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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

НИКОЛА КОЗЛЕВО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

От Стефан Иванов Стефанов – председател на общински съвет Никола Козлево 

  

Относно: Отмяна на Решение № 93 по Протокол № 14 от заседание на Общински 

съвет Никола Козлево, проведено на 28.07.2016 година. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
Във връзка с Заповед № РД 15 98/12.08.2016г. на Областния управител на област Шумен за 

връщане за ново обсъждане на Решение № 93 по Протокол № 14 от заседание на Общински съвет 

Никола Козлево, проведено на 28.07.2016 г. Ви информирам че за да бъде прието решение за промяна 

начина на трайно ползване на Общинските земеделски земи – пасища в ниви е необходимо 

предварително: 

 1. Община Никола Козлево да получи документ от РИОСВ Шумен от който да е видно, че за 

имотите няма въведени забрани или ограничения за промяна на трайното ползване, произтичащи от 

заповеди за защитени зони и защитени територии по ЗБР и ЗЗТ, или от планове за управление за 

защитени зони или защитени територии. 

  2. Община Никола Козлево да получи удостоверение от ОСЗ Никола Козлево, от което да е 

видно, че въпросните имоти не са включени в обхвата на специализиран слой „постоянно затревени 

площи“. 

  Освен това е необходимо Общинска администрация Никола Козлево към докладната да 

приложи: 

 1. Справка за брой и видове на отглежданите животни в селата от общината, в землищата на 

които се намират пасищата, чиито начин на трайно ползване ще бъде променян.  

 2. Регистър на земеделските земи по села, в който да се посочат пасищата с номера на имоти и 

площ.  

   3. Справка от която да се установява необходимата площ на пасищата по села, съобразно броя 

на животните, както и че намаляването на площта няма да се отрази на задоволяване на нуждите на 

животните от паша. 

 4. Положително становище от кметовете на съответните села за исканата промяна. 

 5. Протокол от нарочна комисия, назначена да установи дали въпросните имоти са загубили 

предназначението си на пасища/мери, които да могат да задоволяват специфични нужди за 

задоволяване на обществени потребности от местно значение -  за паша на дребен и едър добитък. 

 Предвид на това, че горепосочените документи и информация не могат да бъдат събрани до 

насрочената сесия на общинския съвет и на основание чл. 45, ал.9 ЗМСМА  предлагам Общински съвет 

– Никола Козлево да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет – Никола Козлево отменя Решение № 93/28.07.2016 година по Протокол № 14 

от заседание на Общински съвет (ОбС) –Никола Козлево, проведено на 28.07.2016 г. (депозиран в 

Областна администрация Шумен с вх. № 61-07-17/1 от 05.08.2016 г.) 

 

Вносител: …………….. 

Стефан Стефанов 

Председател на общински съвет Никола Козлево 
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