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П Р О Т О К О Л 
№ 3 от 24.02.2022 г. 

 
Днес, 24.02.2022г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

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

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

Никола Козлево, Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево и Емилия Янкова – 

счетоводител в „Еко Система - Никола Козлево“ ЕООД. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб и господа заместник-кметове.  Присъстват 

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

Колеги, днешното ни редовно заседание бе предвидено за шест точка, и след 

заседанията на постоянните комисии в деловодството на общиски съвет бяха входирани 

още три  докладни с Вх. № 37 от 18.02.2022г., Вх. № 39 от 22.02.2022г. и Вх. № 40 от 

22.02.2022г. които моля да бъдат включени към днешния дневен ред. Колеги моля да 

гласуваме докладни записки с Вх. № 37 от 18.02.2022г., Вх. № 39 от 22.02.2022г. и Вх. № 40 

от 22.02.2022г. да бъдат ли включени към дневния ред; 

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

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

 Господа предлагам на Вашето внимание следния Дневен ред: 

         1. Разглеждане на докладна с Вх. № 27/10.02.2022 год. 

         2. Разглеждане на докладна с Вх. № 29/14.02.2022 год. 

         3. Разглеждане на докладна с Вх. № 30/17.02.2022 год. 

         4. Разглеждане на докладна с Вх. № 31/17.02.2022 год. 

         5. Разглеждане на докладна с Вх. № 32/17.02.2022 год. 

         6. Разглеждане на докладна с Вх. № 35/17.02.2022 год. 

         7. Разглеждане на докладна с Вх. № 37/18.02.2022 год. 

         8. Разглеждане на докладна с Вх. № 39/22.02.2022 год. 

         9. Разглеждане на докладна с Вх. № 40/22.01.2022 год. 

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

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения Дневен ред.   

 

По първа точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 21 от 10.02.2022г.   

Относно: Информация за дейността и представяне на финансов отчет на „Еко 

система – Никола Козлево“ ЕООД за периода 01.01.2021г – 31.12.2021 год. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

Халил Али: „Добър ден на всички присъстващи, комисията разгледа внесената 

докладна и даде положително становище по нея. Колеги, в тази докладна става въпрос за 

отчета на „Еко система – Никола Козлево“ за изминалата 2021 година. Същия този отчет 

трябва да мине и през одит. Ние като комисия намираме отчета за изготвен правилно, 
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съобразно Закона за счетоводството, но би било добре да ни обясните за самата дейност на 

дружеството, също така да ни разясните по-подробно колко договора са сключени, на каква 

стойност са, колко от тях са изпълнени, каква е печалбата и загубата в същото време. “ 

Емилия Янкова: „Добър ден на всички! Господа, по принцип „Еко система – Никола 

Козлево“ се занимава със строителни дейноти. До миналата година фирмата беше на 

печалба, но проблема дойде с Проект „Красива България“. Когато сключихме договора 

цените бяха едни, а в последствие поради инфлацията станаха други. Държавата не ни 

анексира договора и поради това фирмата се затрудни финансово. Реално фирмата не е на 

загуба, но амортизациите ни товарят, което води до тази счетоводна загуба.“ 

Ешреф Реджеб: „В момента строителството е много трудно, защото цените са много 

нестабилни. Именно поради това много фирми се отказват от участие в обществени 

поръчки, защото в утрешния ден не е ясно какво ще се случи.“ 

Али Себайдин Феим заяви, че няма да гласува, понеже е служтел в „Еко система – 

Никола Козлево“ ЕООД и вентуално някой да няма претенции за наличието на конфликт на 

интереси. 

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

въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 12/18.01.2022г.“  

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

на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

Общински съвет – Никола Козлево приема информация за дейността и представяне 

на финансов отчет на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД за периода 01.01.2021г. – 

31.12.2021 г. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 29 от 14.02.2022г.   

Относно: Закупуване на пластмасови кошове за отпадъци.  

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна, и даде думата на  председателите на водещите комисии: 

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

положително становище по нея. Тука става въпрос за закупуването на още 600 бр. 

пластмасови коша за отпадъци с вместимост 240 литра. Знаете, че по-рано бяха закупени 

650 бр. кофи, които бяха разпределени по населените места и сега с предстоящите 600 ще 

имаме общо 1250 кофи, което не е никак малко. На този ред искам да кажа, че ни трябва 

още малко за да задоволим напълно нуждите на населението.“ 

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

положително становище по нея. Знаете, господа, че темета, свързана с отпадъците е доста 

наболяла не само в нашата община. Искам да отбележа, че, макар и бавно, ние напредваме с 

решаването на този проблем.“ 

 Катилиян Костадинов: „Господа, добър ден на всички! Нашата комисия също 

разгледа внесената докладна и даде положително становище по нея.“ 

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

положително становище по нея.“ 

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

въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 29/14.02.2022г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 
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Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Мтев -                                   „за“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „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, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 11 

 

1. Да бъдат закупени 600 (шестстотин) броя пластмасови коша за отпадъци с 

вместимост 240 л. на единична цена не по-висока от 49,94 лв. (четиридесет и деветдесет 

лева и деветсдесет и четири стотинки ) без включен ДДС, доставени до с. Никола Козлево.  

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

фактически и правни действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 30 от 17.02.2022г.   

Относно: Определяне на цени за реализация на уловената от язовир „Каравелово“ 

риба. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

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

становище по нея, а именно актуализиране на цените на видовете риба. Както става ясно и 

от Докладната, предложените нови цени са пак минимални така, че не виждам причини за 

възражение по тях. Тука също така искам да кажа, че печалбата от риболова е достатъчна и 

поради това минималното увеличение на цените не е проблем. 

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

въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 30/17.02.2022г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Мтев -                                   „за“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „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 и чл. 3, ал. 2 , предл. 8 от Правилника за 

организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие ,,Никола Козлево“, 

Общински съвет Никола Козлево реши:  
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РЕШЕНИЕ № 12 

 

            1. Отменя Решение № 143 по Протокол №  18 от  30.11.2017 г. 

2. Определя минимални цени на реализация на уловената в язовир „Каравелово“ риба със 

средства и инвентар на трети физически или юридически лица – търговци по смисъла на ТЗ, както 

следва: 

 1.1. Бял амур – 4,80 лв./кг. с включен ДДС. 

 1.2. Шаран – 4,80 лв./кг. с включен ДДС. 

 1.3. Толстолоб – 1,80 лв./кг. с включен ДДС. 

 1.4. Таранка – 1,20 лв./кг. С включен ДДС. 

 3. Възлага на Директора на ОП „Никола Козлево“ да предприеме необходимите действия по 

изпълнение на настоящото Решение. 

 

По четвърта точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 31 от 17.02.2022г.   

Относно: Утвърждаване на разходите за командировки на Кмета на община Никола 

Козлево за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г.  

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

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

становище по нея. Тука става въпрос за командировките на Кмета на общината и на всички 

ни е ясно, че представените суми са твърде малки и е ясно, че дневните, похарчени за тези 

командировки са в пъти повече, но това са лични на кмета средства и не са включени, като 

разходи за сметка на общинския бюджет.“ 

След изказването на председателя на водещата комисия, Председателя на Общински 

съвет даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 31/17.02.2022г.“  

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 13 

 

Общинският съвет Никола Козлево утвърждана разходите за командировки на Кмета 

на община Никола Козлево в размер на 20 лева/ двадесет лева/ за периода от 01.01.2021 г. 

до 31.12.2021 г., както следва: 

 

на 05.03.2021 г.                            до Варна и обратно дневни            10.00 лева 

на 21.05.2021 г.                            до Варна и обратно дневни            10.00 лева  

 

По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 32 от 17.02.2022г.   

Относно: Утвърждаване на разходите за командировки на Председателя на 

Общинския съвет при община Никола Козлево за периода 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г.  

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

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

становище по нея.“ 

След изказването на председатела на водещата комисия, Председателя на Общински 

съвет даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 32/17.02.2022г.“  

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,   общински съвет Никола Козлево реши:  
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РЕШЕНИЕ № 14 

 

Общинският съвет Никола Козлево утвърждава разходите за командировки на 

Председателя на Общинския съвет при община Никола Козлево в размер на 0 (нула) лева за 

периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. 

 

По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 35 от 17.02.2022г.   

Относно: Предоставяне на нежилищно помещение, публична общинска собственост 

за временно и безвъзмездно право на ползване от общинска организация  на Съюза на 

инвалидите в България. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

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

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

становище по нея. Господа, в тази докладна става въпрос за безвъзмездно отдаване на 

помещение с площ от 9 кв. м. за срок от 5 години.“ 

Иван Иванов: „Господа съветници, само искам да добавя, че до сега Съюзът на 

инвалидите никога не се е обръщал към общинска администрация за такова помещение и в 

случая те направо се обръщат към Областния управител, което не беше нужно. Ако се бяха 

обърнали към общинска администрация нямаше да има никакви проблеми и пак щяхме да 

им отдадем помещението.“ 

След изказването на председателя на водещата комисия, Председателя на Общински 

съвет даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

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

записка с вх. № 35/17.02.2022г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Джелил атавула Ахмед -                                „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Мтев -                                   „за“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „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, чл. 8, ал. 9, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 12, ал. 3 от 

Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и      

чл. 63, т. 5 от Закона за хората с увреждания, Общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 15 

 

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

собственост на община Никола Козлево за 2022 г. 

2. Помещение /стая/ № 2 с площ от 9.00 м
2
 /девет кв. м./ на първи етаж от масивна 

сграда – Младежки дом, находящ се в УПИ VII, квартал 42 по плана на село Никола 

Козлево, снабден с АПОС № 156/13.03.2006 г., да се предостави за безвъзмездно право на 

управление на общинска организация на Съюза на инвалидите в България, ЕИК 

000707565, адрес на управление: гр. София, община Столична, област София, ул. 

„Христо Белчев“ № 8, организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в 

обществена полза съюз на инвалидите в България. 
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2.1.  Определя срок за безвъзмездно право на управление от 5 /пет/ години. 

Посоченото помещение, може да се ползва 2 /два/ дни в седмицата, а именно понеделник 

и четвъртък. 

3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да сключи договор с Общинска 

организация „Съюза на инвалидите в България“, град Шумен, за предоставяне 

безвъзмездно право на управление на помещение /стая/ № 2 с площ от 9.00 м
2
 /девет кв. м./ 

на първи етаж от масивна сграда – Младежки дом, находящ се в УПИ VII, квартал 42 по 

плана на село Никола Козлево, снабден с АПОС № 156/13.03.2006 г. 

4. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички последващи правни и 

фактически действия по изпълнението на решението. 

 

По седма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 37 от 18.02.2022г.   

Относно: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Никола Козлево 2021-2027 г. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, и 

даде думата на  съветниците за въпроси и изказвания: 

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

Докладна записка с вх. № 37/18.02.2022г.“  

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. 72, ал. 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионалното развитие, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 16 

 

Одобрява Годишния доклад за наблюдението на изпълнението за 2021 г. на Плана за 

интегрирано развитие на Община Никола Козлево 2021- 2027 г., съгласно Приложение № 1.  

 

По осма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 39 от 22.02.2022г.   

Относно: Определяне на пасища, мери и ливади 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 пасища, мери и ливади 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 мерите между правоимащите и на начални тръжни цени 

на имотите, които ще се отдават под наем за срок от една година. 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, и 

даде думата на  съветниците за въпроси и изказвания: 

 Иван Иванов: „Госпосда съветници, моля да ни извините за закъснята докладната, но 

за съжаление оценителя с който работихе почина и докато намерим нов ни отне време, 

затова закъсняхме с внасянето на Докладната записка.“ 

 Халил Али: „Колеги, ние след, като отдадем пасищата реално нямаме никакъв 

контрол, и аз попитах вашия служител общинска собственост защо е така отговора който 

получих въобще не ме задоволи. Защо общината не контролира тези пасища и мери? Защо 

например след време тези пасища се изорават и стават на ниви.“ 

 Бисер Митев: „И какво предлагате г-н Али?“ 

  Халил Али: „Аз смятам че трябва да има контрол от страна на администрацията и да 

се създаде комисия, която да обикаля и да контролира и при нарушения да има санкции.“  

 Ешреф Реджеб: „Ние всяка година минаваме на проверки и гледаме кой орал, кой 

копал даже имаме и санкционирани, но съгласете се, че ние не можем да знаем всичко. 

Така, че ако видите нарушения достатъчно е да подадете сигнал и ние ще направим 

необходимото.“ 

 Иван Иванов: „Както каза и кмета, като видите нарушители – подайте сигнал, а и 

другото, което е след, като се спазят процедурите ние отдаваме пасища и мери, след което 
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си има период, в който колежката от ОС „Земеделие“ извършва теренни проверки и ако има 

нарушители, то има и съответно санкции за тях, така, че господа няма повод за 

притеснения.“  

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

Докладна записка с вх. № 39/22.02.2022г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -           „за“ 

Джелил атавула Ахмед -                                „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Мтев -                                   „за“ 

Пламен Пенков Симеонов -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „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 № 17 

 

1. Определя размера и местоположението на пасища, мери и ливади 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 2022-2023 

г. (Приложение № 3). 

3. Дава съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади от общинския поземлен 

фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада. 

4. Приема Правила за ползване на пасища, мери и ливади от общински поземлен 

фонд (Приложение № 4). 

5. Определя следните задължения на общината и ползвателите за поддържането на 

мерите и пасищата: 

5.1 Задължения на общината: 

 Да осигури безпрепятственото ползване на общинските мери, пасища и ливади за 

извеждане на паша на притежаваните от земеделските стопани животни. 

 Да предоставя на ползвателите необходимата информация и методически указания 

относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата. 

 При ползване на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд е необходимо да 

се спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и 

екологично състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата 

на почвата, осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания. 

5.2. Задължения на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища: 

Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да 

провеждат борба с плевели и устойчиви растителни видове. 

Да не променят предназначението на пасищата и мерите, да не ги разорават и да не 

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

други отпадъци. 

Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата и мерите. 

Да окосяват порасналата и 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. 

Имат задължение за изграждане на огради или електро пастири по реда на чл. 47м, 

ал.3, т.1 от „Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи“. 

Да не ги преотстъпват на трети лица за ползване. 

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

животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст. 

Нямат право да събират такса от собствениците на животни, независимо от 

разходите, които са направили по почистване на пасищата и мерите. 

Условията за поддържане на пасищата и мерите в добро земеделско и екологично 

състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи 

по Закона за опазване на земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и други нормативни актове. 

Ползвателите на пасища и мери от общинския поземлен фонд организират охраната 

на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем. 

При ползването на пасищата и мерите от общинския поземлен фонд следва да се 

спазват Националните стандарти за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние, включващи опазване на почвата от ерозия, запазване на структурата на почвата, 

осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания. 

6. Възлага на Кмета на общината да извърши необходимите действия по 

разпределяне на пасищата, мерите и ливадите 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 01.10.2022 г. 

7. Утвърждава следните цени за наем на декар по категории, определени от инж. 

Симеон Куцаров – лицензиран оценител, при разпределянето на пасищата и мерите между 

правоимащите, както следва: 

От втора до седма категория включително – 12.50 (дванадесет лева и 50 ст.) лв./дка; 

От осма до десета категория – 10.50 (десет лева и 50 ст.) 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 01.10.2022 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. 
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10. Утвърждава начални тръжни цени на имотите, определени от инж. Симеон 

Куцаров – лицензиран оценител, които ще се отдават под наем за срок от една година, 

както следва: 

 От втора до седма категория включително – 12.50 (дванадесет лева и 50 ст.) 

лв./дка; 

 От осма до десета категория – 10.50 (десет лева и 50 ст.) 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. 

  

По девета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 40 от 22.02.2022г.   

Относно: Представяне на Информация за изпълнение на Общинска програма за 

насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 

(ОПНИЕВИБГ) на Община Никола Козлево 

 Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб разясни внесената докладна, и 

даде думата на  съветниците за въпроси и изказвания: 

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

Докладна записка с вх. № 40/22.02.2022г.“  

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 № 18 

 

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 

отчетната 2021 г.  

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 17:30 часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Юмерова) 


