии и услуги, предоставяни чрез цифровизация на 
телекомуникационната мрежа: 

През 2015 г. са проведени срещи с представители на телекомуникационните оператори, 
на които са разисквани проблемите с предоставяните от тях услуги в различните населени 
места на територията на община Никола Козлево. В процес на изработване е Общ 
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устройствен план на община Никола Козлево, който ще бъде съобразен с подобряването на 
телекомуникационното обслужване в малките населени места. 
 
Г. Приоритет № 4: Екологично развитие: 
Специфична цел 1: Трайно подобряване на екологичното състояние на община Никола 
Козлево 
Мярка 1. Екологичен мониторинг – изграждане на система за непрекъснато следене на 
замърсяването на въздуха, водата и почвата: 

По указания на Областния координационен съвет за управление на Националната 
програма за намаляване въздействието на радона, през 2015 г. в селата Вълнари, Пет могили 
и Никола Козлево бяха поставени детектори, които да замерват концентрацията на радон. 
Мярка 2. Програмни мерки: 
2.1. Общинска програма за опазване на околната среда: 

Програмата е изготвена и съгласувана с отговорните институции през 2015 г. 
Програмата е приета с Решение № 5 по Протокол № 1 от 25.01.2016 г. на Общински съвет 
Никола Козлево. 
2.2. Реализиране на проект „Подобряване качеството на питейната вода и намаляване 
вредното влияние на отпадните води в регион Никола Козлево”: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката поради липса на финансираща 
програма. Необходимо е да бъде актуализиран срокът на изпълнение на мярката. 
Мярка 3. Технически и технологични мерки: 

3.1. Депо за твърди отпадъци в община Нови пазар, съфинансирано от община Никола 
Козлево – разработване на инвестиционен проект, ПУП, ОВОС, строителни дейности за 
изграждане на депото: 

Община Никола Козлево е партньор в изпълнението на проектно предложение DIR-
5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Добрич”, финансирано съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-
C011/14.12.2012 г. по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. В изпълнение на посочения договор, 
Община Никола Козлево е член на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – 
Добрич”. Регионалното депо за отпадъци при с. Стожер се очаква да започне да функционира 
от 01.03.2015 г., а претоварната станция в гр. Тервел ще бъде открита няколко месеца по-
късно. До откриването на претоварната станция Община Никола Козлево ще продължи да 
извозва отпадъците до депо за отпадъци Дивдядово.  

Предвид гореизложеното е отпаднала необходимостта от реализирането на настоящата 
мярка.  

3.4. Премахване на нерегламентирани сметища в общината: 
През 2015 г. няма локализирани или постъпили сигнали за наличието на 

нерегламентирани сметища.  
 3.5. Постоянно планово обновяване на техниката за сметосъбиране, сметоизвозване и 
специализирани съдове за отпадъци: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката поради липса на финансираща 
програма. 

3.7. Изграждане на екопътеки и пътища до исторически обекти до защитената територия 
„Чибуклията” край с. Хърсово и до др. природни феномени: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката поради липса на финансираща 
програма. Необходимо е да бъде актуализиран срокът на изпълнение на мярката. 

3.8. Полагане на грижи за складовете за пестициди и хербициди с оглед правилното им 
съхранение и обезвреждане: 

Община Никола Козлево има сключен договор от 13.05.2003 г. с „БалБок Инженеринг” 
АД, ЕИК 834020850, за третиране на опасни отпадъци – негодни за употреба пестициди. 30 
куб. м. пестициди, намиращи се в складове на територията на община Никола Козлево са 
обезвредени през 2003 г. в 6 контейнера „Б-Б куб”. Контейнерите се намират на площадка в 
района на с. Хърсово, общ. Никола Козлево.   
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Мярка 4. Партньорство с бизнеса и гражданското общество: 
4.1. Повишаване на познанията, културата и съзнанието на децата и населението по 

въпросите на опазването на околната среда и устойчивото развитие: 
През 2015 г. на територията на община Никола Козлево е реализиран един проект, 

финансирани от ПУДООС в Национална кампания „За чиста околна среда – 2015” на тема 
„Обичам природата – и аз участвам”. Проект „Природен кът – с. Цани Гинчево” бе 
реализиран с доброволното участие и труд на местното население. 

4.2. Подобряване капацитета на стопанските сектори за управление на дейности, които 
въздействат върху околната среда, чрез масово прилагане на доброволни екологични схеми 
в индустриалния сектор: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката. Предвид бюджетната рамка 
на общината и строгата финансова дисциплина, тази подмярка е нереализуема, което 
обуславя отпадането й от Плана за развитие на Община Никола Козлево. 

4.3. Привличане и повишаване участието на обществеността в процеса на вземане на 
решения и осигуряване на широк достъп до информация:  

На официалната интернет страница на Община Никола Козлево - http://nikolakozlevo.bg, 
регулярно се публикува  информация за обществени обсъждания в съответствие със ЗУО, 
ЗООС, ЗМСМА и др.  
 
Д. Приоритет № 5: „Усъвършенстване на административния капацитет и развитие на 
нови професионални умения: 
Специфична цел 1: Укрепване на капацитета на общинската администрация и подобряване 
координацията в процеса на изпълнение на общинския план за развитие 
Мярка 1. Подобряване на взаимодействието между кмета на общината и общинския 
съвет чрез създаване на обединена общинска група за подкрепа на изпълнението на 
общинския план, която да включва: 

- организационна и технологична подготовка, наблюдение и оценка на 
реализацията на общинския план; 

- информационно осигуряване на процесите на управление и функциониране на 
информационната система за управление на общината; 

- изготвяне на регулярни доклади, справки и материали за изпълнението на 
плана и провеждане на политика на публичност и прозрачност по неговата 
реализация. 

През отчетния период не е създадена обединена общинска група за подкрепа на 
изпълнението на общинския план. 
Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството на предоставяните от 
общината административни услуги: 
Мярка 1. Предоставяне на комплексни административни услуги на гражданите и 
бизнеса и развитие на електронното управление: 

В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, през 2015 г. 
Община Никола Козлево предприе мерки и въведе комплексното административно 
обслужване. 
Мярка 2. Развитие на общинския информационен център в община Никола Козлево: 

Няма предприети действия по изпълнение на подмярката поради липса на финансираща 
програма. 

 
Специфична цел 3: Засилване на партньорството и между общинското сътрудничество 
Мярка 1. Създаване на цялостна система за партньорство между общината и 
заинтересованите страни при реализирането на общински политики. 

Съгласно изискванията на българското законодателство Община Никола Козлево 
провежда обществени представяния и публични обсъждания на различни нормативни актове,  
проекти на наредби, планове и програми, проект на бюджета и др. 
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Мярка 2. Обучение на участниците и местните партньори за подпомагане на процесите 
на партньорство и управление на съвместни програми: 

Няма предприети действия по изпълнение на мярката. 
 

Специфична цел 4: Създаване на програмен проектен капацитет: 
Мярка 1. Създаване на капацитет за ефективно планиране, програмиране, управление, 
контрол, наблюдение, оценка и подготовка за усвояване на средствата по структурните 
инструменти на ЕС, а така също от национални и местни източници: 

Няма предприети действия по изпълнение на мярката. 
Мярка 2. Развитие на нови подходи за насърчаване и насочване на регионалното и 
местното развитие 

2.3. Развитие на целенасочен и ефективен диалог и взаимноизгодна съвместна дейност 
с бизнес-общността, НПО и гражданите. 

Видно от изложеното до тук по останалите мерки, през 2015 г. са организирани редица 
публични обсъждания и открити работни срещи.  

Съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
Никола Козлево заседанията са публични. 

Община Никола Козлево има разработени ред нормативни документи, касаещи и 
осигуряващи воденето на една прозрачна политика на управление и в диалог с бизнес, НПО 
и Гражданите, както следва: 

- „Вътрешни правила за приемане и отчитане на сигнали за корупция на граждани и 
юридически лица”; 

- „Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в Община 
Никола Козлево”; 

- „Устройствен правилник на Общинска администрация Никола Козлево”; 
- „Инструкция за деловодната дейност в Община Никола Козлево”.  
 

ІІІ. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие: 

През отчетния период Работна група за наблюдение изпълнението през 2015 г. на Плана 
за развитие на Община Никола Козлево, съгласно Решение №39 по Протокол №4 от 
23.04.2015 г. на Общински съвет Никола Козлево, извърши следните действия: 
-  прилага създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни; 
- следи за мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 
на общинския план за развитие; 
- следи за съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и 
програми на територията на община Никола Козлево; 
- изпълнява  мерки за прилагане принципа на партньорство; 
- обобщава резултати от извършени оценки към края на 2015 година; 
 
IV. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

На база гореизложеното, можем да направим извода, че голяма част от мерките за 
постигане на специфичните цели и приоритетите на Общинския план за развитие на Община 
Никола Козлево за 2014 – 2020 г. не се прилагат адекватно и своевременно. Наблюдава се 
забавяне в изпълнението на голям брой мерки, за реализирането на които Общинска 
администрация трябва да предприеме незабавни действия през 2016 г., с цел да се постигнат 
заложените индикатори в периода до 2020 г. Трябва да се отбележи обаче, че значителен дял 
от нереализираните мерки са пряко свързани с привличането и усвояването на средства от 
европейски фондове и програми, а факт е, че оперативните програми за настоящия програмен 
период бяха частично или напълно одобрени от ЕК през втората половина на 2015. На 
практика това лиши общините от достъп до тези  финансови ресурси.   

С цел подобряване на резултатите от наблюдението на изпълнението на Общинския 
план за развитие на Община Никола Козлево за 2014 – 2020 г. е необходимо незабавно да се 
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пристъпи към реализирането на Мярка 1 „Подобряване на взаимодействието между кмета на 
общината и общинския съвет чрез създаване на обединена общинска група за подкрепа на 
изпълнението на общинския план” по  Приоритет № 5 „Усъвършенстване на 
административния капацитет и развитие на нови професионални умения”, Специфична цел 
1: „Укрепване на капацитета на общинската администрация и подобряване координацията в 
процеса на изпълнение на общинския план за развитие”. 

В процеса на наблюдение на изпълнението на „Общински план за развитие на Община 
Никола Козлево 2014-2020 г.” са установени мерки, необходимостта от реализирането на 
които е отпаднала поради изменения в приоритетите на регионалното развитие на 
национално и местно ниво, обусловени от промяна в законодателството и др. стратегически 
проекти и програми, както следва: 

 
А. Приоритет № 1. Интелигентен растеж и икономическо развитие: 
Специфична цел 1: Повишаване производството и продукцията в промишлеността и 

селското стопанство. 
Мярка 2. Създаване на регионални клъстери и мрежи съвместно с други общини от 
Шуменска област: 

2.1. Иницииране, разработване и реализиране на проект за създаване и развитие на 
клъстер в производството на екологични хранителни продукти. 

2.2. Иницииране, разработване и реализиране на проект за създаване и развитие на 
регионален клъстер – туризъм, съвместно с община Шумен. 

Специфична цел 2: Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на 
инвестиционния интерес към общината 
Мярка 1. Повишаване на конкурентоспособността чрез маркетинг, премахване на 
пречките за инвестиции, координиране на инициативите за икономическо развитие: 

1.4. Създаване на гаранционен фонд и фонд рисков капитал в подкрепа на местния 
бизнес. 
Мярка 4. Развитие на информационното общество, подпомагащо бизнеса: 

4.4. Подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за възприемане и ефективно използване на 
информационните и комуникационните технологии. 

Специфична цел 3: Оптимално използване на природните ресурси за развитие на 
селското стопанство 
Мярка 1. Развитие на земеделието и животновъдството: 

1.1. Изготвяне на бизнес планове и проекти за създаване и развитие на земеделски и 
животновъдни стопанства. 

1.2. Осигуряване на компетентна информация за подходящи породи, изисквания за 
качество, пазарни конюнктури: 
Мярка 4. Оптимизиране на поливното земеделие: 

4.3. Осигуряване на достъп до научно-приложните разработки за оптимизиране на 
напояването (информационно-консултативна система). 

4.4. Актуализиране и картиране на микрорайоните, подходящи за поливно земеделие. 

 
Б. Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на 
човешкия капитал: 
Специфична цел 1: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция 
Мярка 2. Развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа 
активност и повишаване адаптивността на човешките ресурси: 

2.2. Адаптиране на съществуващата и създаване на нова образователно-
квалификационна инфраструктура с многоцелево предназначение. 

 
В. Приоритет № 3. „Техническа и инженерна инфраструктура: 
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Специфична цел 1: Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, 
стимулираща развитието на конкурентоспособна общинска икономика, респективно 
доходите на населението 
Мярка 1. Подобряване параметрите и състоянието на транспортната инфраструктура 
с регионална значимост 

1.3. Рехабилитация на пътищата от III-ти клас  в общината. 
Мярка 2. Енергийна ефективност: 

2.4. Изработване и приемане на общинска програма за обновяване на жилищата: 
2.7. Битова газификация. 

 
 
Г. Приоритет № 4: Екологично развитие: 
Специфична цел 1: Трайно подобряване на екологичното състояние на община Никола 
Козлево 
Мярка 3. Технически и технологични мерки: 

3.1. Депо за твърди отпадъци в община Нови пазар, съфинансирано от община Никола 
Козлево – разработване на инвестиционен проект, ПУП, ОВОС, строителни дейности за 
изграждане на депото. 
Мярка 4. Партньорство с бизнеса и гражданското общество: 

4.2. Подобряване капацитета на стопанските сектори за управление на дейности, които 
въздействат върху околната среда, чрез масово прилагане на доброволни екологични схеми 
в индустриалния сектор. 

 
 

По седма точка от дневния ред Докладна с Вх.№257 от 17.02.2016г. редовно заседание на 
Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК – 
Шумен“ ООД, насрочено за 09.03.2016 г. 
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната. 
Комисията разгледала докладната предложи да се приеме 
След като нямаше забележки и въпроси към докладната се премина към поименно  
гласуване. 
От общо гласували 13, със 13 гласа-“за”  а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“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” 
 
На основание чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, и  чл. 198е, ал. 5 и ал. 7 от Закона за водите и чл. 5, ал. 
5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация,  Общинския съвет прие : 
 

РЕШЕНИЕ:№21 
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Общински съвет Никола Козлево оправомощава Ешреф Реджеб, представител на 
Община Никола Козлево в общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен, да гласува по 
точките от дневния ред на редовното заседание на асоциацията на 09.03.2016 г. както следва: 

По т. 1. – Приемане на Бюджет на Асоциация по ВиК – Шумен за 2016 г.: 
По представения проект на решение, представителят на Община Никола Козлево да 

гласува – приема. 
По т. 2. – Приемане на Отчет за изпълнението на Бюджета на Асоциация по ВиК – 

Шумен  за 2015 г.: 
По представения проект на решение, представителят на Община Никола Козлево да 

гласува – приема. 
По т. 3. – Приемане на Отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Шумен за 2015 г.: 
По представения проект на решение, представителят на Община Никола Козлево да 

гласува – приема. 
По т. 4. – Приемане на решение относно предоставяне за стопанисване, поддържане 

и експлоатация на „ВиК – Шумен“ ООД, на изградена от Община Смядово техническа 
инфраструктура – обект „Допълнително водоснабдяване с. Жълъд, община Смядово, област 
Шумен“: 

По представения проект на решение, представителят на Община Никола Козлево да 
гласува – дава съгласие. 

По т. 5. – Приемане на решение относно предоставяне за стопанисване, поддържане 
и експлоатация на „ВиК – Шумен“ ООД, на изградена от Община Венец техническа 
инфраструктура: съоръжения и водопроводи на обект „Реконструкция на водоснабдителна 
мрежа на с. Венец – област Шумен“: 

По представения проект на решение, представителят на Община Никола Козлево да 
гласува – дава съгласие. 

По т. 6. – Приемане на решение за одобряване и сключване на Договор за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, и 
предоставяне на ВиК услуги на потребителите на обособената територия на Асоциация по 
ВиК – Шумен: 

По представения проект на решение, представителят на Община Никола Козлево да 
гласува – одобрява и дава съгласие за сключване на договор. 

По т. 7. – Разни (понастоящем по тази точка няма направени предложения). 
По осма точка от дневния ред Докладна с Вх.№258 от 17.02.2016г. даване на разрешение за 
изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП /- план за регулация 
/ПР/ - на УПИ I и УПИ II от кв. 32 по плана на с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево 
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната. 
Комисията разгледала докладната предложи да се приеме 
След като нямаше забележки и въпроси към докладната се премина към  гласуване. 
От общо гласували 13 
 С  13 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0 гласа “въздържали се” 
Общинския съвет прие : 

Р Е Ш Е Н И Е: №22 
 
  1. На основание чл.21,  ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2 от ЗУТ разрешава да се 
изработи проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП /- план за регулация /ПР/ 
- на УПИ I и УПИ II от кв. 32 по плана на с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево. 

2. На основание чл.124 б ал. 1 от ЗУТ одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за 
изработване проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП /- план за регулация 
/ПР/ - на УПИ I и УПИ II от кв. 32 по плана на с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево 
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Приложение: Становище на Главен архитект на община Никола Козлево 
 

По девета точка от дневния ред Докладна с Вх.№259 от 17.02.2016г. Относно:  
Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план  - План за Регулация и 
План за Застрояване за част от кв.38 – УПИ III и УПИ XXIII, по плана на с. Вълнари, община 
Никола Козлево.  
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната. 
Комисията разгледала докладната предложи да се приеме 
От общо гласували 13 
 С  11 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  2 гласа “въздържали се” 
Общинския съвет прие : 

Р Е Ш Е Н И Е: №23 
     На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА, и  чл. 129, ал. 1,  чл. 134, ал.2, т.6 от Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/  Общински съвет с. Никола Козлево 

1. ОДОБРЯВА проект за Подробен устройствен план  - План за Регулация и План за 
Застрояване за част от кв.38 – УПИ III и УПИ XXIII, по плана на с. Вълнари, община 
Никола Козлево. 

Председателят на общинския съвет предложи 15 минутна почивка. 
След почивката общинския съвет продължи по дневния ред. 
По девета точка от дневния ред Докладна с Вх.№263 от 22.02.2016г. Относно: Изплащане 
средства за гориво  на полицейски участък. 
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната. 
Господин Георгиев попита има ли средства заложени в бюджета . 
Господин Реджеб отговори че има. 
След като нямаше забележки и въпроси към докладната се премина към поименно  
гласуване. 
От общо гласували 13, със 13 гласа-“за”  а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“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” 
Общинския съвет прие : 

Р Е Ш Е Н И Е: №24 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и писмо вх. № 24-00-76/18.02.2016 г. 

на Областна дирекция на МВР Шумен, Общинския съвет  реши: 
 

1. Утвърждава получаване на средства за закупуване на гориво за управление на 
МПС в размер на 100 /Сто/ лева месечно през календарната 2016 год., срещу 
представен документ – фактура. 
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2. Изплатените средства да бъдат отразени във Функция „Отбрана и сигурност” 
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност”,  § 10-16 „Вода, 
горива, ел.енергия”  в отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината 
за 2016 година. 

По десета точка от дневния ред Докладна с Вх.№264 от 22.02.2016г. ОТНОСНО: 
Разпореждане с общинско имущество , приземен етаж на кметство с.Крива река  в УПИ 
ХVІІІ-общ. в кв. 18 по плана на с.Крива река. 
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната. 
След като нямаше забележки и въпроси към докладната се премина към поименно  
гласуване. 
От общо гласували 13, със 13 гласа-“за”  а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“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” 
 
Общинския съвет прие : 
 

                             Р Е Ш Е Н И Е : №25  
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС  и чл.24, 

ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване и разпореждане с общинско имущество, Общински 
съвет дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
приземен етаж от кметство с.Крива река от 62.00 кв.м. находящо се в  УПИ ХVІІІ-общ. в кв. 
18 по плана на с.Крива река. 

 2.Срок за отдаване по наем – до 31.12.2016 год. 
Възлага на Кмета на Община последващите действия по изпълнение на решението 

при спазване разпоредбите на Закона и съгласно условията и реда за провеждане на публично 
оповестени търгове разписани в глава VІІ от Наредбата за придобиване и разпореждане с 
общинско имущество. 

Приложение: Акт №48 от 16.02.1998г.  за общинска собственост  
По единадесета точка от дневния ред Докладна с Вх.№265 от 22.02.2016г. ОТНОСНО: 
Разпореждане с общинско имущество част от желязна от  барака 74.00 кв.м. и терен към нея 
от 45.00 кв.м. в УПИ ХІV-общ. в кв. 70 по плана на с.Н.Козлево. 
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната. 
След като нямаше забележки и въпроси към докладната се премина към поименно  
гласуване. 
От общо гласували 13, със 13 гласа-“за”  а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
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     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” 
 
Общинския съвет прие : 

                                    Р Е Ш Е Н И Е : №26 
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС  и чл.24, 

ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване и разпореждане с общинско имущество, Общински 
съвет дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
74.00 кв.м. от желязна барака и 45.00 кв.м. от УПИ ХІV-общ. в кв. 70 по плана на с.Н.Козлево  

2.Срок за отдаване по наем – до 31.12.2016 год. 
Възлага на Кмета на Община последващите действия по изпълнение на решението 

при спазване разпоредбите на Закона и съгласно условията и реда за провеждане на публично 
оповестени търгове разписани в глава VІІ от Наредбата за придобиване и разпореждане с 
общинско имущество. 
Приложение : акт №161 от 09.06.2008г. за частна общинска собственост на Община Никола 
Козлево. 
По дванадесета точка от дневния ред Докладна с Вх.№266 от 22.02.2016г. ОТНОСНО: 
Разпореждане с общинско имущество част от част от автоспирка с.Цани Гинчево обл.Шумен. 
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната. 
След като нямаше забележки и въпроси към докладната се премина към поименно  
гласуване. 
От общо гласували 13, със 13 гласа-“за”  а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“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” 
 
Общинския съвет прие : 
 

                              Р Е Ш Е Н И Е : №27  
 
1.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС  и чл.24, 

ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване и разпореждане с общинско имущество, Общински 
съвет дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
37 кв.м. от „Автоспирка” с.Цани Гинчево. 

2.Срок за отдаване по наем – до 31.12.2016 год. 
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Възлага на Кмета на Община последващите действия по изпълнение на решението 
при спазване разпоредбите на Закона и съгласно условията и реда за провеждане на публично 
оповестени търгове разписани в глава VІІ от Наредбата за придобиване и разпореждане с 
общинско имущество. 
Приложение : Акт №80 от 08.07.1998г. за общинска собственост на Община Никола Козлево 
 
По тринадесета точка от дневния ред Докладна с Вх.№267 от 22.02.2016г. ОТНОСНО: 
Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ на община Никола Козлево за общо 
ползване от населението  и индивидуално ползване от собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ за стопанската 2016/2017 година, приемане и 
утвърждаване на правила за ползване и  одобряване на годишен план за ползване на 
пасища, мери и ливади на територията на община Никола Козлево за стопанската 2016-2017 
г. 
Председателят даде думата  на съветниците за мнения ,становища и въпроси към 
докладната. 
Господин Лазаров попита защо се получава такова високо рентно плащане за пасищата и 
мерите в някои от населените места . 
Господин Иван Иванов обясни – защото там са най-добрите. 
След като нямаше забележки и въпроси към докладната се премина към поименно  
гласуване. 
От общо гласували 13, със 13 гласа-“за”  а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“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” 
 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37о от ЗСПЗЗ, чл.37и, ал.1, 3 и 4 

от ЗСПЗЗ и определена пазарна цена Общински съвет прие:                                                  
 

   
Р Е Ш Е Н И Е:№28 

 
1. Приема годишен план за паша в община Никола Козлево за стопанската 2016-2017 

година(Приложение №2) и определя пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо ползване 
от населението и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни 
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 
система на БАБХ, както и списъците за размера на имотите, съгласно Приложение №1, който 
е приложен и е неразделна част от настоящето решение. 

2.Дава съгласие за предоставянето на пасища, мери и ливади за индивидуално 
ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни и за общо ползване от общоселски стада ; 

 територията на община Никола Козлево в съответствие с условията за поддържане на 
земята в добро екологично и земеделско състояние (Приложение №3); 
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4. Определя  задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите 
и пасищата на територията на община Никола Козлево, подробно разписани в правилата за 
ползване на общински пасище, мери и ливади; 
             5.Определя наемните цени за отделните землища в съответствие с изготвената 
пазарна оценка по пазарен механизъм за определяне началните годишни наемни цени на 
мерите, пасищата и ливадите от независим оценител: 

 Наем мери, пасища и ливади от І до VІІ категория е 8,50(осем лева и петдесет 
стотинки) лв. 

 Наем мери, пасища и ливади над VІІ категория е 7,50(седем лева и петдесет стотинки) 
лв.; 
6.Възлага на кмета на общината да извърши необходимите действия по разпределяне 

на общинските пасища, мери и ливади между правоимащите, които имат регистрирани 
животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида регистрирани пасищни 
селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползваните на правно 
основание пасища, мери и ливади; 

7. Утвърждава наемните цени по землища за наетите общински пасища, мери и 
ливади; 

8. Договорите за наем да бъдат сключени за срок от 5 стопански години; 
9.Останалите свободни пасища, мери и ливади да се отдават под наем чрез търг  за 

срок от една(следващата)стопанска година само на собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ; 

10. Останалите след провеждане на търга по точка 9 свободни пасища, мери и ливади 
да се отдават под наем чрез търг  за срок от една(следващата)стопанска година и на лица 
които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние по 
ред определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, като търговете по т.9 и т.10 се провеждат 
по реда на Закона за общинската собственост; 

11. На основание чл.60 от АПК, с оглед защитата на обществените интереси на 
жителите на община Никола Козлево, в частност на земеделските стопани и животновъди и 
с цел спазване на законовите срокове за кандидатстване и подаване на документи, предвид 
приетите изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи (ДВ бр. 61 от 11.08.2015 г.), приетите решения подлежат на предварително изпълнение; 

12.Възлага на кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 
действия по изпълнение на настоящето Решение. 
Приложения: 
Приложение №1- списък за размера на имотите; 
Приложение №2- годишен план за паша- 2016-2017г.; 
Приложение №3- правила за ползване на мери, пасища и ливади от ОПФ; 
Пазарна оценка на независим лицензиран оценител 
Сертификат за оценителска правоспособност Рег.№ 810100366 от 16.08.2011г. на Георги 
Цветков Прасков 
След изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието в 13:00 часа. 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 
/Марияна Василева/     /Стефан Стефанов/ 
  


