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О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т  Н И К О Л А  К О З Л Е В О                                       

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

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

 

П Р О Т О К О Л 
№ 1 от 26.01.2017 г. 

          Днес 26.01.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе първа  редовна сесия  на Общински съвет Никола Козлево за 2017 година. На 

заседанието присъстват  Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Иван Иванов – 

заместник кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – зам. кмет на община Никола 

Козлево,   Мехмед Мехмедали – кмет на с. Пет могили, Селяйдин Исуф – кмет на с. Църквица, 

Недрет Тефик – кмет на с. Крива река, Насъф Исмаил – кмет на с. Ружица, Шинаси Назиф – 

кмет на Каравелово, Красимира Каменова – кмет на с. Красен дол, Мехмед Махмуд кмет на с 

Хърсово, Борис Стоянов кмет на Векилски, Нежля Кямилова – юрисконсулт на ОбА,   Иванка 

Найденова - директор дирекция ФСД и АО и Севгин Ружди – специалист „Общинска 

собственост“, Антония Колева - секретар на МКБППМН, Петър Димитров – секретар на 

община Никола Козлево, Гюнайдън Хамид – технически сътрудник с. Църквица. 

Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на кворум – 

присъстват 13(тринадесет) съветника. Председателят констатира, че са постъпили шест 

докладни с вх. № 012 от 25.01.2017 г., вх. № 013 от 25.01.2017 г.,  вх. № 014 от 25.01.2017 г., 

вх. № 015 от 25.01.2017г.,  вх. № 016 от 25.01.2017г. и докладна с вх. № 017 от 26.01.2017г. 

след работата на комисиите. Преди гласуване на  дневния ред председателят на Общински 

съвет Никола Козлево предложи докладна с вх. № 600 от 04.01.2017г. да се разгледа като 

последна от дневния ред, и след като нямаше възражения за включването им и за последната 

точка  в дневния  ред, той предложи гласуване на следния дневния ред: 

1. Докладна с вх. № 601 от 05.01.2017г., 

2. Докладна с вх.  № 602 от 05.01.2017г.,  

3. Докладна с вх. № 603 от 10.01.2017г., 

4. Докладна с вх. № 604 от 10.01.2017г., 

5. Докладна с вх. № 605 от 10.01.2017г., 

6. Докладна с вх. № 606 от 10.01.2017г.,   

7. Докладна с вх. № 607 от 12.01.2017г., 

8. Докладна с вх. № 002 от 17.12.2016 г., 

9.  Докладна с вх. № 003 от 17.01.2017г., 

10.  Докладна с вх. № 004 от 17.01.2017г., 

11.  Докладна с вх. № 005 от 18.01.2017г., 

12.  Докладна с вх. № 007 от 18.01.2017г., 

13. Докладна с вх. № 008 от 18.01.2017г., 

14. Докладна с вх. № 009 от 19.01.2017г., 

15. Докладна с вх. № 012 от 25.01.2017г., 

16. Докладна с вх. № 013 от 25.01.2017г., 

17. Докладна с вх. № 014 от 25.01.2017г., 

18. Докладна с вх. № 015 от 25.01.2017г., 

19. Докладна с вх. № 016 от 25.01.2017г., 

20. Докладна с вх. № 017 от 25.01.2017г., 

21. Докладна с Вх.№ 600 от 04.01.2017г., 

с 13 гласа  „за“, 0 гласа „против“, 0 глас а „въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево 

прие така предложения дневен ред.   

По Първа точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№ 601 от 05.01.2017 г. относно: 

приемане на програма за работата на общински съвет Никола Козлево за 2017 година. 
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След разяснения по докладната председателят добави още , че освен плануваните срещи с 

представителите на обществени, неправителствени организации и бизнеса иска да прави 

регулярни срещи и с населението за да може общински съвет както и общинска 

администрация  със съвместна работа да информират по-добре населението. След, което даде 

думата на председателя на водещата комисия. Същият заяви че членовете на комисията нямат 

забележки към докладната, след което се пристъпи към  гласуване. 

От общо гласували 13, с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА, общински съвет Никола Козлево, реши:   

РЕШЕНИЕ №1 

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

Приема програма за работата на общински съвет Никола Козлево за 2017 година. 

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№ 602 от 05.01.2017 година, 

относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Никола Козлево и неговите 

комисии за периода от 01.07.2016г. до 31.12.2016 година. 

Председателят даде думата на председателя на водещата комисия. Същият заяви, че членовете 

на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към  гласуване. 

От общо гласували 13, с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл.27, ал. 6 във връзка с чл.21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА,  

общински съвет Никола Козлево, реши:   

   

РЕШЕНИЕ №2 

                   На основание чл.27, ал. 6 във връзка с чл.21, ал.1 т. 23 от ЗМСМА,  

Общински съвет – Никола Козлево приема отчета за дейността на Общински съвет – Никола 

Козлево и неговите комисии за периода от 01.07.2016  до 31.12.2016 година. 

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №603 от 10.01.2017 година -      

Относно приемане на Програма за управление и разпореждане с общински имоти- собственост 

на община Никола Козлево през 2017 година. 

След разглеждане на  докладната от водещата комисия  председателя на общински съвет 

Стефан Стефанов направи разяснения по приложение 6 и обясни, че този списък е на имоти, за 

които са подадени заявления за закупуване и обясни че съгласно закона трябва да бъдат 

продадени чрез търг. Председателят попита как ще се проведат тези търгове за да не се ощетят 

бившите собственици и кмета на общината му отговори че ще се работи в тази насока. 

Владимир Лазаров отбеляза, че в такъв случай списъкът няма да е окончателен. Ешреф Реджеб 

кмет на община Никола Козлево добави също,  че общинска администрация ще направи 

всичко възможно за да им е по – изгодно на хората при закупуването им на тези имоти.  След 

дебатите по докладната  председателят попита както останалите така и водещата комисия дали 

имат още въпроси  същите заявиха, че членовете на комисията така и останалите членове на 

общински съвет Никола Козлево нямат  забележки към докладната. След което се пристъпи 

към  гласуване: 

От общо гласували 13, с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“    и на 

основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2  от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, общински съвет Никола Козлево 

реши: 

РЕШЕНИЕ №3 
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2  от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС,  Общински съвет Никола 

Козлево реши: 

Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община 

Никола Козлево през 2017 година, съгласно – Приложението. 

По Четвърта точка от дневния ред приемане на докладна с вх. № 604 от 10.01.2017г.,        

Относно приемане бюджета на община Никола Козлево за 2017 година. 

 Председателят даде думата на водещата комисия, същата заяви, че членовете  нямат 

забележки към докладната, освен частта с дофинансиране на образованието. Гюлшен Ахмед 

председател на водещата комисия попита госпожа Найденова директор отдел „ФСД и АО“ 

тези средства в размер на 25000 лева /двадесет и пет хиляди лева/ как точно ще бъдат 

разпределени. Найденова обясни, че до края на февруари месец представителите на учебните 

заведения в община Никола Козлево ще се съберат за обсъждане и приемане на формулата и 
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според заявените от тях нужди тези средства ще бъдат разпределени. Владимир Лазаров също 

коментира като подчерта приходите на общината описани в приложение № 1-А, 1-Б и 1-В, № 

1-А, № 5, № 1-Б и попита за предходния остатък от 2016 в размер на 307 402 лв. Понеже в 

програмата за капиталовите разходи за 2017 година като разпределение на  остатък от 2016 

година са описани 85 400 лв. той попита г-жа Найденова разликата от този остатък къде и как 

е разпределен.  Найденова му отговори и каза, че преходния остатък е разпределен в държавни 

дейности в съответните функции, а сумата от 85 400 лв. е отразен в капиталовата програма. 

Също така г-н Лазаров повдигна въпроса какво точно е планирано и за с. Пет могили като се 

има на предвид, че това е второто по големина село в общината, понеже за Вълнари е 

предвидено асфалтиране на ул. „Христо Ботев“, както и за останалите села е предвидено от 

бюджета. Ешреф Реджеб кмет на община Никола Козлево обясни на всички присъстващи, че 

като първа стъпка преди асфалтиране е смяната на ВиК тръбите това се отнася за всички села 

не само за Пет могили. За участъците където са предвидени подобни ремонтни дейности за да 

не се налага на ново разкопаване на ново положения асфалт. Кмета добави още, че не е важно 

само изпълнението, а и качеството при такива проекти. Освен това съветниците на общински 

съвет Никола Козлево попитаха как точно стои и въпроса с длъжниците, г-н Феим Насъф зам. 

кмет обясни, че има напредък и, че тези лица вече са почнали да погасяват задълженията си. 

След дебатите по докладната и представените приложения председателя на общински съвет 

Стефан Стефанов попита дали има други въпроси  по нея и като заключение обобщи, че: 

„Съгласно закона за публични финанси и нашата Наредба един общински бюджет определя 

политики. Нашата политика в случая засилваме общинска администрация, засилваме работата 

към образованието става въпрос за дофинансиранията там са вече конкретни за култура, 

спорт. И както вече видяхме бюджет 2017 ги чертае всички тези заложени политики. Но в 

обяснителната записка на г-жа Найденова липсва подпомагане на хранене на деца в 

подготвителни групи и от 1 до 4 клас предполагам, че ще се включат както е по стандарт. 

Иначе казано включително и три годишната прогноза нашата община стои стабилно на терен 

със своите приходи, които са се вдигнали приблизително с половин милион на база добрата 

работа на общинска администрация. С три годишни договори, и с приходи от наем земи.“ 

След дебатите председателят на общински съвет Никола Козлево предложи да се премине към               

поименно гласуване. 

От общо гласували 13, по именно : 

    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” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

    Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  и на основание чл. 52 ал. 1 и 

чл.21, ал 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона 

за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2016 год., ПМС № 374 от 

22.12.2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г., ФО № 01/09.01.2017 г. и Наредбата за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Никола Козлево,  Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №4 

На основание чл. 52 ал. 1 и чл.21, ал 1, т. 6 във връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА; чл. 

94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ 

за 2016 год., ПМС № 374 от 22.12.2016 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2017 г., ФО № 
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01/09.01.2017 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза на 

местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на общинския бюджет на Община Никола Козлево. 

1. Приема бюджета на Община Никола Козлево за 2017год., както следва: 

1.1.По приходите  в размер на 5 980747лв. /съгласно Приложение № 1-А;1-Б и 1-В/ 

1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 3 412 210 лв., Приложение 

№1-А/ в т. ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 104 808 лв; 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 год. в размер на 307 402 лв., разпределен съгласно 

(Приложение № 5 към ФО 01 от 12.01.2017 год.) 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 2 568 537., в т. ч.: /Приложение № 1-Б/ 

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 182 575 лв.; 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер 1 338 400 лв. 

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 479 900 лв.; 

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 267 400 лв. 

1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища-77 500 лв. 

1.1.2.6. Получени трансфери за местни дейности  -25 493 лв. 

1.1.2.7. Предоставени трансфери § 61 02 знак (-)– -136 706 лв. 

1.1.2.8.Върнат дългосрочен заем на банки в страната – знак (-) - 111 111 лв. 

1.1.2.9. Преходен остатък от 2016 год. в размер на 445 086 лв. 

(Приложение № 5към ФО 01 от 12.01.2017 год.) 

1.2.По разходите в размер на 5 980 747 лв., разпределени по функции, групи, дейности и 

параграфи, съгласно Приложения№ 2-А, № 2-Б и № 2-В,в т. ч.: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 3 412 210 лв./Приложение № 2-А/ 

1.2.2. За местни дейности в размер на 2 137 337лв.;/Приложение № 2-Б/ 

1.2.3. За дофинансиране в размер на 431 200 лв./Приложение № 2-В/ 

1.3.Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер 

на 0,00 лв. 

2.Приема Програма за капиталовите разходи за 2017 год. в размер на 824 560 лв., съгласно 

Приложение № 4 

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 

267400 лв., съгласно  Приложение № 4 

 2.2. Одобрява разпределението на остатъка от целеви субсидии за капиталови разходи 

от 2016 год. – 85 400 лв.., съгласно  Приложение № 4 

2.3. Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени приходи в размер 

на 446 267 лв., съгласно  Приложение № 4 

2.4. Одобрява разпределението на капиталовите разходи от целеви средства от МРРБ  в 

размер на 25 493 лв., съгласно  Приложение № 4 

3.Утвърждава разходите за заплати през 2017 год., без звената от системата на народната 

просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя: 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности „Общинска 

администрация”и други дейности, местни дейности и дофинансиране на държавни дейности с 

местни приходи, съгласно Приложение № 8 

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати през 2017 г.,съгласно Приложение №8 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1. Членски внос : 

- за НСОРБ –  2 630лв. 

- за НАПОС –390  лв. 

4.2. Помощи за: 

4.2.1. Погребение – 12 000 лв. 

4.2.2. Новородени – 20 000 лв. 

4.2.3. За сключване на граждански брак – 8 000 лв. 

4.2.4.За социално слаби граждани – 22 000лв. 

4.2.5. За кръводаряване3 000 лв. - до 30.00 /тридесет/ лева на кръводарител. 
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Сумите по т.4.2, с изключение на т.4.2.1 и т.4.2.5 се разходват на основание утвърдени 

Вътрешни правила за подпомагане. 

4.3. Субсидии за читалища–116 800 лв. съгласно Приложение № 10 към ФО 01 от 12.01.2017г. 

4.4. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи по  т.4.3. 

свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства. 

 5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1. Социално - битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения; 

5.2. Представителни разходи в размер на 8 300 лв. в т. ч.: 

- Общински съвет – 300 лв. 

- Общинска администрация – 8 000 лв. 

5.3. Работно облекло на работници и служители: 

5.3.1. висши държавни служители  по Закона за държавния служител- 450-250 лв. 

5.3.2. служители, заемащи трудово правоотношение – 300 лв. 

5.4. Лимит за масова физкултура, съдийски, охрана, превози и участие втурнири – 25 000 лв.за 

ФК „Устрем” с.Пет могили, ФК „Община Никола Козлево” и Волейболен клуб „Септември” 

с.Никола Козлево. 

5.5. Лимит за културен календар – 17 000 лв., съгласно Приложение № 7 

6. Утвърждава списък на длъжностите в делегираните от държавата дейности 311 „Детски 

градини”, дейност 322 “Общообразователни училища” и 326 „Професионални учебни 

заведения”, които имат право на заплащане на транспортните разходи, съгласно наредбата. 

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата до 30.01.2017 

година и размера на средствата в рамките на 100 % от действителните разходи; 

7.Утвърждава списък на длъжностите в общината,които имат право на транспортни разходи, 

съгласно чл. 39, ал.1 и ал.2 от ПМС № 374 от 22.12.2016 г., съгласно Приложение № 6. 

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и размера на 

средствата в рамките на 100 % от действителните разходи. 

8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 2016 г. и 

прогнозни показатели за периода 2017 г. и 2018 г. по приходите, бюджетните 

взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложения № 8, № 6а, № 6б и № 6в по ФО № 

01/09.01.2017 г. 

9. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на одобрени проекти по програми на 

ЕС през 2017 г.,съгласно Приложение № 15 по ФО № 01/09.01.2017 г. 

10. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

 10.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2017 г.в размер на 366 398 лв. 

 10.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2017 г. в размер на 

183199 лв. 

10.3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2017 

г. – 549 597 лв. 

11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2017 год. в размер на 262 920лв. 

12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети 

през 2017 год. в размер на 980 620 лв. 

13. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани през 

2017 год. в размер на 11 441 лв. 

14. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени: 

14.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за 

разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при 

условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност 

или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите, след решение на 

общинския съвет. 

15. Възлага на кмета: 

15.1. Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 
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15.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

15.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване 

на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на 

бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

15.4. Да включва информацията по чл. 125, ал.4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

15.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните 

общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ орган и на МФ. 

15.6. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по СФУК; 

15.7. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на постъпилите и 

разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята на дарителя, донора. 

16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово финансиране на 

плащания по  проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, 

включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. 

16.1. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на погасяване 

на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не по-късно от края на 

2017 година. 

16.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

16.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват 

изискванията чл.104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ. 

16.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни 

безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение 

на общинския съвет. 

17. Упълномощава кмета: 

17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС и на 

други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните 

цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и 

за съфинансиране на общински програми и проекти. 

По Пета точка от дневния ред приемане на Докладна с вх. № 605 от 10.01.2017г – относно  

Актуализиране на Капиталови разходи по бюджет 2016 год. по дейности и параграфи, във 

връзка с промяна на стойностни разчети на обекти.  

Председателят даде думата на водещата комисия същата заяви, че членовете на комисията 

нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към поименно  гласуване. 

От общо гласували 13, по именно : 

    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” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

    Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„въздържал се” 
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С 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 

от ЗМСМА,  чл. 124 и чл. 125, ал. 1т.2, от ЗПФ и при спазване разпоредбите на ЗДБ на 

Република България за 2016 г, Общински съвет Никола Козлево реши: 

РЕШЕНИЕ №5 

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

разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2016 г. 

1.  Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по плана за 

разхода по пълна бюджетна класификация. 
2. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните обекти 

с капиталови вложения за 2016 год., съгласно Приложение № 4. 

 По Шеста точка от дневния ред приемане на Докладна с вх. № 606 от 10.01.2017  

Относно: състоянието на Общинския дълг към 31.12.2016 година. 

Председателят даде думата на водещата комисия същата заяви, че няма забележки по нея, но 

иска да знае проучван ли е варианта дълга да се прехвърли в друга банка с цел по-нисък 

лихвен процент. Ешреф Реджеб кмет на община Никола Козлево обясни, че този вариант вече 

е проучван, но не е изгоден. Понеже при такъв трансфер на кредит плащаната главница е по 

Дейност §§ Наименование 
Увеличен

ие на 

плана  

Намален

ие на 

плана  

по Разхода   МБ МБ 

Дейност  2606 

Изграждане, ремонт 

и поддържане на 

уличната мрежа”   

51-00  Основен ремонт  

 

  Основен ремонт на ул. „Бузлуджа” 

с.Вълнари 

 
12 149 

  Основен ремонт на ул. „Хан 

Омуртаг” с.Вълнари 

 
6 

Дейност 2832 

„Служби и дейности 

по поддържане и 

ремонт на пътища“ 

51-00 Основен ремонт  

 

  Основен ремонт на местен път имот 

110 в землището на с.Църквица от 

км.0+000 до км.0+440 

 

 

719 

  Основен ремонт на компрометираните 

участъци на пътната настилка по 

общински път SHU1102 /III – 2073, 

Векилски – Никола Козлево/ Пет могили 

– Красен дол – Граница общ. (Никола 

Козлево – Нови пазар) – Мировци - 

/SHU2113/ с обща дължина 5,1788 км.- 

Участък от км.0+000 до км. 1+007;    

- Участък от км. 4+517.18 до км. 

6+437.18;      

- Участък от км. 10+503.45 до км. 

11+732.45;     

- Участък от км. 12+280 до км. 13+302.80 

/разклон за с. Писарево  

 

15748 

 

Дейност 2122 

„Общинска 

администрация” 

51-00 Основен ремонт на ДМА – ПВЦ 

дограма ОбА Никола Козлево 

 

3252 

Дейност  

1239„Други 

дейности по 

вътрешната 

сигурност”   

52-01 Закупуване 2 бр. преносим 

компютър 

 

10 

Дейност 2623 

„Чистота“ 

52-05 Закупуване на моторни коси 

 

388 
 

  Всичко: 16 136 16 136 
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малка, а лихвата по – висока. По тая логика общината няма интерес да плаща само лихви а 

главницата да стои. След приключване на дебатите  се пристъпи към поименно гласуване. 

От общо гласували 13, по именно : 

    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” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

    Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, Общински съвет реши:                                 

                                                        РЕШЕНИЕ №6 

На основание чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Никола Козлево 

приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а от ЗОД 

на община Никола Козлево за 2016 год. 

По седма точка от дневния ред приемане на докладна с вх. № 607 от 12.01.2017година. 

Относно  отдаване под наем на част от общински недвижим имот от 62 м2 приземен етаж от 

кметство в УПИ XVIII-общ. от квартал 18 по плана на с. Крива река, община Никола Козлево, 

област Шумен. 

 Председателя на общинския съвет даде думата на водещата комисия. Владимир Димитров 

Лазаров член на комисия „Бюджет и финанси, стопански дейности и туризъм, управление на 

общинска собственост и земеделие,, предложи срока на договора да се удължи от 1 на 4 

години. Вносителя на докладната няма забележки към предложението на водещата комисия за 

промяна в проекта за решение. След което се пристъпи към поименно гласуване.                                     

От общо гласували 13, по именно : 

    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” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

    Ерджан Февзи Хасан                    -“за” 

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, и на основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, 

чл.8, ал.1 и ал.4 от ЗОС, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №7 
1. Общински съвет с. Никола Козлево на основание чл.21, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4  

от ЗОС дава съгласие да се отдадат под наем 62 (шестдесет и два) квадратни метра, представляваща 

приземен етаж от кметство в УПИ XVIII-общ. от квартал 18 по плана на с. Крива река, община 

Никола Козлево, собственост на община Никола Козлево, актуван с АОС № 48 от 16.2.1998 г. със 

обща застроена площ 198 квадратни метра за срок от 4 (четири) години след провеждане на публично 

оповестен търг за отдаване под наем, при начална цена от 124.00 лв (сто двадесет и четири лева) 

месечно. 

2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проведе търг по реда на Наредбата за  
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реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Никола Козлево 

като изготви и одобри необходимата за това документация, да назначи комисия по провеждане на 

търга, да определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за 

участие и сключи договор за наем. 

По осма точка от дневния ред приемане на докладна с вх. № 002 от 17.12.2016 година, 

относно: Приемане на Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските 

детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община 

Никола Козлево. 

 Председателят на общински съвет Никола Козлево даде думата на водещата комисия, същата 

заяви, че членовете на комисията не приемат докладната понеже към нея няма приложена 

оценка на въздействието по чл.28 ал.1 от ЗНА след изказването на водещата комисия 

председателят на общински съвет даде думата на Нежля Кямилова – юрисконсулт на община 

Никола Козлево. Тя обясни, че такава оценка се прави по реда на чл.20 от ЗНА в случаите 

когато се изработват  нови закони и кодекси, както и изработване на проекти на нормативни 

актове. В нашия случай става въпрос за проект на Наредба и това означава, че оценката не е 

задължителна тя е по преценка на съставителя. След изказването на юрисконсулта на 

общината председателя на общински съвет Стефан Стефанов, попита кой е вносителя и защо 

не е проведено обществено обсъждане на обявената дата той попита какви центрове за 

подкрепа за личностно развитие ще откриваме на територията на община Никола Козлево, 

като се има на предвид размерите и броя на населението на общината. И даде пример с 

община Карлово същата Наредба, но без текста „центрове за подкрепа за личностно развитие“ 

имайки предвид всичко това председателя заяви, че този текст е излишен и че трябва да се 

премахне от съдържанието на Наредбата. След като вносителя се съгласи с председателя да 

премахне текста „центрове за подкрепа за личностно развитие“,  се премина към гласуване 

От общо гласували 12, с 8 гласа „за“; 3 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, и на основание 

чл. 346 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове 

и чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет Никола Козлево 

реши:  

РЕШЕНИЕ №8 

На основание чл. 346 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 21, ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за 

нормативните актове и чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Общински 

съвет – Никола Козлево  приема  Наредба за условията и реда за водене на регистър на 

общинските детски градини на територията на община Никола Козлево. 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ  ДЕТСКИ 

ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 

Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 1. (1) С тази Наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване и 

редът за вписване, водене и поддържане на публичен регистър на общинските детски градини 

(ДГ)  на територията на община Никола Козлево, наричан по-нататък "регистър", в 

съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.  

(2) В регистъра задължително се вписват всички общински детски градини на 

територията на община Никола Козлево. 

(3) Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира 

сигурността на съхранение на данните, съдържащи се в него. 

(4) Кметът на Община Никола Козлево организира създаването и поддържането на 

регистъра и осигурява необходимите условия за извършване на предвидените в тази наредба 

вписвания. 

(5) Достъпът до информацията, въведена в регистъра, се осигурява чрез интернет 

страницата на Община Никола Козлево.  

 

Глава втора 
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ПОДЛЕЖАЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 2. (1) Регистърът на общинските детски градини на територията на община Никола 

Козлево се води по образец, съгласно Приложение №1 към наредбата. 

(2) В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана 

информация. 

Чл. 3. За вписване в регистъра, директорът на общинската детска градина подава в 

деловодството на Община Никола Козлево заявление, с приложени копия на документите, 

доказващи обстоятелствата, подлежащи на вписване, в срок до 3 (три) работни дни от влизане 

в сила на акта, от който произтичат. 

Чл. 4. (1) Подлежащи на вписване в регистъра са следните обстоятелства:  

1. Регистрационен номер и дата; 

2. Входящ номер на заявлението; 

3. Пълно наименование на детската градина; 

4. Код по БУЛСТАТ; 

5. Дата и основание за откриване, преобразуване, промяна и закриване; 

6. Име (собствено, бащино, фамилно) на директора, представляващ институцията в 

системата на предучилищното и училищното образование;  

7. Седалище и адрес на управление, телефон, интернет страница, електронна поща на 

детската градина; 

8. Филиали на детската градина; 

9. Адрес и телефон на филиала; 

10. Наличие на почасови, съботни-неделни и сезонни дейности; 

11. Дата и основание за заличаване на регистрацията.  

(2) На вписване подлежат само предвидените в тази наредба обстоятелства и 

настъпилите в тях промени. 

Глава трета 

ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪРА 

Чл. 5. (1) Регистърът се води и поддържа като електронна база данни за подлежащите 

на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител. 

(2) Електронната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта и 

защитата на информацията в системата срещу разрушение, неправомерното изменение и 

осигурява контролиран достъп за вписвания и преглеждане. 

Чл. 6. (1) Действията по вписване и водене на регистъра на електронен и хартиен 

носител се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на Кмета на Никола 

Козлево. 

(2) Длъжностното лице по ал. 1:  

1. вписва и контролира данните в регистъра, въз основа на предоставени от 

общинските детски градини документи по чл.3 от тази наредба; 

2. поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения носител; 

3. вписва в регистъра входящия номер на заявленията за регистрация по реда на 

тяхното подаване; 

4. след всяко извършено вписване, представя актуалното състояние на регистъра с 

базата данни за новото вписване в електронен вариант на отговорния служител за поддържане 

на интернет страницата, за отразяване на актуализацията в интернет страницата на Никола 

Козлево; 

5. Отговаря за истинността и коректността на въведената информация в регистъра.  

(3) Обстоятелствата, свързани с общинските детски градини на територията на община 

Никола Козлево, както и промените в тях се вписват в регистъра в срок до 7 (седем) работни 

дни след възникване на основание за вписване в регистъра. 

 (4) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. 

Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице по ал.1 

със забележка. 

 (5) Регистърът и заявлението за вписване с прилежащите му документи се съхраняват 

от длъжностното лице по ал. 1. 
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Чл. 7. (1) Вписванията на нови обстоятелства се извършват без да се засяга 

информацията, съдържаща се в предходните вписвания. 

(2) Всяко ново вписване на обстоятелство от даден тип отменя предишно вписано 

обстоятелство от същия тип.  

(3) В електронния регистър се поддържа и съхранява информация за настъпилите 

промени във вписаните обстоятелства. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Настоящата Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските 

детски градини на територията на община Никола Козлево се приема на основание чл. 346 от 

Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 21,  ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, 

ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс.  

§ 2. Контрол по изпълнение на Наредбата се осъществява от Кмета на Община Никола 

Козлево.  

§3. Всички общински детски градини подават заявление за вписване в публичния 

регистър в едномесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба. 

§4. Наредба за условията и реда за водене на регистър на общинските детски градини 

на територията на община Никола Козлево е приета на заседание на Общински съвет – Никола 

Козлево  с решение № 8 по протокол № 1 от 26.01.2017 г.и влиза в сила от ………….. г. 

Същата, може да бъде променяна или допълвана при необходимост с решение на Общински 

съвет - Никола Козлево. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

чл. 2, ал. 2 

 

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ  НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 

 
Регистрац

ионен 
номер и 

дата 

Вх. 

№ на 
заяв

лени

ето 
за 

впис

ване 

Пълно 

наимено
вание на 

детската 

градина 

Код по 

БУЛС
ТАТ 

Дата 

и 
осно

вани

е за 
откр

иван

е; 
прео

браз

уван
е; 

пром

яна; 

закр

иван

е 

Име 

(собствено, 
бащино, 

фамилно) на 

директора, 
представлява

щ 

институцият
а 

Седалище и 

официален 
адрес на 

управление, 

телефон, 
интернет 

страница 

e-mail на 
детската 

градина 

Филиали на 

детската 
градина 

 

Адрес и 

телефон 
на 

филиала 

Почасови, 

 съботно-неделни и 
сезонни дейности 

Дата и 

основание 
за 

заличаване 

на 
регистраци

ята 

           

           

           

           

           

           

По девета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№003 от 17.01.2017 година,       

Относно: приемане на План за младежта за 2017 година. 

Преди да даде думата на водещата комисия председателя обяви, че Ерджан Февзи Хасан, 

председател на комисията ,,Просвета, култура, младежки дейности, спорт и транспорт,, ще 

напусне заседателната зала поради ангажименти. Присъстващите съветници в първа редовна 

сесия на общински съвет Никола Козлево са 12 /дванадесет/.   

След разяснения по докладната, председателят даде думата на водещата комисия, същата 

заяви че членовете на комисията нямат забележки към докладната. След което се пристъпи 

към  гласуване: 

От общо 12 гласували   
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С 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, ал.1, т.12  от 

ЗМСМА, и  чл.14, 15, 16, от Закона за младежта, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №9 

На основание чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА, и  чл.14, 15, 16, от Закона за младежта, Общински съвет 

Никола Козлево приема План за младежта за 2017 година.  
По десета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№004 от 17.01.2017 година,       

Относно: отчет за дейността на местната комисия за борба срещу противообществени прояви 

на малолетни и непълнолетни за 2016 година. 

След разяснения по докладната, председателят даде думата на водещата комисия, същата 

заяви че членовете на комисията нямат забележки към докладната. Владимир Лазаров зададе 

въпрос към Антония Колева. И я попита кои са тези обществени възпитатели и защо в някои 

от населените места няма такива назначени? Госпожа Колева ги изброи по  имена и допълни, 

че в някои от учебните заведения липсват  възпитатели, защото няма назначени такива понеже 

няма желаещи за тези длъжности.  След като приключиха дебатите се пристъпи към  

гласуване: 

От общо гласували 12, по именно  

С 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, ал.1, т.23  от 

ЗМСМА, и  чл.7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №10 

на основание чл.21, ал.1, т.23  от ЗМСМА, и  чл.7, ал. 2 от ЗБППМН, Общински съвет Никола Козлево 

приема отчета на МКБППМН за 2016 година.  
Приложение: ОТЧЕТ НА МКБППМН ЗА 2016 ГОДИНА. 

По единадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№005 от 18.01.2017г.,       

Относно: Приемане на Наредба 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.  

Председателя даде думата на водещата комисия, същата заяви, че не приема докладната 

понеже към нея няма приложена оценка на въздействието по чл.28 ал.1 от ЗНА . След 

изказването на председателя на водещата комисия г-н Иван Иванов зам. кмет на община 

Никола Козлево попита знаят ли съветниците какво гласи чл.20 от ЗНА?. След това прочете 

закона на глас пред присъстващите съветници както и присъстващите в залата кметове по 

населени места и част от администрацията.  

„Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г., нов - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.)  

(1) Предварителната оценка на въздействието е частична и цялостна. 
(2) Извършването на частична предварителна оценка на въздействието предхожда изработването на 
всеки проект на закон, кодекс и подзаконов нормативен акт на Министерския съвет. 
(3) Цялостна предварителна оценка на въздействието се извършва при: 
1. изработване на нови закони и кодекси; 

2. изработване на проекти на нормативни актове, за които оценката по ал. 2 е показала, че може да 
се очакват значителни последици. 
(4) Извън случаите по ал. 3 цялостна предварителна оценка на въздействието може да се извърши по 
преценка на съставителя на проекта.“ 

Това означава, че общинска администрация не е задължена като вносител да извършва такава 

оценка. Председателят на общински съвет благодари на господин Иван Иванов и подчерта 

друг пропуск. Става въпрос за общественото обсъждане обявата в интернет там е обявено, че 

„председателя на общински съвет кани“, има и качени мотиви без подпис без изх. № към 

Наредбата. В такъв случай председателя пита кой всъщност е вносителя на Наредбата след 

като той не е публикувал обявата, не е внасял и Наредбата. След което добави, че ако той е 

вносителят на акта ще иска оценка на въздействието, и се обърна към Нежля Кямилова – 

юрисконсулт на община Никола Козлево, тя отговори, че вносителя на проект на наредба е 

общинска администрация. Господин Стефанов обясни на присъстващите, че проблема не е в 

самата наредба, а начина по който е направена документацията към нея. Той каза, че държи 

всичко да е изрядно така че за напред както администрацията така и общински съвет да нямат 

проблеми, защото напомни че подобни наредби могат и след 20 години да се атакуват в съда 

ако е доказано, че нанасят някаква вреда. Даде като пример Наредбата на пчелите.  След като 

приключиха дебатите се пристъпи към  гласуване: 
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От общо 12 гласували  

С 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 76, ал. 3 от АПК, 

чл. 8 от ЗНА и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №11 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 76, ал. 3 от АПК и чл. 8 от ЗНА, Общински 

съвет-Никола Козлево приема Наредба 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 
НАРЕДБА 

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 

Р а з д е л   I 

Общи положения 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за упражняване на правата на собственост 

на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала.  

Чл. 2. Общински съвет упражнява правата на собственост пряко или чрез Кмета на Общината, в 

съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и настоящата наредба. 

Чл. 3. С настоящата наредба се определят: 

1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с 

общинско участие в капитала; 

2. участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в други 

дружества; 

3. участието на общината в дружества, образувани по реда на гл. ХV от Закона за задълженията 

и договорите; 

4. участието на общината в сдружения с нестопанска цел, учредени по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел; 

5. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и 

компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на 

общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и 

отговорността при неизпълнение на задълженията; 

6. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за 

задължително застраховане на имуществото; 

7. редът за определяне на представители на общината в органите за управление и контрол на 

търговските дружества, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при 

неизпълнение на задълженията; 

8. изисквания към състава на органите за управление на еднолични търговски дружества с 

общинско участие; 

9. регистър на търговските дружества, на гражданските дружества и сдруженията с нестопанска 

цел. 

  

Р а з д е л   II 

Образуване, преобразуване и прекратяване на търговските дружества 

с общинско участие в капитала 

  Чл. 4. (1) Търговските дружества се образуват, преобразуват и прекратяват по решение на 

Общинският съвет при реда и по условията на Търговския закон. 

(2) Имоти и вещи – частна общинска собственост, могат да се внасят като непарична вноска в 

капитала на търговски дружества въз основа на решение на Общински съвет по реда предвиден в 

Търговския закон; 

Чл. 5. Дружествата могат да бъдат: 

1. ЕООД; 

2. ЕАД; 

3. търговски дружества, в които Общината да притежава част от дяловете – ООД; 

4. търговски дружества, в които Общината да притежава част от акциите – АД; 
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5. търговски дружества, в които едноличните търговски дружества на общината имат участие в 

капитала на други търговски дружества (пълно или частично); 

6. по изключение, Общината може да участва и в други търговски дружества, определени в 

Търговския закон, стига тя да не е неограничено отговорен съдружник. 

Чл. 6. (1) В дружествата по чл.5 т.1, т. 2 и т.5 (при пълно участие) Общината е едноличен 

собственик на капитала. 

(2) В дружествата по чл. 5 т. 3, т. 4 и т.6, Общината е собственик на капитала.   

Чл. 7. (1) Преобразуването на общински предприятия в еднолични търговски дружества с 

общинско участие се извършва с решение на Общинския съвет. 

(2) При преобразуването на общинските предприятия в еднолични търговски дружества с 

общинско участие в капитала на новоучредените дружества се включват всички дълготрайни активи на 

предприятието по баланса към датата на преобразуване. 

Чл. 8. Преобразуването на общинско еднолично дружество с ограничена отговорност в 

общинско еднолично акционерно дружество и обратно се извършва по решение на Общинския съвет и 

съгласно правилата, предвидени в Търговския закон. 

Чл. 9. Прекратяването на едноличните търговски дружества с общинско участие се извършва с 

решение на Общинския съвет. 

 

Р а з д е л  ІІІ 

Органи на управление и контрол на търговските дружества с общинско участие 

  

Чл. 10. (1) Органи на общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност са: 

1. Едноличният собственик на капитала; 

2. Управителят, назначен след провеждане на конкурс, а при дружества по чл. 5 т. 5 (при пълно 

участие), управителя на дружеството, едноличен собственик на капитала. 

(2) Органи на общинските еднолични акционерни дружества са: 

1.  Едноличният собственик на капитала; 

2. Съветът на директорите (при едностепенна система на управление) или надзорният и 

управителният съвет (при двустепенна  система на управление). 

Чл. 11. Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала в 

едноличните търговски дружества с общинско участие в рамките на неговите правомощия, установени 

в съответните закони и уредени в тази Наредба, и определя конкретните правомощия на Кмета. 

Чл. 12. Кметът, в рамките на делегираните му по настоящата Наредба права на управление и 

разпореждане, издава заповеди. 

Чл. 13. В търговските дружества, в които общината е съдружник акционер или акционер, 

представителите на Общината в Общото събрание на съдружниците или акционерите се избират от 

Общинския съвет. 

Чл. 14. Органите на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер, и 

техните правомощия се формират при условията и по реда на Търговския закон и съгласно 

Дружествените договори или Уставите на тези дружества. 

 

Р а з д е л   ІV 

Правомощия на органите на едноличните търговски дружества с общинско участие 

  

Чл. 15. (1) Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на 

капитала в общинските еднолични търговски дружества с ограничена отговорност: 

1. образува, преобразува и прекратява дружеството; 

2. изменя и допълва учредителния акт или устав на дружеството; 

3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя 

начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването; 

4. взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в 

капитала на други търговски дружества; 

5. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества и определя размера на 

участието му в общата собственост на съдружниците в гражданското дружество; 

6. взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти - собственост на 

дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях; 

7. взема решения за разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други 

дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството 

по сделки с чуждестранни физически или юридически лица; 

8. взема решения за допълнителни парични вноски; 
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9. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; 

10. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на 

дружеството; 

11. освобождава от отговорност управителя; 

12. приема годишния отчет и баланса, взема решение за разпределение на  печалбата и за 

изплащане на дивиденти; 

13. взема решение за участие в капитала на други търговски дружества; 

14. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и 

назначава представител за водене на процеси срещу тях. 

15. дава съгласие за закупуване на ДМА, чиято обща балансова стойност за текущата година 

надхвърля 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 

декември на предходната година. 

(2) Кметът на общината упражнява следните, определени му от Общинския съвет правомощия 

на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични търговски дружества с ограничена 

отговорност, като: 

1. назначава временен управител до провеждането на конкурс по чл.32 от тази Наредба в 

случаите, когато договорът за възлагане на управлението с управителя е прекратен предсрочно или 

срокът му е изтекъл, както и при новообразувано или преобразувано ЕООД; 

2. назначава ликвидатор при прекратяване на дружеството, определя, а при необходимост и 

удължава срока на ликвидацията; 

3. сключва договора за управление с управителя, както и договора за управление с управителя 

на търговски дружества, в които едноличните търговски дружества на общината имат 

еднолично/пълно участие в капитала на други търговски дружества; 

4. сключва договор за ликвидация с ликвидатора; 

5. предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Община Никола Козлево в 

качеството ѝ на едноличен собственик на капитала в търговското дружество; 

7. дава съгласие за закупуване на ДМА, чиято обща балансова стойност за текущата година  е 

до 5 на сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството, към 31 декември на 

предходната година. 

Чл. 16.  Управителят на едноличното дружество с ограничена отговорност: 

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и в съответствие с 

учредителния акт, настоящата наредба, решенията на общински съвет; 

2. представлява дружеството; 

3. осъществява правомощията на работодател по отношение на работещите в дружеството; 

4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание. 

Чл. 17. (1) Общинският съвет упражнява следните правомощия на едноличния собственик на 

капитала в общинските еднолични акционерни дружества: 

1.  учредява, преобразува и прекратява дружеството; 

2.  изменя и допълва устава на дружеството; 

3.  взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и определя 

начина, по-който следва да се извърши намаляването или увеличаването; 

4.  взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в 

капитала на други търговски дружества; 

5. решава издаването на облигации; 

6. взема решения за придобиване или разпореждане с недвижими имоти – собственост на 

дружеството и за учредяване в полза на трети лица на вещни права върху тях; 

7. взема решения за разпореждане с дялове или акции собственост на дружеството в други 

дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството 

по сделки с чуждестранни физически или юридически лица; 

8. дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества; 

9. дава съгласие за предоставяне на обезпечения в полза на трети лица; 

дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството; 

10. одобрява годишния финансов отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител в 

съответствие с изискванията на Закона за счетоводството; 

11. освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите или надзорния и 

управителния съвети. 

(2) Кметът на общината упражнява следните правомощия на едноличния собственик на 

капитала в общинските еднолични акционерни дружества: 

1. назначава временен съвет на директорите (при едностепенна система на управление) или 

временен надзорен съвет и управителен съвет (при двустепенна система на управление) до 
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провеждането на конкурс по чл.32 от тази Наредба в случаите, когато договорът за възлагане на 

управлението с членовете на съвета на директорите или надзорния съвет е прекратен предсрочно или е 

изтекъл срокът им и сключва договори с тях, както и при новоучредено или преобразувано ЕАД; 

2. взема решения за предявяване на иск срещу членовете на съвета на директорите или срещу 

членовете на надзорния и управителния съвети и назначава представители за водене на процес; 

3. назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството, определя срока за ликвидация 

както и при необходимост удължава същия; 

4. сключва договори с ликвидатора; 

5. предприема пред органи на власт действия в защита интересите на Никола Козлево в 

качеството ѝ на едноличен собственик на капитала в търговското дружество. 

Чл. 18. (1) Съветът на Директорите: 

1. представлява дружеството; 

2. възлага управлението на дружеството на един от своите членове – изпълнителен член; 

3. одобрява щатното разписание на дружеството; 

4. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет, 

респективно на Кмета на Общината. 

(2) Надзорният съвет: 

1.  избира членове на управителния съвет, определя тяхното възнаграждение и може да ги 

заменя по всяко време; 

2.  представлява дружеството само в отношенията с управителния съвет; 

3. решава всички въпроси, които не са от изключителна компетентност на Общински съвет, 

респективно на Кмета на Общината. 

(3) Управителният съвет: 

1.  управлява и представлява дружеството под контрола на надзорния съвет; 

2. решава всички въпроси, които не са  от изключителна компетентност на Общински съвет, 

респективно на Кмета на Общината и на Надзорния съвет. 

Чл. 19. В еднолично акционерно дружество едноличният собственик на капитала решава 

въпросите от компетентността на Общото събрание. 

Чл. 20. Учредителните актове или Уставите на едноличните търговски дружества с общинско 

участие се приемат от Общински съвет и се подписват от Кмета на Общината и Председателя на 

Общински съвет. 

  

Р а з д е л   V 

Особени правила при сключване на някои видове договори 

  

Чл. 21. (1) В капитала на търговски дружества могат да се внасят (апортират) движими вещи и 

недвижими имоти – частна общинска собственост или вещни права върху тях, след решение на 

Общински съвет. 

            (2) Оценката на имотите и вещите по ал. 1 се извършва по реда на чл. 72, ал. 2 от Търговския 

закон. 

Чл. 22. (1) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем 

имоти или части от тях, внесени от Общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват 

ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по 

ред, определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-

дълъг от 10 години. 

(2) Решението за провеждане на публичния търг или публичния конкурс за отдаване под наем 

се взема от Управителя на едноличното общинско дружество с ограничена отговорност, съответно от 

Съвета на директорите (при едностепенна система на управление) или Управителния съвет (при 

двустепенна система на управление) на едноличното общинско акционерно дружество и след 

съгласието на Кмета на Общината до 5 години, а над 5 години с решение на Общински съвет. Същите 

органи упражняват посочените в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество правомощия на Кмета по отношение на провеждането на търга или конкурса. 

(3) Разпореждане с ДМА, чиято обща балансова стойност за текущата година надхвърля 5 на 

сто от общата балансова стойност на ДМА, собственост на дружеството към 31 декември на 

предходната година, се извършва след решение на Общинския съвет. 

(4) Ал.1 не се прилага при сключване на договори с държавни или общински предприятия или 

учреждения. 
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(5) Отдаването под наем на недвижими имоти или части от такива имоти между търговски 

дружества, в които Община Никола Козлево е едноличен собственик на капитала, става по цени 10 на 

сто от определените от Общинския съвет базисни цени за отдаване под наем на общинско имущество. 

(6) Цените по договорите за наем, сключени по реда и условията на ал.1, не могат да бъдат по-

ниски от базисните наемни цени, утвърдени и актуализирани с решение на Общински съвет Никола 

Козлево. 

       (7) Общинският съвет дава право на управителите на фирми със 100 % общинско участие, с 

предоставени за стопанисване и управление  и заведени в счетоводния баланс на дружествата жилища, 

да подписват договори за отдаване под наем на общински жилищен имот с наематели, след издаване на 

заповед за настаняване от Кмета на Община Никола Козлево. 

Чл. 23. Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се 

намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска в 

капитала им, въз основа на решение на общинския съвет. 

 

Р а з д е л  VI 

Задължения на представителите на общината в търговските дружества,  

в които общината е съдружник или акционер 

 

Чл. 24. В търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината е съдружник, 

представителите по чл.13 от Наредбата правят изявления, извършват действия и изразяват становища в 

общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Общинския съвет, определящо 

съдържанието на изявленията, действията или становищата, когато се касае до следните случаи: 

1. изменяне и допълване на дружествения договор; 

2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен 

дял; 

3. намаляване или увеличаване капитала на дружеството; 

4. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; 

5. решение за допълнителни парични вноски; 

5. решение за участие в капитала на други търговски дружества; 

6. обезпечения в полза на трети лица; 

7. сключване на договори за кредитиране на трети лица; 

8. учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството; 

9. преобразуване и прекратяване на дружеството. 

Чл. 25. В търговските дружества с ограничена отговорност, в които общината е съдружник, 

представителите по чл. 13 от Наредбата правят изявления, извършват действия и изразяват становища 

в общото събрание на съдружниците само след изрично решение на Кмета на Общината, определящо 

съдържанието на изявленията, действията или становищата, когато се отнася до следните случаи: 

1. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалби и изплащането на 

дивиденти; 

2. избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от 

отговорност; 

3. решение за откриване и закриване на клонове. 

Чл. 26. В акционерните търговски дружества, в които Общината е акционер, представителите 

по чл. 13 от Наредбата правят изявления, извършват действия и изразяват становища в общото 

събрание на акционерите само след изрично решение на Общинския съвет, определящо съдържанието 

на изявленията, действията или становищата, когато се отнася до следните случаи: 

1. изменяне или допълване на устава на дружеството; 

2. намаляване или увеличаване капитала на дружеството; 

3. преобразуване и прекратяване на дружеството; 

4. обезпечения в полза на трето лице; 

5. сключване на договори за кредитиране на трети лица; 

6. даване на разрешение за разпоредителни сделки с ДМА на дружеството; 

7. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството; 

8. одобряване на годишния счетоводен отчет след заверка на експерт – счетоводителя, 

разпределяне на печалбата и изплащане на дивиденти; 

9. избиране и освобождаване на членовете на Съвета на директорите, съответно на Надзорния 

съвет и определя възнаграждението на членовете на Надзорния съвет, съответно на членовете на 

Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението; 

10. освобождаване от отговорност членовете на Съвета на Директорите и на Надзорния съвет, 

на Управителния съвет. 
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Чл. 27. В търговските дружества с ограничена отговорност, в които Общината е съдружник, 

както и в акционерните търговски дружества, в които Общината е акционер, представителите по чл. 13 

от Наредбата: 

1. предлагат за одобрение от Общински съвет варианти за решения по въпросите от 

предварително обявения Дневен ред на съответния орган за управление; 

2. са длъжни да защитават интересите на Общината и да отчитат писмено дейността си пред 

Общински съвет, както и да информират в тридневен срок Председателя на Общински съвет и Кмета за 

предстоящи и приключили заседания на управителните органи, като предоставят Дневния ред и копие 

от протоколите на заседанията; 

3. при неизпълнение на задълженията по т. 2 Общинският съвет може да смени представителя 

на Общината по чл. 13 от Наредбата. 

  

Р а з д е л VII 

Състав на органите на едноличните търговски дружества с общинско участие 

  

Чл. 28. (1) Управители на общински еднолични търговски дружества с ограничена отговорност 

могат да бъдат физически лица, които не са регистрирани като търговци по Търговския закон. 

(2) Членове на съвета на директорите на общинските еднолични акционерни дружества, 

съответно на надзорния или управителния съвет, могат да бъдат както физически лица, така и 

търговски дружества, кооперации (с изключение на ЖСК) или юридически лица с нестопанска цел. 

Юридическите лица се представляват в управителните органи от законните си представители или 

други изрично и писмено упълномощени от тях физически лица. 

Чл. 29. Не могат да бъдат управители на общински еднолични търговски дружества с 

ограничена отговорност физически лица, които: 

1. от свое или чуждо име извършват търговски сделки; 

2. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски 

дружества; 

3. заемат длъжност в управителни органи на други търговски дружества; 

4. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-

отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието; 

5. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в 

дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

6. са народни представители, общински съветници, кметове или държавни служители; 

7. работят по трудов договор. 

Чл. 30. Не могат да бъдат членове на съвета на директорите, надзорните и управителните 

съвети, физически и юридически лица,  които: 

1.  от свое или от чуждо име извършват конкурентни на дружеството търговски сделки; 

2. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски 

дружества; 

3. участват като съдружници или акционери в търговски дружества с конкурентна на 

дружеството търговска дейност; 

4.  са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-

отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието; 

5.  са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в 

дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; 

6.  са съпрузи или роднини по права линия, по съребрена линия или по сватовство до четвърта 

степен включително на член на управителен орган; 

7.  са управители или членове на управителни органи на друго дружество; 

8.  са народни представители, общински съветници, кметове или държавни служители. 

Р а з д е л  VІІІ 

Възлагане на управлението на  търговски дружества с общинско участие 

  Чл. 31. (1) Управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие се възлага с 

договори за управление, сключени между Кмета на общината и съответния управител, членове на 

съвета на директорите или надзорен съвет, като контролът върху изпълнението им се упражнява от 

Кмета. 

(2) Възлагането на управлението на търговски дружества, в които Общината е съдружник или 

акционер, става с договор за управление при условията и по реда на Търговския закон. 

           (3) Контролът за изпълнението на учредителния акт/дружествения договор и контролът за 

опазване имуществото на търговските дружества с общинско участие, се осъществява от Общинския 

съвет. 
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  Чл. 32. (1) Управлението се възлага след провеждане на конкурс по ред и условия, утвърдени от 

Общинския съвет. 

(2) Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато Кметът на общината назначава 

временен управител, временен съвет на директорите или надзорен съвет. 

(3) В тримесечен срок от назначаването на временния управител, съответно на временния съвет 

на директорите или надзорен съвет, се обявява конкурс за възлагане на управлението на търговското 

дружество. 

(4) Месечното възнаграждение на управителя се определя съгласно Системата от показатели за 

определяне възнаграждението на управителите, обективирана от Договора за управление, с 

изключение на първоначалното тримесечно възнаграждение на новоизбрания управител, което е в 

размер на 3 (три) минимални работни заплати за страната на месец.  

Чл. 33. Договорите за управление се сключват за срок не по-дълъг от четири години.   

Чл. 34. Договорите за управление уреждат: 

1.задълженията, функциите, задачите и пълномощията на управителя, съответно на членовете 

на съвета на директорите или надзорния съвет, както и начина на взаимодействието им с другите 

органи на дружеството; 

2. размера и начина на плащане на възнагражденията, социалното осигуряване и реда за 

предоставянето на платен годишен отпуск на управителя, съответно на членовете на съвета на 

директорите или надзорния съвет; 

3.отговорността на страните при неизпълнение на задълженията; 

4.основанията за прекратяване. 

Чл. 35. (1) Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските 

дружества с общинско участие, се задължават да изготвят ежегодно бизнес задача на дружеството и да 

я представят на Общински съвет в срок до 30 ноември.  

(2) Бизнес задачата по ал. 1 следва да е изготвена в съответствие с бизнес плана/програмата за 

срока на управление и да има следното съдържание: структура на приходите и разходите, финансов 

резултат, източници на финансиране, инвестиции и иновации, управление на активите, управление на 

персонала, вкл. щатно разписание, както и показатели за финансово-икономически анализ.   

Чл. 36. (1) Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските 

дружества с общинско участие, са длъжни в срок до края на месеца, следващ отчетното тримесечие, да 

представят на Кмета на общината писмен отчет за резултатите от изпълнението на бизнес задачата на 

дружеството. 

(2) Управителят/изпълнителният директор или управителният съвет на търговските дружества с 

общинско участие, са длъжни в срок до 10 март да представят на Кмета на общината и на Общински 

съвет годишен отчет за дейността на дружеството. Към отчета задължително се прилагат следните 

документи: годишен финансов отчет, приложенията към него и отчет за изпълнение на бизнес 

задачата. 

Чл. 37. Кметът на Общината може да възлага на финансовия контрольор извършването на одит 

на едноличните търговски дружества с общинско участие и тези с над 50% общинско участие в 

капитала. Резултатите от одита се представят за сведение на Общински съвет, след приключване на 

проверката. 

Чл. 38. (1) Кметът на общината назначава ликвидатори и сключва договори с назначените 

ликвидатори на едноличните търговски дружества с общинско участие, в които се посочват 

задълженията на ликвидатора, срока, в който следва да завърши ликвидацията и възнаграждението на 

ликвидатора. 

(2) При незавършване на ликвидацията в срок договорът с ликвидатора може да бъде удължен 

от Кмета. 

Чл. 39. Не могат да бъдат назначавани за ликвидатори лица, които: 

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки; 

2. са неограничено отговорни съдружници в събирателни или командитни търговски 

дружества; 

3. са управители или членове на управителни органи на други дружества; 

4. са лишени с присъда или с административен акт от правото да заемат материално-

отчетническа длъжност – до изтичане срока на наказанието; 

5. са народни представители, общински съветници, кметове или държавни служители; 

6. са били членове на управителни органи или неограничено отговорни съдружници в 

дружество, което е прекратено поради несъстоятелност – ако са останали неудовлетворени кредитори. 

Р а з д е л  ІХ 

Ред за участие на Общината в дружества, образувани по реда на  

гл. ХV от Закона за задълженията и договорите 
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  Чл. 40. За осъществяване на стопанска дейност Общината може да участва в дружества, 

образувани по реда на гл. ХV от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). 

Чл. 41. С договора за дружество, Общината съвместно с друго лице или лица се съгласява/т да 

обединят своите усилия за постигането на една обща цел. 

Чл. 42. (1) Решения за участие на Общината като съдружник в съответното дружество, както и 

прекратяването на участието, при участие на Общината с парична сума до 20 000 лева се взема от 

Кмета на Общината. 

(2) При участие на общината с парична сума над 20 000 лева, както и при участие със свободни 

имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в 

съответното дружество се взема решение от Общински съвет Никола Козлево. 

Чл. 43. (1) Общински съвет Никола Козлево определя представителя на Общината в 

дружествата, създадени при хипотезата на чл.42, ал. 2; 

              (2) Кметът на общината определя представителя на Общината в дружествата, създадени при 

хипотезата чл. 42, ал. 1. 

Чл. 44. (1) Лицата по чл. 43 имат правата и задълженията на съдружника в сдружението, дадени 

от Закона и Дружествения договор. 

(2) В Дружественият договор се определят случаите в които решенията относно работите на 

дружеството се вземат от Общински съвет, респективно от Кмета на общината. 

Чл. 45. Относно неуредените в този раздел въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 357 – чл. 

362 от Закона за задълженията и договорите. 

Р а з д е л  Х 

Ред за участие на Общината в сдружения с нестопанска цел по ЗЮЛНЦ 

 Чл. 46. (1) Общината може да участва в сдружения с нестопанска цел и да осъществява дейност чрез 

тях. 

            (2) Сдруженията с нестопанска цел, в които участва общината, могат да осъществяват дейност 

само в обществена полза.  

Чл. 47. Общинският съвет взема решение: 

1. за участие на общината в сдружение с нестопанска цел; 

2. за прекратяване на членството на общината в сдружение с нестопанска цел. 

Чл. 48. Решението за участие на Общината в сдружение с нестопанска цел и за образуване на 

сдружение с нестопанска цел съдържа: 

1. съгласие за участие на Общината в сдружението, определяне на представител на Общината в 

Общото събрание, както и предложения за представител на Общината в органите на управление и 

контрол; 

2. при образуване на сдружение с нестопанска цел: седалището и адреса на управление; 

наименование, цели и средства за постигане; предмет на дейност, както и утвърждава устава на 

сдружението; представителя на Общината в органите на управление и контрол на сдружението, ако 

съответно бъде избран от Общото събрание, както и представителя на Общината в Общото събрание. 

Чл. 49. (1) Представителят на Общината в Общото събрание дава мнения становища и гласува, 

след решение на Общинския съвет в следните случаи: 

1. когато се изменя и допълва устава; 

2. когато се приемат и изключват членове; 

3. когато се взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението; 

4. когато се приемат основните насоки и програма за дейността на сдружението; 

5. когато се вземат и други решения, предвидени в устава. 

(2) Представителят на Общината в Общото събрание дава мнения становища и гласува, след 

решение на Кмета в следните случаи: 

1. когато се избират и освобождават членовете на управителния съвет; 

2. когато се вземат решения за откриване и закриване на клонове; 

3. когато се вземат решения за участие в други организации; 

4. когато се вземат решения относно дължимостта и размера на членския внос или на 

имуществените вноски; 

5. когато се приема отчета за дейността на управителния съвет; 

6. когато се отменят решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на 

Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; 

7. когато се приемат други вътрешни актове; 

8. когато се приема бюджета на сдружението. 

Чл. 50. Представителят на Общината в Общото събрание информира Общински съвет и Кмета 

на Общината за дейността на сдружението най – малко два пъти годишно. 
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Чл. 51. За неуредените в настоящия раздел въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел и устава на сдружението. 

Раздел XІ 

Публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала им,  

за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за дружествата, образувани по 

реда на ЗЗД, в които участва общината 

 Чл. 52. (1) В общината се създават и поддържат публични регистри за търговските дружества с 

общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и 

за дружествата, образувани по реда на ЗДД, в които участва общината. 

(2) Образците на регистрите, редът за воденето и съхранението им,  се извършва по реда на 

Наредба № 8 от 17.12.2009г. на МРРБ и МП за утвърждаване на образците на регистрите, предвидени в 

Закона за общинската собственост и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхранението 

им. 

(3) На вписване в регистрите подлежат: 

1. Едноличните търговски дружества с общинско имущество; 

2. Смесените търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник; 

3. Дружествата, образувани по реда на ЗЗД в които общината е съдружник; 

4. Общинските предприятия; 

5. Сдруженията с нестопанска цел в които общината участва. 

(4) Регистрите на предприятията, създадени с общинско имущество, предприятията с общинско 

участие, сдруженията с нестопанска цел, в които Общината участва и дружествата, образувани по реда 

на ЗЗД, в които Общината е съдружник, е публичен. 

Чл.53. Регистрите на предприятията, създадени с общинско имущество, предприятията с 

общинско участие, сдруженията с нестопанска цел, в които Общината участва и дружествата, 

образувани по реда на ЗЗД, в които Общината е съдружник, се води съгласно изискванията на Наредба 

№ 8 от 17.12.2009г. на МРРБ и МП за утвърждаване на образците на регистрите, предвидени в Закона 

за общинската собственост и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхранението им. 

Чл. 54. (1) Вписването в съответният регистър се извършва от длъжностно лице, определено със 

заповед на Кмета на Общината. 

(2) Длъжностното лице по ал.1 извършва вписване в съответния регистър въз основа на заверен 

препис от акта, удостоверяващ промените на подлежащите на вписване обстоятелства. 

(3)  Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва. 

Чл. 55. Органите на управление на едноличните търговски дружества и лицата, упълномощени 

да представляват Общината в търговските дружества, изпращат в Общината преписи от издадени от 

тях актове, удостоверяващи обстоятелствата, подлежащи на вписване регистъра на търговските 

дружества и на предприятията с общинско участие в седемдневен срок от издаването им. 

Заключителна разпоредба 

             §1. Настоящата наредба се приема на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 51, ал. 5 от Закона за общинската собственост и влиза 

в сила от --.--.2017 г. 

По дванадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№007 от 18.01.2017г.,       

Относно: допълнение на Решение № 172 по Протокол № 23 от 29.12.2016 година. 

Председателя даде думата на водещата комисия, същата заяви, че няма забележки към 

докладна с вх. № 007, след изказването на председателя на водещата комисия, се пристъпи 

към поименно гласуване: 

От общо гласували 12, по именно  

    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” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”     

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

          Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 
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С 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 52, ал. 3 във 

връзка с ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 9 от Наредба за 

създаване, управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на 

Община Никола Козлево, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №12 

На основание чл. 52, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 1, т. 8, и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 

3, ал. 9 от Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински 

предприятия на територията на Община Никола Козлево 

 Общински съвет Никола Козлево допълва Решение № 172 по Протокол № 23 от 

29.12.2016 год., както следва: 

8. Лек автомобил, марка Опел Астра с регистрационен № Н 3431 АХ 

По тринадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№008 от 19.01.2017г.,       

Относно: прекратяване на съсобствеността на пенсионерски клуб – сглобяема метална барака 

с панели тип сандвич от парцел ХVI кв. 70 по плана на с. Никола Козлево. 

Председателя преди да даде дума на водещата комисия, който попита дали всички около 

собствеността е уточнено и вносителят на докладната съобщи, че я оттегля за уточнения по 

нея.  

По четиринадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№009 от 19.01.2017г.,       

Относно: Разрешение за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, 

съдържащ Подробен Устройствен План /ПУП/ - Парцеларен План /ПП/ и технически 

инвестиционен проект за трасе на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на 

територията на  Община Никола Козлево, обл. Шумен . 
Председателя даде думата на водещата комисия, същата заяви, че няма забележки към 

докладна с вх. № 009, след изказването на председателя на водещата комисия, се пристъпи 

към  гласуване: 

От общо 12 гласували:  

С 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21 ал.1 т.11 от 

ЗМСМА и чл. 93, ал. 2, чл. 110, ал.1, т. 5, чл.124а, ал. 1 и ал. 5, чл. 128, ал.3, 5 и 6 и чл. 150, ал. 

1 и ал. 6 от ЗУТ,  Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №13 

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл. 93, ал. 2, чл. 110, ал.1, т. 5, чл.124а, ал. 1 и ал. 5, 

чл. 128, ал.3, 5 и 6 и чл. 150, ал. 1 и ал. 6 от ЗУТ да бъде извършена процедура по изработване 

на Комплексен проект за инвестиционна инициатива, съдържащ Подробен Устройствен План 

/ПУП/ - Парцеларен План /ПП/ и технически инвестиционен проект за трасе на подземна 

оптична мрежа за електронни съобщения на територията на Община Никола Козлево, обл. 

Шумен по гореописаните трасета.        

По петнадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№012 от 25.01.2017г., 

Относно: Съфинансиране на проект „Ремонт на НЧ „Г. С. Раковски 1927” - с. Ружица, общ. 

Никола Козлево“ по проект „Красива България”. 

Председателя даде думата на водещата комисия, същата заяви, че няма забележки към 

докладна с вх. № 012, след изказването на председателя на водещата комисия, се пристъпи 

към  гласуване: 

От общо 12 гласували:  

С 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21 , ал. 1 , т. 23 от 

ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети  Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №14 

На основание чл. 21 , ал. 1 , т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за 

общинските бюджети Общински съвет Никола Козлево одобрява да се съфинансира проект 

„Ремонт на НЧ „Г. С. Раковски 1927” - с. Ружица, общ. Никола Козлево“ по мярка М01 

„Подобряване на обществената среда в населените места” в кампания – 2017 на проект 

„Красива България" със сумата от 96 632,00 лева със ДДС. 
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По шестнадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№013 от 25.01.2017г., 

Относно: Съфинансиране на проект „Ремонт на ДГ „Здравец” - с. Църквица, общ. Никола 

Козлево“ по проект „Красива България”. 

Председателя даде думата на водещата комисия, същата заяви, че няма забележки към 

докладна с вх. № 013, след изказването на председателя на водещата комисия, се пристъпи 

към  гласуване: 

От общо 12 гласували:  

С 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл. 21 , ал. 1 , т. 23 от 

ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за общинските бюджети  Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №15 

На основание чл. 21 , ал. 1 , т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9, ал. 1 от Закона за 

общинските бюджети Общински съвет Никола Козлево одобрява да се съфинансира проект 

„Ремонт на ДГ „Здравец” - с. Църквица, общ. Никола Козлево“ по мярка М02 „Подобряване на 

социалната инфраструктура” в кампания – 2017 на проект „Красива България" със сумата от 

96 632,00 лева със ДДС. 

По седемнадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№014 от 25.01.2017г., 

Относно: провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД   

Председателя даде думата на водещата комисия, същата заяви, че няма забележки към 

докладна с вх. № 014, след изказването на председателя на водещата комисия, се пристъпи 

към  гласуване: 

От общо 12 гласували:  

С 0 гласа „за“; 0 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 реши: 

РЕШЕНИЕ №16 

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: 

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 24.02.2017 г., както следва: 

По т. 1. от дневния ред, относно: Приемане на бюджет за 2017 г. на Асоциацията по ВиК на 

обособена територия, обслужвана от „ВиК – Шумен” ООД 

Предложение за Решение № 1 

1. Общото събрание приема бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен за 2017 г., при 

вноска на Държавата в бюджета – 15 000 /петнадесет хиляди/ лв. 

2. Вноските на общините – членове на асоциацията са в размер, съгласно Приложение № 

1, определен въз основа на вноската на държавата по т. 1 от решението в процентно 

съотношение на гласовете на членовете на общото събрание. 

3. Членовете на асоциацията следва да внесат своите вноски в бюджета на Асоциацията 

не по-късно от 2 месеца от неговото приемане. 

По представеното предложение за решение по т. 1 да гласува „За” 

По т. 2. от дневния ред, относно: Приемане на Отчет за изпълнението на бюджета на 

Асоциация по ВиК – Шумен за 2016 г. 

Предложение за Решение № 2 

Общото събрание приема отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – Шумен 

за 2016 г. 

По представеното предложение за решение по т. 2 да гласува „За”,  

По т. 3. от дневния ред, относно: Приемане на Отчет за дейността на Асоциация по ВиК – 

Шумен за 2016 г. 

Предложение за Решение № 3 

Общото събрание приема годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Шумен за 2016 

г. 
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По представеното предложение за решение по т. 3 да гласува „За”,  

По т. 4. от дневния ред, относно: Съгласуване на план за опазване на околната среда, 

включително план за собствен мониторинг и Програма за управление на отпадъците 

/включително утайките/  на „ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен. 

Предложение за Решение № 4 

Общото събрание съгласува план за опазване на околната среда, включително план за 

собствен мониторинг и Програма за управление на отпадъците /включително утайките/  на 

„ВиК – Шумен” ООД, гр. Шумен. 

По представеното предложение за решение по т. 4 да гласува „За”,  

По т. 5. от дневния ред, относно: Разпределение между собствениците на ВиК системите и 

съоръженията на средствата от ВиК оператора по договора за предоставяне на ВиК услуги 

съобразно процентното съотношение на гласовете им.  

Предложение за Решение № 5 

Общото събрание разпределя между собствениците на ВиК системите и съоръженията 

средствата от „ВиК – Шумен” ООД по договора за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на ВиК системите и съоръженията съобразно процентното съотношение на гласовете им 

Общото събрание. По представеното предложение за решение по т. 5 да гласува „За”. 

По осемнадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№015 от 25.01.2017г., 

Относно: Определяне заплатата на кмет на община Никола Козлево. 

Председателя даде думата на водещата комисия, същата заяви, че няма забележки към 

докладна с вх. № 015, след изказването на председателя на водещата комисия, се пристъпи 

към  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” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”     

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

          Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, ал.1, т.5 от 

ЗМСМА, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №17 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево определя 

основно възнаграждения на кмета на общината в размер на 1920.00 /Хиляда деветстотин и 

двадесет/ лева, считано от 01.01.2017 год. 

По деветнадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№016 от 25.01.2017г., 

Относно: Определяне основна заплата на кметове на кметства при община Никола Козлево 

Председателя даде думата на водещата комисия, същата заяви, че няма забележки към 

докладна с вх. № 016, след изказването на председателя на водещата комисия, се пристъпи 

към  гласуване: 

От общо 12 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов                     -“въздържал се” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 
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    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”     

    Галин Иванов Георгиев                         -„за” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

          Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 11 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.21, ал.1, т.5 от 

ЗМСМА, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №18 

На основание чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево определя 

следните основни възнаграждения на кметове по населени места, както следва, считано от 

01.01.2017 г. 

  

Кмет на населено място сума 

1.Кмет на кметство с.Вълнари 800 

2.Кмет на кметство с.Пет могили 800 

3.Кмет на кметство с.Църквица 750 

4. Кмет на кметство с.Крива река 700 

5. Кмет на кметство с.Цани Гинчево 600 

6. Кмет на кметство с.Хърсово 580 

7. Кмет на кметство с.Ружица 600 

8. Кмет на кметство с.Каравелово 600 

9. Кмет на кметство с.Красен дол 550 

По двадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№017 от 25.01.2017г., 

Относно: Определяне на размера на възнаграждение председателя на общински съвет Никола 

Козлево. 

Председателя даде думата на водещата комисия, същата заяви, че няма забележки към 

докладна с вх. № 017, след изказването на  водещата комисия, председателя на общински 

съвет Никола Козлево Стефан Иванов Стефанов съобщи, че това увеличение ще го предоставя 

всеки месец на ученичката БОРЧИН МЕХМЕД ИЛЯЗ от ОУ „Свети Климент Охридски“ с. 

Пет могили като месечна стипендия за втория срок докато завърши осми клас, той също заяви 

че няма да участва в гласуването поради евентуален конфликт на интереси, след което се 

пристъпи към  гласуване: 

От общо 11 гласували поименно:  

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Владимир Димитров Лазаров                -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”     

    Галин Иванов Георгиев                         -„въздържал се” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

          Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 10 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание чл.26, ал.1,  от 

ЗМСМА, Общински съвет реши: 
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на основание чл.26, ал.1,  от ЗМСМА, определя месечно възнаграждение на председателя на 

общински съвет Никола Козлево в размер на 1080 (хиляда и осемдесет) лева, считано от 

01.01.2017 година. 

По двадесет и първа точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№600 от 04.01.2017г., 

Относно: предложение за определяне на размера на възнаграждението на общинските 

съветници. 

Председателя даде думата на водещата комисия, същата заяви, че след разглеждането и от 

членовете  както и от другите комисии и след съвместни дебати е постъпило ново 

предложение от Нурхан Осман Али член на комисия „Просвета, култура, младежки дейности, 

спорт и транспорт,,. Той предлага изменение по 1 т. от решението на докладна с вх. № 600/ 

04.01.2017г. от 250 на 350 лева. Преди да се премине към гласуване Ешреф Реджеб кмет на 

община Никола Козлево напомни на съветниците, че в общинска администрация има все още 

служители, които работят на минимална заплата. И им каза при гласуване да го имат в 

предвид. Владимир Лазаров добави, и подчерта както на комисиите така и сега, че е против 

предложението на Нурхан Осман Али. След изказванията Стефан Стефанов председател на 

общински съвет изказа мнение по ново постъпилото предложение, той съобщи на колегите си, 

че не подкрепя предложението на Нурхан Осман Али и добави че вносителят на докладната е 

с по разумно и приемливо решение относно възнагражденията на съветниците на общински 

съвет Никола Козлево. След дебатите и изказванията  се пристъпи към  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” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”     

    Галин Иванов Георгиев                         -„против” 

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“против” 

          Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 2 гласа „против“ и на основание чл.34, ал.2,  от 

ЗМСМА, Общински съвет реши: 

РЕШЕНИЕ №20 

На основание чл.34, ал.2,  от ЗМСМА, Общински съвет определя следните възнаграждения на 

общинските съветници: 

1. За участие в заседания на общински съвет независимо от техния брой месечно – 250 

(двеста и петдесет) лева; 

2. За участие в заседание на постоянна комисия да получават; 

2.1. Председател – 50 (петдесет) лев; 

2.2. Член – 40 (четиридесет) лева; 

3. Общински съвет възлага на Кмета на Община Никола Козлево до извърши съгласно 

закона последващите действия за изплащането на възнаграждения на общинските 

съветници считано от 01 януари 2017 година.  

  

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 17:00 часа. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 

/Емине Коджа Апти/      /Стефан Стефанов/ 


