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

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

П Р О Т О К О Л 
№15 от 20.12.2018 г. 

          Днес 20.12.2018г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе дванадесето редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2018 година. 

На заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – 

зам. Кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – зам. кмет на община Никола Козлево, 

Севгин Ружди Ахмед – ст. експерт дирекция „ФСД и АО“, Нежля Кямилова – юрисконсулт на 

община Никола Козлево, кметове по населени места. Председателят на Общински съвет – 

Стефан Стефанов констатира, наличието на кворум присъстват – 12 (дванадесет) съветника, - 

отсъства Ерджан Февзи Хасан, след това председателя констатира наличието на три докладни 

постъпили след заседанията на постоянните комисии, с Вх. № 342/19.12.2018г., Вх. 

№344/20.12.2018г., Вх. № 345/20.12.2018г., и предложи същите да бъдат включени в дневния 

ред, след като нямаше противни предложения се гласува следния дневен ред: 

След това се гласува следния дневен ред: 

1. Докладна с вх. № 330 от 04.12.2018г. 

2. Докладна с вх. № 331 от 05.12.2018г. 

3. Докладна с вх. № 338 от 12.12.2018г.  

4. Докладна с вх. № 339 от 13.12.2018г. 

5. Докладна с вх. № 342 от 19.12.2018г. 

6. Докладна с вх. № 344 от 20.12.2018г. 

7. Докладна с вх. № 345 от 20.12.2018г. 

От общо 12 присъстващи съветника с 12 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал се“ 

Общински съвет Никола Козлево прие така предложения дневен ред.  

            По първа точка от дневния ред – докладна с вх. № 330 от 04.12.2018 год. относно: 

Приемане на решение за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална 

пенсия на Светла Алдинова Ангелова. 

Председателя на общински съвет разясни внесения материал и допълни че няма смисъл да се 

гледа понеже от 01.01.2019 год. влиза в сила новия закон, който се отнася за подобни случаи. 

Поради тази причина няма да се разглежда докладна с Вх. № 330/04.12.2018г. 

По втора точка от дневния ред – Докладна с вх.№ 331 от 05.12.2018г.- относно: Откриване на 

процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на едноличното търговско 

дружество. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на съветниците, 

които предложиха състава от съветници включени по рано в такива процедури да си останат 

същите, понеже вече са наясно с процедурите и са запознати с предстоящата работата.  

След тяхното изказване се премина към  гласуване. 

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

основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и т. 1 от Приложение № 1 към Наредбата за реда за 

учредяване на търговски дружества, дружества, образувани по реда на ЗЗД и сдружения с 

нестопанска цел и упражняване на правата на собственост на общината в тях, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 146 

            1. Открива процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 

еднолично дружество с ограничена отговорност „Еко система – Никола Козлево“. 

 2. Определя състава на комисията за провеждане на конкурс за възлагане на 

управлението на едноличното дружество с ограничена отговорност да се състои от петима 

членове, от които двама общински съветници и трима – от администрацията на община Никола 

Козлево. 
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3. Определя за членове на комисията за провеждане на конкурс за възлагане на 

управлението на едноличното дружество с ограничена отговорност следните съветници:  

 3.1. Иванка Господинова Иванова  

 3.2. Неджат Неджиб Ахмед 

            3.3. Стефан Иванов Стефанов – резервен член 

 4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да предприеме необходимите действия 

по подготовка и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на едноличното 

дружество с ограничена отговорност. 

 По трета точка от дневния ред – приемане на докладни с вх. № 338 от 13.12.2018г.- 

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

на общински съвет разясни внесената докладна и даде думата на председателя на водещата 

комисия Сейнур Юсеинов Ахмедов, същият заяви че членовете на комисията са разгледали 

докладната и че са дали положително становище по нея и представителя на община Никола 

Козлево  да гласува по представения дневен ред по собствена преценка.   

След направените разяснения се премина към поименно гласуване. 

От общо 12 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „за“  

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                  „за“ 

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

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

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

РЕШЕНИЕ №147 

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

съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен на 10.01.2019 год. от 10,00 часа.  

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

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

на Община Никола Козлево. 

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

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

Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

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

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

По т. 1. от дневния ред, относно: Вземане на решение за провеждане на конкурсна 

процедура за избор на управител на „Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. 

Шумен, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите 

и квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 

23.01.2018 год.   

Решение по т. 1: Да се проведе конкурсна процедура за избор на управител на 

„Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен, във връзка с чл. 9, ал. 2 от 

Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на 

персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 год.   

- „по собствена преценка”. 

По т. 1.1. от дневния ред, относно: Възлагане на министъра на регионалното развитие 

и благоустройството да проведе конкурсната процедура за избор на управител на дружеството. 
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Решение по т. 1.1: Възлага се на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството да проведе конкурсната процедура за избор на управител на 

дружеството    

- „по собствена преценка”. 

По т. 1.2. от дневния ред, относно: След провеждане на конкурсната процедура и 

одобряване на кандидата да бъде свикано общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен“ 

ООД за избора на спечелилото конкурса лице за управител и упълномощаване на министъра 

на регионалното развитие и благоустройството да сключи договор с него за възлагане 

управлението на дружеството. 

Решение по т. 1.2: След провеждане на конкурсната процедура и одобряване на 

кандидата да бъде свикано общо събрание на съдружниците на „ВиК – Шумен“ ООД за 

избора на спечелилото конкурса лице за управител и упълномощаване на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството да сключи договор с него за възлагане 

управлението на дружеството. 
- „по собствена преценка”. 

 По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 339 от 13.12.2018г.- 

относно:  Отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване /НТП/ „ниви и трайни 

насаждения“ от общински поземлен фонд за срок от 10 /десет/ години, чрез публичен търг. 

Председателят на общински съвет даде думата на председателите на водещите комисии 

Неджат Неджиб Ахмед, Галин Иванов Георгиев, Сейнур Юсеинов Ахмедов и Нурхан Осман 

Али същите заявиха че членовете на комисиите са разгледали внесената докладна и че са дали 

положително становище по нея. След  прекратяване на изказванията се премина към поименно 

гласуване.  

От общо 12 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „за“  

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                  „за“ 

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

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

основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 54, ал.1 и ал. 2, т. 

2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 148 

1. Общински съвет Никола Козлево определя имоти с начин на трайно ползване /НТП/ 

„ниви и трайни насаждения“ от общински поземлен фонд за отдаване под наем за срок от 10 

/десет/ стопански години, считано от 1.10.2018 г. чрез публичен търг, съгласно Приложение 

№ 1. 

Приложение №1 

имот № землище площ местност кат. НТП АЧОС № 

014002 Крива река 24.698 БАДЖА КУЛА VI нива 1734/18.02.13 

016013 Крива река 12.034 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК VI нива 1739/18.02.13 

016022 Крива река 20.990 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК VI нива 1741/18.02.13 

016029 Крива река 13.256 КЪЗЪЛДЖЪК КУЛАК VI нива 174218.02.13 

041037 Крива река 24.405 СООДЖАК VI нива 2305/03.06.16 

  Общо 95.383         

имот № землище площ местност кат. кат. имот № 
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011051 Никола Козлево 20.862 ДО СЕЛО IV нива 2311/03.06.16 

022009 Никола Козлево 18.284 Габрака IV нива 2307/03.06.16 

  Общо 39.146         

имот № землище площ местност кат. кат. имот № 

040006 Хърсово 12.450 ПАПУРЛУКА III нива 2066/10.06.13 

024007 Хърсово 80.348 Ак Баир VI 
Вр. Неиз. 

орни земи 
1271/14.01.13 

034019 Хърсово 51.033 Пъндъклък VI 
Трайни 

насаждения 
128/16.10.97 

037001 Хърсово 61.387 Кузчаз VI 
Затревени 

ниви 
973/29.09.12 

014018 Хърсово 20.976 Бадалък IV нива 2366/15.06.16 

027001 Хърсово 11.149 До язовира III нива 2055/10.06.13 

  Общо 237.343         

имот № землище площ местност кат. кат. имот № 

000159 Цани Гинчево 10.288 -------------- III нива 1093/19.11.12 

000186 Цани Гинчево 40.244 -------------- III нива 2325/03.06.16 

100204 Цани Гинчево 20.546 възст.ст.реал.гр. IV нива 2316/03.06.16 

  Общо 71.078         

имот № землище площ местност кат. кат. имот № 

012001 Църквица 20.512 Сърт IV нива 1551/06.02.13 

023033 Църквица 18.300 КАРТАЛ VI нива 2342/03.06.16 

000007 Църквица 73.995   VIII 
Трайни 

насаждения 
1457/01.02.13 

022044 Църквица 200.715 Иреклик VI нива 2344/03.06.16 

017043 Църквица 12.024 Ара орман VI нива 1568/06.02.13 

011092 Църквица 8.773 Кулак ичи IV нива 1548/06.02.13 

011095 Църквица 2.116 Кулак ичи IV нива 1549/06.02.13 

015053 Църквица 6.000 Ики чешме IV нива   

018025 Църквица 4.851 Дерелик V нива 410/26.05.09 

018058 Църквица 5.535 Дерелик V нива 1571/06.02.13 

017007 Църквица 9.000 Ара орман VI нива 1559/06.02.13 

017053 Църквица 141.915   VI нива 2345/03.06.16 

    503.736         

имот № землище площ местност кат. кат. имот № 

000049 Красен дол 20.152 -------------- VIII нива 219/04.05.05 

имот № землище площ местност кат. кат. имот № 

037004 Ружица 39.189 Юртлук VII нива 1403/31.01.13 

037014 Ружица 48.447 Юртлук VII нива 2326/03.06.16 

037022 Ружица 32.474 Юртлук VII нива 2327/03.06.16 

042005 Ружица 25.145 Кулак IV нива 142/22.10.97 

  Общо 145.255         

  

2. Определя първоначалните тръжни цени, както следва: 

  2.1.За имоти с площ до 50 дка – 50.00 лв./дка 

  2.2.За имоти с площ от 50 до 100 дка – 55.00 лв./дка 

  2.3.За имоти с площ от 100 до 200 дка – 60.00 лв./дка 

  2.4.За имоти с площ над 200 дка – 65.00 лв./ дка 

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

решението. 

4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия по изпълнението на настоящото Решение. 
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По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 342 от 19.12.2018  година - Относно: 

Актуализиране на разчет за финансиране на капиталови разходи  за 2018 г. по дейности и 

параграфи, във връзка с включване на обекти. 

Председателят на общински съвет разясни внесената докладна и даде думата на председателя 

на водещата комисия Неджат Неджиб Ахмед същия заяви както и членовете на комисията 

дават положително становище по нея. След  прекратяване на дебатите се премина към  

поименно гласуване.  

От общо 12 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „за“  

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                  „за“ 

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл. 124и чл. 125, ал. 1т.2, от ЗПФ и при спазване 

разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2018 г., общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 149 

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

обекти с капиталови вложения за 2018 год., в част „Делегирани бюджети“ - Дейност 

1322“ Неспециализирани училища, без професионални  гимназии“ – ОУ „Св. Климент 

Охридски“ - § 52-01 „ Придобиване компютри и хардуер“ – със сумата 10 329,00 лв. 

 

2. Промяната да бъде извършена в „Разчет за финансиране на капиталови разходи  за 2018 

г.“  по дейност и параграф за  плана по разхода в отчета за касовото изпълнение на 

бюджета към 31.12.2018 год. 

  По шеста точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 344 от 20.12.2018 г. – 

относно Приемане на изменение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Никола Козлевo. 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на председателите 

на водещите комисии  Неджат Неджиб Ахмед, Галин Иванов Георгиев, Нурхан Осман Али и 

Сейнур Юсеинов Ахмедов същите заявиха че дават положително становище по нея. След  

прекратяване на дебатите и разясненията се премина към поименно гласуване.   

От общо 12 присъствали с 10 гласа „за“; 2 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, предвид 

мотивите описани в мотивирания доклад по чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове и 

на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.18б ал.2 от Закона за нормативните актове,общински 

съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 150 

Общински съвет – Никола Козлево приема следната промяна на Наредба №3 за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Никола Козлевo: 

1. Изменя се наименованието – отпада №3 и става Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Никола Козлевo   

2. Създава се нов Чл. 6а. със следното съдържание – 

(1) Община Никола Козлево предоставя ежедневна информация по електронен път на 

Министерството на финансите за: 

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон; 
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2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им 

стойности; 

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане; 

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон; 

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените 

задължения; 

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон; 

7. (в сила от 1.01.2022 г.) данни от значение за определяне на таксата за битови отпадъци, 

като обхватът на данните се определя със заповедта по ал. 2;  

8. (в сила от 1.01.2022 г.) други данни от значение за определянето, обезпечаването и 

събирането на местните данъци и такси.  

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със 

заповед на министъра на финансите. 

3. Изменя се чл.7 ал.1 - С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на 

населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, 

които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона 

за устройство на територията. 

ал.1 с данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на 

община Никола Козлево поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в 

строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените 

имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 

8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на 

земята, когато това се изисква по реда на специален закон. 

4. Изменя се чл.8 ал.4, като се Създава ново второ изречение – „При концесия за добив 

данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза 

на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или 

съответната част от него.“ 

5. В чл.9 се създават нови алинеи 1 и 2 със следното съдържание: 

(1) (Нова - Решение № 150/20.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г.) Когато върху облагаем 

недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е 

притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си. 

 (2) (Нова - Решение № 150/20.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г.) Всеки от съсобствениците 

на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може 

да плати данъка за целия имот за сметка на останалите. 

6. В чл.19 се Създава нова ал.3 със следното съдържание: 

(3) (Нова Решение № 150/20.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г.) В случай че е установено 

деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и 

данъкът, определен по чл. 22 от ЗМДТ, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за 

периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища. 

7. Отменя се текста на чл.20 ал.2 

8. Изменя се чл.20 ал.4, като се Създава ново изречение второ: 

В случай че не е подадена данъчна декларация по ал. 1 от наследниците или заветниците, след 

изтичането на срока по чл. 32 от ЗМДТ служителят по чл. 4, ал. 1 от ЗМДТ образува партида 

за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на 

населението. 

9. В чл.20 се Създава нова ал. 6 със следното съдържание - Във всички останали случаи 

се прилага реда на чл.14 от ЗМДТ. 

10. Създава се нов чл.20а със следното съдържание: 
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(1) (Нова Решение № 150/20.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г.) За новопостроените сгради или 

части от сгради се дължи данък от началото на месеца, следващ месеца, през който са 

завършени. 

 (2) (Нова Решение № 150/20.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г.) При прехвърляне на 

собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно право на ползване 

приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през който е настъпила 

промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прехвърлителя. 

 (3) (Нова Решение № 150/20.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г.) Завършването на сграда или на 

част от нея се установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за 

ползване, издадени по реда на Закона за устройство на територията, както и с удостоверение 

по чл. 54а, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.  

(4) (Нова Решение № 150/20.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г.) Органите, издаващи документите 

по ал. 3, предоставят служебно по един екземпляр от тях на данъчната служба на общината в 

едноседмичен срок от издаването им. 

 (5) (Нова Решение № 150/20.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г.) Данъкът по ал. 1 се дължи и в 

случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сградата в груб строеж, съответно – в 

едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване. 

 (6) (Нова Решение № 150/20.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г.) Лицето, упражняващо 

строителен надзор, или техническият ръководител – за строежите от пета категория, 

предоставя екземпляр от съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство 

на територията на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от съставянето му. 

 (7) (Нова Решение № 150/20.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г.) Завършването на сградата в груб 

строеж се установява по реда на чл. 181, ал. 2 от Закона за устройство на територията. 

Обстоятелствата по ал. 5 се установяват с констативен акт, съставен от служители на 

общината. Актът се съобщава на данъчно задълженото лице, което може да оспори 

констатациите в акта в 7-дневен срок от уведомяването. 

11. Изменя се чл.15 –като (1,7) се заменя с (1,0).  

12. В чл. 30 се добавя нова ал. 2: 

(Нова – Решение № 150/20.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г.) На основата на данъчната оценка, 

послужила за определяне на данъка по ал. 1, служителят в общинската администрация 

определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник 

13. В чл. 31 се добавя нова ал. 2: 

(Нова – Решение № 150/20.12.2018г, ) Когато се наследява предприятие на едноличен 

търговец, участие в събирателно дружество, дялове и акции, представляващи повече от 50 на 

сто от капитала на търговските дружества, дължимият данък може да бъде заплатен в срок до 

1 година от откриване на наследството заедно със законната лихва, която започва да се 

начислява след изтичане на 2-месечния срок по ал. 1. 

14. В чл. 34 се добавят нови ал. 2 и 3: 

(2) Имуществото се оценява, както следва: 

 1. недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях - по уговорената цена или по 

определена от държавен или общински орган цена, а в случай че тя е по-ниска от данъчната 

им оценка - по последната, съгласно приложение № 2 от ЗМДТ; 

 2. другите имущества - по реда на чл. 33, ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 от ЗМДТ. 

 (3) Данъчната оценка за имотите по ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и 

характеристиките, съдържащи се в декларацията на задълженото лице, както и въз основа на 

данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 18 от ЗМДТ. 

15. Изменя се чл.37 (1) Изменена с Решение № 150/20.12.2018г.) едномесечен срок 

от получаване на уведомлението по чл.51 ал. 1  и ал.2 от ЗМДТ служителят в общинската 

администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, изменените 

или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на данъчната 

оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел, и уведомява данъчно 

задължените лица. 
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16. Отменя се Чл.37 ал.2 . 

17. Изменя се чл.41 

 (1) (Изменена с Решение № 150/20.12.2018г., в сила от 1.01.2019 г.) За леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се 

състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула: 

 ГДПС = ИмК x ЕК, 

 където: 

 ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 

 ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;  

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

 1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от 

мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство 

на автомобила, по следната формула: 

 ИмК = СkW x Кгп, 

 където: 

 СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която 

се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с 

наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници: 

 а) до 55 kW включително – от 0,34 лв. за 1 kW; 

 б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 лв. за 1 kW; 

 в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 лв. за 1 kW; 

 г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 лв. за 1 kW; 

 д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 лв. за 1 kW; 

 е) над 245 kW – от 2,10 лв. за 1 kW;  

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните 

размери: 

Брой на годините от годината на производство, 

включително годината на производство 
Коефициент 

Над 20 години 1,1 

Над 15 до 20 години включително 1 

Над 10 до 15 години включително 1,3 

Над 5 до 10 години включително 1,5 

До 5 години включително 2,3 

 2. екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от 

екологичната категория на автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници: 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с екологични 

категории "Евро 1" и "Евро 2" 
1,10 

"Евро 3"  1,00 

"Евро 4" 0,80 

"Евро 5" 0,60 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40 

 (2 Изменена с Решение №……….) Определя се данъка за ремаркета на леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т в размер, както 

следва: 

 1. товарно ремарке - 5 лв.; 

 2. къмпинг ремарке - 10 лв. 

 (3 Изменена с Решение № 150/20.12.2018г.) Общинският съвет определя с наредбата 

по чл. 1, ал. 2 данъка за мотопеди в размер от 10 до 30 лв., а за мотоциклети - в размер, както 

следва: 

 1. до 125 куб. см включително - 20 лв.; 

 2. над 125 до 250 куб. см включително - 30 лв.; 
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 3. над 250 до 350 куб. см включително - 60 лв.; 

 4. над 350 до 490 куб. см включително - 120 лв.; 

 5. над 490 до 750 куб. см включително - 200 лв.; 

 6. над 750 куб. см -  280 лв. 

 (4) (Изменена с Решение № 150/20.12.2018г.) Определя се данъка за триколесно 

превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-

, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък 

"Регламент (ЕС) № 168/2013", на базата на общото тегло в размер, както следва: 

 1. до 400 кг включително - 5 лв.; 

 2. над 400 кг - 10 лв. 

 (5) (Изменена с Решение № 150/20.12.2018г.) Определя се данъка за автобуси в 

зависимост от броя на местата за сядане в размер, както следва: 

 1. до 22 места, включително мястото на водача - 60 лв.; 

 2. над 22 места, включително мястото на водача - 120 лв. 

 (6) (Изменена с Решение № 150/20.12.2018г.) Определя се данъка за товарен автомобил 

с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, в размер на 20 лв. за 

всеки започнати 750 кг товароносимост. 

 (7) (Изменена с Решение № 150/20.12.2018г.) Определя се данъка за седлови влекач и 

влекач за ремарке в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни 

средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за 

регистрация на влекача, както следва: 
Брой оси на седловия 

влекач/ влекача за 

ремарке 

Допустима максимална маса 

на състава от превозни 

средства, посочена в 

свидетелството за регистрация 

на влекача 

 

Данък (в лв.) 

равна или 

повече от 

по-малка от  задвижваща ос/оси с 

пневматично или с окачване, 

прието за еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на  

задвижващата ос/оси 

А) с две оси - 18 8 28 

 18 20 28 64 

 20 22 64 147 

 22 25 190 342 

 25 26 342 600 

 26 28 342 600 

 28 29 331 399 

 29 31 399 655 

 31 33 655 909 

 33 38 909 1381 

 38 - 1007 1369 

Б) с три и повече 

оси 

36 38 640 888 

 38 40 888 1228 

 40  -  1228 1817 

   (8) (Изменена с Решение № 150/20.12.2018г.) Определя се данъка за специализирани 

строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални 

автомобили, без тролейбусите, в размер на 200 лева. 

 (9) (Изменена с Решение № 150/20.12.2018г.) Определя се данъка за автокранове с 

товароподемност над 40 тона в размер на 300 лв. 

 (10) (Изменена с Решение № 150/20.12.2018г.) Определя се данъка за трактори в 

размер, както следва: 

 1. от 11 kW до 18 kW включително - 10 лв.; 

 2. над 18 kW до 37 kW включително - 20 лв.; 
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 3. над 37 kW - 30 лв. 

 (11) (Изменена с Решение № 150/20.12.2018г.) Определя се данъка за други самоходни 

машини в размер 50 лв. 

 (12) (Нова с Решение № 150/20.12.2018г.) Определя се данъка за моторни шейни и 

четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013, в размер 

на 30 лв. 

 (13) (Нова с Решение № 150/20.12.2018г.) Определя се данъка за товарни автомобили 

с допустима максимална маса над 12 тона в зависимост от допустимата максимална маса, от 

броя на осите и вида на окачването, както следва: 

Брой оси на 

моторното 

превозно 

средство 

Допустима 

максимална маса 

Данък (в лв.) 

равна 

или 

повече от 

по-малка 

от 

задвижваща ос/оси с 

пневматично или с окачване, 

прието за еквивалентно на 

пневматичното 

други системи за 

окачване на 

задвижващата 

ос/оси 

А) с две оси 12 13 30 61 

 13 14 61 168 

 14 15 168 237 

 15 - 237 536 

Б) с три оси 15 17 61 106 

 17 19 106 217 

 19 21 217 282 

 21 23 282 434 

 23 - 434 675 

В) с четири оси 23 25 282 286 

 25 27 286 446 

 27 29 446 708 

 29 - 708 1050 

  (14) (Нова с Решение № 150/20.12.2018г. в сила от 1.01.2019 г.) Когато в регистъра по 

чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, 

се приема, че превозното средство е без екологична категория. 

18. Изменя се чл.43 : 

 (1) Изменена с Решение № 150/20.12.2018г. За мотопеди и мотоциклети с мощност на 

двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" данъкът 

се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи 

от "Евро 4" – с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 данък. 

 (2) Изменена с Решение № 150/20.12.2018г. За автобусите, товарните автомобили, с 

технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с 

двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто 

намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" – с 50 на сто намаление от 

определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 данък. 

 (3) Изменена с Решение № 150/20.12.2018г. За автобуси, извършващи обществен 

превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и 

гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от 

размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от ЗМДТ, при условие че не се използват за други 

цели. 

 (4) Изменена с Решение № 150/20.12.2018г. Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ 

няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство. 

19. Изменя се текста на чл. 44 ал.1 , премахва се текста „от 1 март до 30 юни и до 30 

октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата 

година се прави отстъпка 5 на сто.“ и се заменя с: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за 

която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
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20. Изменя се текста на чл. 44 ал.3 , премахва се текста „Заплащането на данъка се 

удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ.“ И се заменя със: 

Заплащането на данъка се удостоверява със: 

 1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната 

система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни 

средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, и: 

 а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в 

изпълнение на чл. 5а от ЗМДТ, или 

 б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или 

 2. представяне на издаден или заверен от общината документ. 

21. Изменя се текста на чл. 45, премахва се текста: „, а когато не е подадена такава и в 

случаите по чл.54, ал.2 от Закона за местните данъци и такси - в приход на общината, в която 

е регистрирано превозното средство.“ И се заменя с „а в случаите по чл. 54, ал. 5 от ЗМДТ – в 

приход на общината по регистрация на превозното средство“ 

22. Нов § 19. Настоящата Наредба е изменена и допълнена с Решение № 150 по 

Протокол № 15 от 20.12.2018 г. на Общински съвет – Никола Козлево и влиза в сила от датата 

на влизане в сила на Решението. 

По седма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 345 от 20.12.2018 г. – относно 

Предоставяне на имотите – полски пътища, включени в заповеди на директора на ОД 

„Земеделие“ – Шумен по чл. 37в, ал. 4, от ЗСПЗЗ 

Председателят на общински съвет разясни внесения материал и даде думата на председателите 

на водещите комисии  Неджат Неджиб Ахмед, Галин Иванов Георгиев, Нурхан Осман Али и 

Сейнур Юсеинов Ахмедов същите заявиха че дават положително становище по нея. След  

прекратяване на дебатите и разясненията се премина към поименно гласуване.   

От общо 11 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров-        „за“  

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                  „за“ 

    Фераим Керим Сали -                       „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „въздържал се“ 

    Нурхан Осман Али -                        „против“  

От общо 11 присъствали с 9 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, и на 

основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ № 151 

1. Утвърждава разпределението на масивите за ползване – полските пътища и каналите 

в землищата на община Никола Козлево, съгласно Приложения от № 1 до № 9. 

2. Утвърждавам посочените в заповедите на ОД „Земеделие“ Шумен, средни рентни 

вноски на масивите за ползване – полските пътища и каналите на община Никола Козлево, 

както следва: 

 с. Векилски - Заповед № РД – 13-8-10/06.11.2018 средна рентна вноска за НТП – нива 

52.00 лв. /петдесет и два лева/ на декар. 

 с. Никола Козлево - Заповед № РД – 13-8-9/06.11.2018 средна рентна вноска за НТП 

– нива 42.00 лв. /четиридесет и два лева/ на декар. 

 с. Цани Гинчево - Заповед № РД – 13-8-8/06.11.2018 средна рентна вноска за НТП – 

нива 43.00 лв. /четиридесет и три лева/ на декар. 

 с. Пет могили - Заповед № РД – 13-8-7/06.11.2018 средна рентна вноска за НТП – нива 

38.00 лв. /тридесет и осем лева/ на декар. 
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 с. Красен дол - Заповед № РД – 13-8-20/26.11.2018 средна рентна вноска за НТП – 

нива 43.00 лв. /четиридесет и три лева/ на декар. 

 с. Църквица - Заповед № РД – 13-8-21/26.11.2018 средна рентна вноска за НТП – нива 

64.00 лв. /шестдесет и четири лева/ на декар. 

 с. Хърсово - Заповед № РД – 13-8-22/26.11.2018 средна рентна вноска за НТП – нива 

51.00 лв. /петдесет и един лева/ на декар. 

 с. Крива река - Заповед № РД – 13-8-29/06.12.2018 средна рентна вноска за НТП – 

нива 41.00 лв. /четиридесет и един лева/ на декар. 

 с. Ружица средна рентна вноска за НТП – нива 54.00 лв. /петдесет и четири лева/ на 

декар. 
3. Възлага на кмета на общината да сключи договори с ползвателите, посочени в 

списъците, по цена в размер на средното рентно плащане за съответното землище. 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 14:30 часа. 

 

 

 

21.12.2018 г.

X
Стефан Стефанов

Председател на общински съвет

Signed by: Stefan Ivanov Stefanov  
 

 

                                                                                                         

ПРОТОКОЛЧИК:…………… 

  /ЕМИНЕ КОДЖА АПТИ/ 


