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П Р О Т О К О Л 
№03 от 28.02.2019 г. 

 
          Днес 28.02.2019г. от 13.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 
проведе второ редовно заседание  на Общински съвет Никола Козлево за 2019 година. На 
заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево,  Феим Мехмед 
Насъф – зам. кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – зам. кмет на община Никола 
Козлево, Севгин Ахмед – старши експерт в дирекция „ФСД и АО“,  Мюждет Шабан – спец. 
екология и опазване на горите, кметовете на кметствата по населени места и кметски 
наместник Борис Стоянов на с. Векилски, и жители на община Никола Козлево.  
Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на кворум – 
присъстват 13 (тринадесет) съветника, и преди да открие заседанието той помоли 
присъстващите за едноминутно мълчание по случай три март национален празник на 
Република България. 
След това председателя предложи следния дневен ред,  

1. Докладна с Вх. № 51 от 14.02.2019г. 
2. Докладна с вх. № 52 от 14.02.2019г. 
3. Докладна с вх. № 57 от 19.02.2019г. 
4. Докладна с вх. № 58 от 19.02.2019г. 
5. Докладна с вх. № 59 от 20.02.2019г. 
6. Докладна с Вх. № 60 от 20.02.2019г. 
7. Докладна с Вх. № 61 от 21.02.2019г. 
8. Докладна с Вх. № 62 от 21.02.2019г. 
9. Докладна с Вх. № 63 от 21.02.2019г. От общо 13 присъстващи съветника с 13 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа „въздържал 

се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения дневен ред.   
По Първа точка от дневния ред – Докладна с вх. № 51 от 14.02.2019 год. – относно: 

Отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на Община Никола 
Козлево 2015 – 2020“ за 2018 година. 
Председателят на общински съвет разясни внесената докладна, и след което даде думата на 
председателя на водещата комисия, Сейнур Юсеинов Ахмедов същият заяви, че членовете 
на комисията са разгледали докладната и че са дали положително становище по нея. След 
което се с премина към  гласуване. 
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 24  от ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал. 5 от ЗООС, общински 
съвет Никола Козлево реши:   

 
РЕШЕНИЕ № 24 Общински съвет Никола Козлево приема Отчет за изпълнението на „Програма за 

опазване на околната среда на Община Никола Козлево 2015 – 2020“ за 2018 г., съгласно 
Приложение №1.  
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По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №52 от 14.02.2019г.- 
относно: Отчет за изпълнението на „Програма за управление на отпадъците на територията на 
Община Никола Козлево 2015 – 2020“ за 2018 г. Председателят на общински съвет разясни внесената докладна и зачете частта със 
свършената работа след което даде думата на председателя на водещата комисия Сейнур 
Юсеинов Ахмедов същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната и че 
са дали положително становище по нея. След неговото изказване Владимир Димитров 
Лазаров за пореден път заяви, че по негово наблюдение това което се случва с отпадъците и 
не регламентираните сметища е пълна анархия. Той каза още че ако се санкционират 
няколко нарушителя, а именно те ще бъдат за пример на останалите и тогава можели ще 
има малко повече ред. След него се изказа Кмета на община Никола Козлево Ешреф 
Реджеб, той също като г-н Лазаров за пореден път обясни, че всички жители на общината са 
информирани къде и как да си изхвърлят отпадъците също така каза, че са раздадени 
достатъчно кофи заснет както и контейнери това означава че има къде да се изхвърлят 
отпадъците, но за съжаление явно вече случващото се около нас е въпрос на възпитание и 
култура. След неговото изказване Галин Иванов Георгиев попита какво се случва с 
отпадъците на входа на село Никола Козлево, които са останали от ремонта на пътната 
настилка. Кмета на общината му отговори, а че след като времето позволи тези отпадъци 
ще бъдат извозени от входа на селото. Иван Иванов зам. Кмет на община Никола Козлево 
допълни още, че от 2018 год. има издадена заповед от кмета на общината, а именно че 
кметовете по населени места са актосъставители за съответното населено място така че око 
констатират нарушение те трябва да съставят акт.  След направените разяснения и дебати 
се премина към гласуване. 
От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание  чл.21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал. 9 от ЗУО, общински съвет 
Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 25 
Общински съвет – Никола Козлево приема Отчет за изпълнението на „Програма за 

управление на отпадъците на територията на община Никола Козлево 2015 – 2020“ за 2018 г., 
съгласно Приложение № 1. По трета точка от дневния ред – приемане на докладни с вх. № 57 от 19.02.2019г.- 
относно: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 
обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД. 
Председателят на общински съвет разясни внесената докладна, и след това даде думата на 
председателя на водещата комисия Неджат Неджиб Ахмед, същият заяви че членовете на 
комисията са разгледали докладната и че са дали отрицателно становище по нея, защото не 
смятат за необходимо да имаме представител на това или на което и да е друго събрание на 
ВиК Асоциацията понеже нищо не се променя. След неговото изказване Фераим Керим 
Сали попита какво точно се случи на предишното събиране и какъв дял имаме ние като 
община в това дружество. Иван Иванов обясни как точно се провали заседанието и какъв 
дял притежава общината, след това обясни че след подмяната на водопровода в село 
Никола Козлево общинска администрация е допринесла много за намаление на загубите на 
ВиК Шумен, като цяло само от едно село. След изказването на Иван Иванов председателя 
на общински съвет Стефан Стефанов попита вносителя на докладната каква е неговата воля 
за гласуване на представителя на общината по предложените точки от дневния ред. Кмета 
Ешреф Реджеб предложи представителя на община Никола Козлево да гласува по 
собствена преценка на заседанието на ВиК. След прекратяване на дебатите се премина към 
поименно гласуване.    
От общо 13 гласували поименно е:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 
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    Владимир Димитров Лазаров -      „въздържал се“ 
    Гюлшен Ахмед Ахмед -                 „въздържал се“ 
    Фераим Керим Сали -                     „въздържал се“ 
    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 
    Неджат Неджиб Ахмед -                 „въздържал се“ 
    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
    Галин Иванов Георгиев -                 „за“ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „за“  
От общо 13 присъствали с 9 гласа „за“; 4 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 
и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за водите, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 26 1. Оправомощава Иван Кирилов Иванов – Заместник-кмет на Община Никола 
Козлево, да вземе участие в заседанието като представител на Община Никола Козлево в 
Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен и да гласува по точките от дневния ред на 
редовното заседание на Асоциацията на 01.03.2019 г., както следва: 
По т. 1. от дневния ред, относно: Приемане на Отчет за дейността на Асоциация по ВиК-
Шумен за 2018 г.  

Предложение за Решение № 1  Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Годишен отчет за дейността на 
Асоциацията по ВиК – Шумен през 2018 г. 
По представеното предложение за решение по т. 1 да гласува  „по преценка” 
По т. 2. от дневния ред, относно: Приемане на Отчет за изпълнението на Бюджета на 
Асоциация по ВиК – Шумен за 2018 г. 

Предложение за Решение № 2 Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Отчет за изпълнението на 
Бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен за 2018 г. 
По представеното предложение за решение по т. 2 да гласува  „по преценка” 
По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на бюджет на Асоциацията за 2019 г.  

Предложение за Решение № 3 Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Бюджет на Асоциацията по ВиК – 
Шумен за 2019 г. 
По представеното предложение за решение по т. 3 да гласува „по преценка” 
По т. 4. от дневния ред, относно: Съгласуване на Подробна инвестиционна програма за 
2019 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД  

Предложение за Решение № 4 Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен приема Подробна инвестиционна 
програма за 2019 г., изготвена от „ВиК-Шумен“ ООД. 
По представеното предложение за решение по т. 4 да гласува  „по преценка” 
По т. 5. от дневния ред, относно: Запознаване с предвидените инвестиции за обособена 
територия Шумен и съгласуване на обхвата на изготвените Регионални прединвестиционни 
проучвания за обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, за 
кандидатстване на „ВиК-Шумен“ ООД по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК 
инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ 

Предложение за Решение № 5 Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен съгласува обхвата на изготвените 
Регионални прединвестиционни проучвания за обособената територия, обслужвана от 
„ВиК-Шумен“ ООД, за кандидатстване на „ВиК-Шумен“ ООД по процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на 
ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ 
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По представеното предложение за решение по т. 5 да гласува  „по преценка” 
По т. 6. от дневния ред, относно: Приемане на решение за сключване на Допълнително 
споразумение № 1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016 г., във 
връзка с кандидатстване на „ВиК-Шумен“ ООД, в качеството му на Оператор, в процедура 
за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 
„Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ 

Предложение за Решение № 6 Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен одобрява Допълнително споразумение № 
1 към Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 
съоръженията и предоставяне на ВиК услуги, в сила от 01.04.2016 г., и възлага на 
Председателя на АВиК-Шумен да го подпише от името на Асоциацията. 
По представеното предложение за решение по т. 6 да гласува „по собствена преценка” 
По т. 7. от дневния ред, относно: Даване на принципно съгласие „ВиК-Шумен“ ООД да 
изтегли заем в размер, необходим за съфинансиране на проекта и за покриване на 
първоначалните допустими разходи по същия, както и недопустимите разходи, необходими 
за изпълнението на проекта. 

Предложение за Решение № 7 Общото събрание на Асоциация по ВиК – Шумен дава принципно съгласие „ВиК-Шумен“ 
ООД да поеме финансови задължения, като започне предварителни преговори с финансови 
институции за отпускане на целеви заем в размер, необходим за съфинансиране на 
предвидените инвестиции за обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, за 
кандидатстване на „ВиК-Шумен“ ООД по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК 
инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ и покриване на 
първоначално допустимите разходи за същия, както и за покриване на недопустимите 
разходи, необходими за изпълнението на проекта. 
По представеното предложение за решение по т. 7 да гласува „по собствена преценка“ 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1  представител в редовното 
заседание като представител на Община Никола Козлево в Общото събрание на 
Асоциация по ВиК – Шумен, той да бъде заместен от г-н Феим Мехмед Насъф – 
Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение по реда на чл. 60 ал.1 от 
АПК. 

По четвърта точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. № 58 от 19.02.2019 
година. Относно: Извънредно общо събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. 
Шумен. 
Председателят на общински съвет даде думата на, председател на водещата комисия 
Неджат Неджиб Ахмед същият заяви, че членовете на комисията са разгледали докладната 
и че са дали отрицателно становище по нея, след неговото изказване волята на вносителя бе 
представителя на общината г-н Иванов да гласува по собствена преценка. След 
прекратяване на разясненията се премина към поименно гласуване.   
От общо 13 гласували поименно е:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 
    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 
    Гюлшен Ахмед Ахмед -                 „за“ 
    Фераим Керим Сали -                     „за“ 
    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 
    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
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    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
    Галин Иванов Георгиев -                 „за“ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „за“  
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 
основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 27 1. Дава съгласие Община Никола Козлево да участва в извънредното общо събрание 
на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен на 06.03.2019 год. от 10,00 часа.  

2. Определя за представител на Община Никола Козлево в извънредното общо 
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 извънредното общо събрание, той да бъде заместен от Феим Мехмед 
Насъф – Заместник-кмет на община Никола Козлево. 

4. Упълномощава представителя на Община Никола Козлево в извънредното общо 
събрание на съдружниците на „ВиК- Шумен” ООД, гр. Шумен да гласува както следва: 
По т. 1. от дневния ред, относно: Вземане на решение, „Водоснабдяване и канализация – 
Шумен“ ООД, гр. Шумен да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК 
инфраструктура“ по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  
Решение по т. 1: Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, гр. Шумен да 
кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
№ BG161M1OP002-I.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  

- „по своя преценка”. 
5. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение по реда на чл. 60 

ал.1 от АПК 
По пета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 59 от 20.02.2019 г  

Относно: Приемане на картотечна програма за насърчаването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива в община Никола Козлево 2018 – 2020г. 
Председателят на общински съвет разясни докладната и даде думата на председателите на 
водещите комисии Сейнур Юсеинов Ахмедов и Галин Иванов Георгиев същите заявиха, че 
членовете на комисиите са разгледали докладната и че са дали положително становище по 
нея. След направените разяснения се премина към гласуване 
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,  общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 28 Общински съвет – Никола Козлево приема Картотечна програма за насърчаването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Никола Козлево 2018 – 2020г. 

По шеста точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 60 от 20.02.2019 г  
Относно: Приемане на Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива (ОПНИЕВИБГ) на 
Община Никола Козлево. 
Председателят на общински съвет даде думата на председателите на водещата комисия  
Сейнур Юсеинов Ахмедов същият заяви, че членовете на комисията са разгледали 
докладната и че са дали положително становище по нея. След прекратяване на разясненията 
се премина към  гласуване.      
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 3, т. 2 от Закона за 
енергията от възобновяеми източници, общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ № 29 
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Общински съвет – Никола Козлево приема представената Информация за изпълнение на 
Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 
биогорива (ОПНИЕВИБГ) на Община Никола Козлево за отчетената 2018 година. 

По седма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 61 от 21.02.2019 г  
Относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи  за 2019 г. по 
дейности и параграфи, във връзка с включване на обекти. 
Председателят на общински съвет даде думата на председателя на водещата комисия, 
Неджат Неджиб Ахмед също така и на останалите председатели на водещи комисии 
Сейнур Юсеинов Ахмедов, Галин Иванов Георгиев и Нурхан Осман Али същите заявиха 
че членовете на комисиите са разгледали докладната и че са дали положително становище 
по нея. След което Иванка Найденова – Директор дирекция „ФСД и АО“ разясни на 
присъстващите внесената докладна и се премина към поименно гласуване: 
От общо 13 гласували поименно е:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 
    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 
    Гюлшен Ахмед Ахмед -                 „за“ 
    Фераим Керим Сали -                     „за“ 
    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 
    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
    Галин Иванов Георгиев -                 „за“ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „за“  
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 
 и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл. 124 и чл. 125, ал. 1, т.2, от ЗПФ и при 
спазване разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2019 г., общински съвет Никола 
Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 30 Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 
обекти с капиталови вложения за 2019 год., както следва: 

1. Получени целеви средства от МОН  за изграждане  и развитие на безжична мрежа в част „Делегирани 
бюджети“ - Дейност 1322 “Неспециализирани училища, без професионални  гимназии“ – НУ „Борис 
Първи“ с. Крива река - § 52-01 „Придобиване компютри и хардуер“ – със сумата 6 350,00 лв. 

2. Във връзка със закупуване на кухненско оборудване и закупуване на мото фреза, машинна коса, 
машинен трион, машинен свредел, клонорез и снегорин – ръчен, да се включи в капиталовите разчети 
обект “Закупуване стопански инвентар по Проект“ „Създаване на заетост в общинско предприятие 
„Социални дейности“ на община Никола Козлево“ по  ОПРЧР, дейност 524 „Домашен социален 
патронаж“, § 52 -05 „Придобиване на стопански инвентар“ със сумата  16 688,00 лв. 

3. Във връзка с Решения на общо събрание на регионалните сдружения на отпадъците гр. Шумен и гр. 
Добрич за одобрени суми за възстановяване на общината от отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013 
г. да се завиши плана за обект „Закупуване на специализиран автомобил за сметопочистване“ със 
сумата 58 500.00 лв., отразена в Дейност 2623 „Чистота“, § 52-04 „Придобиване на транспортни 
средства. 

4. Във връзка с уточнен бюджет собствени средства на  СУ „Цанко Б. Церковски“ с. Никола Козлево да 
се завиши плана  в част „Делегирани бюджети“ - Дейност 1326 “Професионални  гимназии за 
професионална подготовка“ – СУ „Цанко Б. Церковски“ с. Никола Козлево - § 52-03 „Придобиване на 
друго оборудване, машини и съоръжения“ – със сумата 5 000,00 лв. за закупуване на 3 броя 
климатици. 

5. Промяната да бъде извършена в „Разчет за финансиране на капиталови разходи  за 2019 г.“  по 
дейности и параграфи, съгласно   
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РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2019 година                                                                 
28.02.2019 г.             Приложение № 3 
 В ОБЩИНА  НИКОЛА КОЗЛЕВО 

№  

Наименование на обекта дейност/§§ 

НАЧАЛЕН 
ПЛАН 

УТОЧНЕН 
ПЛАН 

Източници на финансиране 
Републикански 
бюджет 

ПМС  
125 
доп.тр. 
Б-т 31-18 Собствени 

бюджетни 
средства 

Други 

ДФ 
"Земеделие" 

Делегирани 
Дейности - 
училища 

РБ 

преходен 
остатък 
от 
целеви 
средства 
2018 г. 

преходен 
остатък 
от 2018 
г. 

РСУО, 
ОПРЧР 

  Капиталови разходи-общо:   7159872 7246410 335000 623759 1611063 323400 80188 4266650 6350 
5100 Основен ремонт   6981872 6981872 335000 623759 1611063 145400 0 4266650 0 
5200 Придобиване ДМА   175000 261538 0 0 0 175000 80188 0 6350 
5300 Придобиване на НМДА   3000 3000 0 0 0 3000 0 0 0 
  в.т.ч:                     
5100 Основен ремонт       335000 623759 1611063 145400 0 4266650 0 
1 

Подмяна водопроводни тръби ул."Братя Драганови", 
ул."Дочо Михайлов", ул. "Чолаковка" и ул. "Жеко 
Овчаров" с.Никола Козлево  

2603/5100 104028 
104028   55428   48600   

    
2 Основен ремонт ул. "Христо Ботев" с.Вълнари 2606/5100 205000 205000   205000           
3 Основен ремонт ул. "Дружба" с. Цани Гинчево 2606/5100 127200 127200   127200           
4 Рехабилитация и ремонт на Стадион с. Вълнари 2714/5100 302931 302931   236131   66800       

5 
Реконструкция и рехабилитация  на общински път 
SHU2101/III- 701 Тодор Икономов – Хърсово/Никола 
Козлево – Ружица – Хърсово/III-701, в община Никола 
Козлево. 

2832/5100 3342652 
3342652           

3342652   
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6 Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ "Цанко Б. 
Церковски" с. Никола Козлево, общ. Никола Козлево 

322/5100 923998 923998           923998   

7 
Аварийно-възстановителни дейности на обекти:   
1.Осигуряване проводимостта на речното легло на река 
Хърсовска  (дере) в с. Каравелово  -  688  924 лв. 
2.НЧ"Пробуда-1906"с. Никола Козлево - 269271 лв.  

2284/5100 958195 
958195     

958195 
    

    
8 Основен ремонт на ул. "Камчия" с. Крива река 2606/5100 402868 402868     402868         
9 Основен ремонт ул. "Христо Ботев" с. Църквица 2606/5100 260000 260000 245000     15000       
10 Основен ремонт ул. "Охрид" с. Вълнари 2606/5100 90000 90000 90000             
11 Основен ремонт  ОУ "Христо Ботев" с. Вълнари  1322/5100 250000 250000     250000         
12 

ППР  ОР ул. "Васил Левски", ул. "Чолаковка", ул."Братя 
Драганови" и "ОР път SHU1060 от км. 14+800 до  км. 
15+400" Н.Козлево 

2606/5100 15000 
15000       

15000       
                        
5200 Придобиване ДМА       0 0   175000 80188 0 6350 
1 Закупуване на специализиран автомобил за 

сметопочистване 
2623/5204 160000 218500       160000 58500     

2 Закупуване на 7 бр. климатични системи 2122/5203 13000 13000       13000       
3 Закупуване на  3 бр. компютърни системи ОбА 2122/5201 2000 2000       2000       
4 Доставка и монтаж на безжични (тип WiFi) мрежи НУ 

"Борис Първи" с.Крива река 
1322/5201 0 

6350           
  6350 

5 
Закупуване на стопански инвентар и кухненско 
обзавеждане по Проект "Създаване на заетост в общинско 
предприятие "Социални дейности" на община Никола 
Козлево по ОПРЧР 

2524/5205 0 
16688         16688 

    
6 Закупуване на климатици - 3 броя в СУ "Цанко Б. 

Церковски" с. Никола Козлево 
1322/5203 0 5000         5000     

                        
5300 Придобиване на НМДА       0 0   3000 0 0 0 
1 ПП  "Сто Хра" отчитане хранителни продукти Детски 

градини 
2311/5301 3000 3000       3000       
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По осма точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 62 от 21.02.2019 г.  
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 председателя на водещата комисия, 
Неджат Неджиб Ахмед също така и на останалите председатели на водещи комисии Сейнур 
Юсеинов Ахмедов, Галин Иванов Георгиев и Нурхан Осман Али същите заявиха че 
членовете на комисиите са разгледали докладната и че са дали положително становище по 
нея. След тяхното изказване Севгин Ахмед още веднъж разясни внесената докладна и увери 
присъстващите, че въпросните имоти не се чертаят. След прекратяване на дебатите и 
разяснения се премина към поименно гласуване.      
От общо 13 гласували поименно е:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 
    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 
    Гюлшен Ахмед Ахмед -                 „за“ 
    Фераим Керим Сали -                     „за“ 
    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 
    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
    Галин Иванов Георгиев -                 „въздържал се“ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „против“  
От общо 13 присъствали с 13 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 № 31  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 № 
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 1271/14.01.13 
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земи 
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: 
- За имоти с площ до 50.000 дка – 35.00 лв./дка 
- За имоти с площ от 50.001 до 100.000 дка – 40.00 лв./дка 
- За имоти с площ от 100.001 до 200.000 дка – 45.00 лв./дка 
- За имот с площ от 200.001 дка – 50 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.  
По девета точка от дневния ред –  Докладна с Вх. № 63 от 21.02.2019 г  

Относно: Определяне на пасища и мери от общински поземлен фонд на община Никола 
Козлево за общо и индивидуално ползване;  приемане на Годишен план за паша; даване на 
съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване; определяне 
на задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата; 
приемане на Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд; 
утвърждаване на наемни цени на декар по категории при разпределянето на пасищата и 
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мерите между правоимащите и на начални тръжни цени на имотите, които ще се отдават 
под наем за срок от една година. 
Председателят на общински съвет разясни внесената докладна и след него Севгин Ахмед 
предостави на съветниците новите Правила и им обясни, че има промяна в наредбата и 
затова по новата Наредба им предоставя новите Правила.  След прекратяване на разяснения 
се премина към  гласуване.      
От общо 13 гласували поименно е:  
    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 
    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 
    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 
    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 
    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 
    Гюлшен Ахмед Ахмед -                 „за“ 
    Фераим Керим Сали -                     „за“ 
    Веселин Валериев Ангелов -           „за“ 
    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 
    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
    Галин Иванов Георгиев -                 „за“ 
    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 
    Нурхан Осман Али -                        „за“  
От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 
 и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 37и, ал. 1 и ал. 3 и чл. 37о от 
ЗСПЗЗ, общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ № 32  1. Определя размера и местоположението на пасища и мери за индивидуално и за 
общо ползване по землища съгласно Приложения № 1 и № 2 към настоящото Решение. 
Списъкът с имотите за индивидуално ползване да се обяви на таблото в сградата на 
общинска администрация Никола Козлево и в кметствата и се публикува на интернет 
страницата на общината. 

2. Приема годишен план за паша в община Никола Козлево за стопанската 2019-2020 
г. (Приложение № 3). 

3. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища от общинския поземлен фонд за 
индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада. 

4. Приема следните правила за ползване на пасища, мери и ливади от общински 
поземлен фонд: 

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на община Никола 
Козлево са изготвени на основание чл. 37о, ал. 1, т. 2, съгласно изискванията на чл. 37о, ал. 
2 на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и съдържат:  

1. Перспективен експлоатационен план за паша; 
2. Частите от мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и тяхното 

разграничаване; 
3. Частите от мерите и пасищата предназначени предимно за косене; 
4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите; 
5. Правила за мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата, 

като почистване от храсти и друга нежелана растителност, противоерозийни мероприятие, 
наторяване, временни ограждения; 

6. Ветеринарна профилактика; 
7. Частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасище, за засяване с 

подходящи тревни смески; 
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8. Построяване на навеси; 
9. Охрана; 
10. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните 

дадености на географски, почвени, климатични и други физически условия, и на развитието 
на животновъдството на територията на общината. 
 Правилата имат отворен характер и се актуализират в зависимост от конкретните 
условия и нормативната уредба. 
 І. ПЕРСПЕКТИВЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ПЛАН ЗА ПАША  Перспективният експлоатационен план има за цел за осигури: 

1. Дългосрочно опазване на пасищата и мерите в община Никола Козлево, с цел 
съхраняване на биологичното разнообразие. 

2. Повишаване на капацитета за разработване и управление на агроекологични 
проекти. 

3. Установяване на контакти между Областните информационни центрове, 
Областният консултативен съвет по животновъдство гр. Шумен със земеделски стопани за 
по ефективно получаване и разходване на средства от Европейските програми, 
предназначени за развитие на сектор животновъдство. 

4. Създаване на модел за формиране на сдружения на земеделските производители, 
които ще допринесат за по – нататъшно социално развитие и икономически растеж в 
животновъдството. 

5. При разпределението предимство имат кандидатите, които до датата на 
разпределение са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите 
неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които 
притежават най – малко животински единици. 
 ІІ. ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧАСТИТЕ ОТ ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ 
ЗА ОБЩО И ИНДИВИДУАЛНО ПОЛЗВАНЕ И ТЯХНОТО РАЗГРАНИЧАВАНЕ  1. Мерите и пасищата – публична общинска собственост се отдават под наем или 
аренда само на собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ или на лица, които са поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и 
екологично състояние. 
 2. Пасища и мери за индивидуално ползване. 
 2.1. Пасищата и мерите за общо и индивидуално ползване се определят с решение на 
Общинския съвет. Списъкът на имотите за индивидуално ползване се обявява в общината и 
кметствата и се публикува на страницата на общината в срок до 1 март. 
 2.2. Пасищата и мерите за индивидуално ползване се разпределят между 
правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, 
съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, но не повече 
от 10 дка за една животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 20 дка за 
една животинска единица в имоти от осма до десета категория.  

2.3. Собствениците на пасищни животни писмено заявяват желанието си за 
индивидуално ползване на пасища и мери с подаване на Заявление по образец до Кмета на 
общината. Заявлението се подава в срок до 10 март и към него се прилагат следните 
документи:  

а) фотокопие на карта на земеделския производител, заверена за съответната 
стопанска година; 

б) справка от Интегрираната информационна система на БАБХ за отглежданите 
животни в обект по категории, подписана от официалния ветеринарен лекар на община 
Никола Козлево. 
 2.4. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата на всеки 
кандидат площ по реда на т. 2.2. и разпределя имотите за всяко землище. При 
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разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са 
ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите неразпределени имоти 
се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които имат най-малко животни. 
Комисията съставя протокол за разпределението на площите в срок до първи май, при 
наличие на необходимите площи. 
 2.5. При недостиг на площи от общинския поземлен фонд в съответното землище 
към разпределените по т. 2.4.  площи, комисията извършва допълнително разпределение в 
съседно землище, което може да бъде и в съседна община или област и съставя протокол за 
окончателно разпределение в срок до първи юни. Този ред се прилага до изчерпване на 
имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на нормата по т. 2.2. 
 2.6. Протоколите по т. 2.4. и 2.5. се обявяват в кметството и се публикуват на 
интернет страницата на общината и могат да се обжалват по отношение на отношение на 
площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районния съд. Обжалването не 
спира изпълнението на Протокола, освен ако съдът не разпореди друго. 
 2.7. При недостиг на пасища и мери от общинския поземлен фонд след 
разпределението по т. 2.6. в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото 
лице в срок до 10 юни, комисията по т. 2.4.  предоставя служебно на Министъра на 
земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите по т. 2.4. и 2.5. и копие 
от заявлението за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд. 
 2.8. Директорът на областната дирекция "Земеделие" назначава комисия, в състава 
на която се включват представители на общинските служби по земеделие и на областната 
дирекция "Земеделие". Комисията разпределя допълнително необходимата за всеки 
кандидат площ по реда на т. 2.2. в съответното и/или съседни землища и съставя протокол 
за окончателното разпределение на имотите от държавния поземлен фонд в срок до 1 юли. 
При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на разпределението са 
ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок.  
 2.9. Протоколът по т. 2.8. се обявява в кметството и в сградата на общинската 
служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната 
областна дирекция "Земеделие". Протоколът може да се обжалва по отношение на площта 
на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районния съд. Обжалването не спира 
изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго.  
 2.10. Въз основа на протоколите на комисиите по т. 2.5. и 2.9. Кметът на общината, 
съответно Директорът на областната дирекция "Земеделие", сключва договори за наем или 
аренда по цена, определена по пазарен механизъм. Минималният срок на договорите е 5 
стопански години. Договорите съдържат всички необходими данни по чл. 37и, ал. 1, 4, 6 и 7 
от ЗСПЗЗ и се регистрират в общинската служба по земеделие. 
 2.11. Останалите след провеждане на процедурите по т. 2.4. и 2.5.свободни пасища и 
мери от общинския поземлен фонд се отдават под наем или аренда чрез търг, в който се 
допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани 
в Интегрираната информационна система на БАБХ. Търговете се провеждат от Кмета на 
общината. Договорите се сключват за една стопанска година. 
 2.12. Останалите след провеждане на търга по т. 2.11. свободни пасища и мери се 
отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които 
поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, 
определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска 
година. 
 3. Пасища и мери за общо ползване. 
 По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от 
населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху 
обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни 
стада.  
   4. Общинският съвет ежегодно приема решение с мнозинство от общия брой на 
съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, 
съобразно изискванията на ЗСПЗЗ и постъпилите заявления (за общо или индивидуално 
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ползване), пропорционално на броя на животните на всеки стопанин, съгласно 
предоставения от общинската администрация списък с данни за имотите.  
 5. Към решението се прилага списък с данни за земеделските стопани или техни 
сдружения, регистрирани  като юридически лица, отглежданите от тях животни, данни за 
количеството на общинските мери и пасища, както и други данни, предоставени от 
заявителите, изискващи се за кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане 
на площ. 
 6. Кметът на общината съгласува списъка, приложен към решението на общинския 
съвет с Областната дирекция по безопасност на храните. 
 7. Решението на Общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и 
пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.  
 8. Мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, за които са сключени наемни 
или арендни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица. 
 9. Договорите за наем и аренда за индивидуално ползване могат да се прекратяват 
преди изтичането на срока и когато ползвателят: 
 9.1. не отговаря на условията за отдаване на земеделските земи под наем или аренда; 
 9.2. не спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние, определени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските 
производители. 
 10. В договорите за наем и аренда се предвижда увеличаване на наемната или 
арендната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от 
Националния статистически институт. 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЧАСТИТЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРЕДИМНО ЗА 
КОСЕНЕ 

1. Частите от мерите и пасищата, предназначени за косене са регламентирани в чл. 
41, ал. 2 от Наредба № 11/06.04.2009 година за условията и реда за прилагане на мярка 214 
„Агроекологични плащания“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2007 – 
2013 г., издадена от Министерство на земеделието и храните а именно: 

- Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез косене, спазват 
следните изисквания: 

1. Не използват минерални торове и продукти за растителна защита, с изключение на 
определените в приложение 1 и 2 на Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 г.; 

2. Не изграждат нови отводнителни системи; 
3. Не разорават затревените площи; 
4. Извършват: 
- Първата коситба в равнинните райони от 15 юни до 15 юли, а в планинските 

райони съгласно Наредбата за определяне на критериите за не облагодетелстваните райони 
и териториалния им обхват – в периода 30 юни до 15 август; 

- Косенето ръчно или с косачки за бавно косене, като носят от центъра към 
периферията, а когато това не е възможно – от единия край към другия, като използват 
ниска скорост. 

- В случаите по ал. 2, подпомаганите лице могат да извършват свободна паша на 
животни след последната коситба, с изключение на горските ливади, като спазват гъстотата 
на животните до 1.5 ЖЕ/ха. 

- Подпомаганите лица, които поддържат затревените площи чрез паша, спазват 
изискванията по ал. 1 на чл. 41 и поддържат гъстотата на животинските единици от 0.3 до 
1.5 ЖЕ/ха.  

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОКАРИТЕ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ 
ДО МЕСТАТА ЗА ПАША И ВОДОПОИТЕ  
1. Определяне на прокарите към местата за паша и водопой на селскостопанските 

животни се извършва от кметовете /кметските наместници/ на населените места, като се 
съгласуват с животновъдите, собствениците на животновъдни обекти в съответното 
населено място и представители на стопаните, отглеждащи пасищни животни в малките 
лични стопанства. 
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2. За прокари до местата за паша и водопой на животните се използват 
съществуващи полски пътища, а за излизане от населеното място се използва маршрут, 
определен от кмета /кметския наместник/ на населеното място. 

V. ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ 
НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ При ползване на мери и пасища е необходимо да се спазват Националните стандарти 

за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, а именно: 
1. Условия за опазване и поддържане на пасищата и мерите: 
1.1. За почвения слой не се допуска: 
- нарушаване на целостта на почвения слой – разкопаване, вземане на чимове, 

камъни, почва, разораване с цел превръщане на пасището в обработваема земя – нива; 
- преминаване и движение на МПС в самото пасище; 
- едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за 

едновременно пашуване и водопой; 
1.2. За биологичното разнообразие – опазване и поддържане на местообитанията не 

се допуска: 
- унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, 

промени в ландшафта; 
- внасяне на неприсъщи видове – засяване на култивирани растения в рамките на 

пасището; 
- внасяне на минерални торове за подобряване на тревата; 
- разпръскване на битови отпадъци на територията на пасището; 
- опожаряване на дървесина, храстова и тревна растителност по пасищата и мерите с 

цел предизвикване на нов подраст. 
1.3. Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана 

растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант 
(Ailanthus altissima), аморфа (Amorpha fruticosa) и къпина (Rubus fruticosus). 

2. Не се допуска преизпасване на площите, като е необходимо гъстотата на животните 
да бъде съобразена с бройките на животинските единици. 

3. „Животинска единици“ по смисъла на §2з от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ 
е условно единица за приравняване на броя на различните видове и категория 
животни, както следва: 

- Един кон над 6 – месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна 
възраст се равняват на една животинска единица /1 ЖЕ/. 

- Говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години се равнява на 0.6 от 
животинска единица /0.6 ЖЕ/; 

- Една овца или една коза се равнява на 0.15 от животинска единица /0.15 ЖЕ/; 
VI. ВЕТЕРИНАРНА ПРОФИЛАКТИКА Мерките за ветеринарна профилактика и борба срещу болестите по животните се 

определят съгласно Държавната профилактична програма за задължителните мерки за 
профилактика и борба срещу болестите по животните и Закона за 
ветеринарномедицинската дейност. Постоянно действащата епизоотична комисия 
предприема действия и контролира изпълнението на набелязаните мерки за 
предотвратяване или ликвидиране на заболяването до стабилизиране на обстановката. В 
зависимост от епизоотичната обстановка се провеждат задължителни дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации, хигиенизиране на водопои или налагане на забрана за 
ползването им при необходимост. 

VII. ПАСИЩА И МЕРИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ИЗКУСТВЕНИ ПАСИЩА ЗА 
ЗАСЯГАНЕ С ПОДХОДЯЩИ ТРЕВНИ СМЕСКИ 
1. Общински съвет може да определи пасища, мери и ливади на които да се подобри 

тревостоя чрез засяване на подходящи тревни смески. 
VIII. ПОСТРОЯВАНЕ НА НАВЕСИ 

1. Построяването на навеси в мери и пасища се извършва съгласно изискванията на 
Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на 
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предназначението им /ДВ. Бр. 85 от 6 Ноември 2012 г., в сила от 06.11.2012 г./ и 
Закона за опазване на земеделските земи. 

ІХ. ОХРАНА Ползвателите на мери и пасища от Общинския поземлен фонд организират охраната 
на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем и за които са поели задължението 
да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 

Х. РЕЖИМ НА ПОЛЗВАНЕ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 
1. Задължения при ползване на пасища и мери от общинския поземлен фонд. 

1.1. Задължения на общината: 
- Да осигури безпрепятственото ползване на общинските мери и пасища за 

извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 
- Да предоставя на ползвателите необходимата информация и методически указания 

относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 
- При ползване на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд е необходимо да 

се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и 
екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата 
на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания. 

2. Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища: 
- Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да 

провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 
- Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не 

ги използват за неземеделски нужди. 
- Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и 

други отпадъци. 
- Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата и мерите. 
- Да окосяват порасналата и неизпасана трева. 
- При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за 

обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и утайки от 
пречистени отпадни води. 

- Да не се извършва паша нощем или без пастир. 
- Да се не извършва паша в горите, граничещи с пасищата. 
- Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. 
- Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери 

отделно стоящи или групи дървета, без разрешение на компетентните органи. 
- Да опазват пасищата и мерите от ерозиране, заблатяване, засоляване. 
- Да не изграждат трайни постройки в пасищата и мерите. 
- Да не ги преотстъпват на трети лица за ползване. 
- Да не поставят електропластири, временно или трайно да ограждат наетите пасища 

и мери. 
- Да осигурят свободен достъп до наетите пасища и мери на всички тревопасни 

животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст. 
- Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от 

разходите, които са направили по почистване на пасищата и мерите. 
- Условията за поддържане на пасищата и мерите в добро земеделско и екологично 

състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи 
по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и други нормативни актове. 

- Ползвателите на пасища и мери от общинския поземлен фонд организират 
охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем. 

- При ползването на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд следва да се 
спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, 
осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания. 
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За неуредени в настоящите правила въпроси се прилагат реда и правилата на ЗСПЗЗ, 
ППЗСПЗЗ и действащото законодателство на Република България. 

На основание чл. 37о, ал. 3 от ЗСПЗЗ Правилата за ползване на мерите и пасищата на 
територията на община Никола Козлево се обявяват в интернет страницата на Общината. 

5. Определя следните задължения на общината и ползвателите за поддържането на 
мерите и пасищата: 

5.1 Задължения на общината:  Да осигури безпрепятственото ползване на общинските мери и пасища за 
извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни.  Да предоставя на ползвателите необходимата информация и методически указания 
относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.  При ползване на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд е необходимо да 
се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и 
екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата 
на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания. 

5.2. Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища: Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да 
провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не 
ги използват за неземеделски нужди. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и 
други отпадъци. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата и мерите. Да окосяват порасналата и неизпасана трева. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за 
обезпаразитяване и наторяване. Да не ги наторяват с изкуствени торове и утайки от 
пречистени отпадни води. Да не се извършва паша нощем или без пастир. Да се не извършва паша в горите, граничещи с пасищата. Да не се допуска лагеруване на домашни животни в пасищата. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища и мери 
отделно стоящи или групи дървета, без разрешение на компетентните органи. Да опазват пасищата и мерите от ерозиране, заблатяване, засоляване. Да не изграждат трайни постройки в пасищата и мерите. Да не ги преотстъпват на трети лица за ползване. Да не поставят електро пастири, временно или трайно да ограждат наетите пасища 
и мери. Да осигурят свободен достъп до наетите пасища и мери на всички тревопасни 
животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст. Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от 
разходите, които са направили по почистване на пасищата и мерите. Условията за поддържане на пасищата и мерите в добро земеделско и екологично 
състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи 
по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи и други нормативни актове. Ползвателите на пасища и мери от общинския поземлен фонд организират охраната 
на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем. При ползването на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд следва да се 
спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 
състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, 
осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания. 
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6. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по 
разпределяне на пасищата и мерите между правоимащите, които имат регистрирани 
животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на пасищните 
селскостопански животни. Договорите за наем да се сключат за срок от пет стопански 
години, считано от 01.10.2019 г. 

7. Утвърждава следните цени за наем на декар по категории, определени от инж. 
Кремена Вичева – Желева – лицензиран оценител, при разпределянето на пасищата и 
мерите между правоимащите, както следва: от първа до седма категория включително – 10 (десет) лв./дка; над седма категория – по 9 (девет) лв./дка. 

8. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по провеждане 
на търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за отдаване под наем за срок от една стопанска 
година, считано от 01.10.2019 година, на останалите свободни след разпределението 
пасища и мери. В търга следва да се допускат до участие само собственици на пасищни 
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ. 

9. Останалите след провеждане на търга по чл. 37и, ал. 13 свободни пасища и мери 
да се отдадат чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, 
които поемат задължението да ги подържат в добро земеделско и екологично състояние, по 
ред, определен в Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите да бъдат сключени за 
срок от една година. 

10. Утвърждава начални тръжни цени на имотите, определени от инж. Кремена 
Вичева – Желева – лицензиран оценител, които ще се отдават под наем за срок от една 
година, както следва:  От първа до седма категория включително – 10 (десет) лв./дка;  Над седма категория – по 9 (девет) лв./дка. 

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

12. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по 
изпълнение на настоящото Решение. 
            13.Допуска предварително изпълнение на настоящето решение по реда на чл. 60 ал.1 
от АПК 

Приложения: 
1. Приложение № 1 – Пасища и мери за индивидуално ползване; 
2. Приложение № 2 – Пасища и мери за общо ползване; 
3. Приложение № 3 – Годишен план за паша за стопанската 2019-2020 г.; 

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

7.3.2019 г.

X
Стефан Стефанов
Председател на общински съвет Никола К...
Подписано от: Stefan Ivanov Stefanov  


