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МОТИВИРАН ДОКЛАД 

 

от Ешреф Вели Реджеб – Кмет на община Никола Козлево 

 

 

ОТНОСНО: Допълнение на Наредба № 2 приета с решение № 29 по 

Протокол № 2 от 28.02.2008 година за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Никола Козлево. 

 

Въз основа на Решение № 99 по протокол № 15 от 11.08.2016 год. на 

Общински съвет Никола Козлево са предоставени безвъзмездно на 

Общинско предприятие „Никола Козлево” за стопанисване и управление 

следните язовири: 

 

         1. Язовир с площ от 12, 835 дка, съставляващ ПИ № 303 по плана за 

земеразделяне на с. Вълнари – Акт № 255 от 12.02.2008г. 

         2. Язовир „Папурлук“ с площ от 71,206 дка, съставляващ ПИ № 220 по 

плана за земеразделяне на с. Хърсово – Акт № 261 от 15.05.2008г. 

         3. Язовир „Башпунар“ с площ от 10,880 дка, съставляващ ПИ 000019 по 

плана за земеразделяне на с. Църквица – Акт № 126 от 17.11.2003 г. 

         4. Язовир „Башпунар“ с площ от 12,405 дка, съставляващ ПИ 000079 по 

плана за земеразделяне на с. Крива река – Акт № 127 от 17.11.2003 г. 

         5. Язовир Каравелово с площ от 101,240 дка, съставляващ ПИ 000370 по 

плана за земеразделяне на с. Каравелово – Акт № 125 от 17.11.2003 г. 

         6. Язовир Каравелово с площ от 195,772 дка, съставляващ ПИ 000139 по 

плана за земеразделяне на с. Красен дол – Акт № 124 от 17.11.2003 г. 

         7. Язовир с площ от 2,771 дка, съставляващ ПИ № 305 по плана за 

земеразделяне на с. Вълнари – Акт № 254 от 06.02.2008г. 

         8. Язовир с площ от 1,565 дка, съставляващ ПИ № 302 по плана за 

земеразделяне на с. Вълнари – Акт № 258 от 06.02.2008г. 

 

Предлагаме да бъде извършвана нова туристическа услуга – любителски и 

спортен риболов, през светлата част на денонощието през всички дни на 

седмицата, извън периода на забраната по чл. 32, ал. 1 от Закона за 

рибарството и аквакултурите. 

 

 

mailto:obankozlevo@mail.bg


   

 

 

1. Причини, които налагат приемането: 

Направените предложения за допълнение на Наредба № 2 за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Никола Козлево са във връзка с: 

- откриването на нова туристическа услуга; 

- необходимост от осигуряване на финансови средства за поддържане на 

съоръженията, изградени на водните обекти – стени, изпускатели, 

преливници; 

- назначаване на надзиратели; 

- осигуряване на безопасност и цялостна поддръжка на ландшафта около 

водните площи. 

 

2. Цели, които се поставят: 

Целта на приемането на настоящите промени в Наредбата е да бъде 

постигнато: 

- осигуряване на безопасността на обектите, чрез осъществяване на 

превенция на опасностите от наводнения за населението; 

- осъществяване на 24-часов контрол на нивото на водата в язовирите; 

- повишаване на общата култура на населението по любителски и 

спортен риболов, както и да се въздейства възпитателно, спрямо 

всички жители и гости на община Никола Козлево, относно 

поддържане на хигиената и приветливия вид на районите около 

язовирите; 

- създаване на допълнителна възможност и нова зона за отдих, почивка, 

спорт и туризъм на жителите и гостите на община Никола Козлево. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 

С получените финансови средства ще се дофинансират дейностите, свързани 

с безопасността и предотвратяването на бедствия и аварии и поддържане на 

биологичното разнообразие в язовирите и районите около тях. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

-  своевременна реакция на възникнали критични ситуации и 

предотвратяване на опасност от наводнения в зоните на оттичане на 

язовирите; 

-  облагородяване и по-добра достъпност до язовирите; 

-  създаване предпоставки за последващо развити и разширяване на 

туристическата услуга 

 

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз 

Предлагания проект на допълнение на Наредба № 2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Никола Козлево е подзаконов нормативен акт, поради което 

съответствието ѝ с правото на ЕС е предопределено от разпоредбите на 



   

 

Европейската харта за местното самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

Към настоящия момент в действащата Наредба № 2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Никола Козлево не е предвидена цена за такъв вид услуги. 

 

С изложените от нас мотиви предлагаме да се приеме допълнение на Наредба 

№ 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Никола Козлево, както следва: 

  

ПРОЕКТОРЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от Закона за 

местните данъци и такси 

І. Общински съвет – Никола Козлево допълва Наредба № 2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Никола Козлево, както следва: 

1. В Глава ЧЕТВЪРТА - РАЗДЕЛ Х цени за неуредени със закон услуги, 

оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица се 

правят следните допълнения: 

1.1. В  чл. 41 се добавя нова т. 18, със следния текст: 

18. /Нова - приета с Решение № ….. по протокол № …. от ……… 2016 

год./ Цена на туристическа услуга любителски и спортен риболов в язовири, 

находящи се на територията на община Никола Козлево – общинска 

собственост, предоставени за стопанисване и управление на общински 

предприятия – в размер на 2,50 лв. без включен ДДС за една рибарска въдица 

на ден, при максимално позволени 3 броя въдици на човек.  

 

ІІ. В Преходните и заключителните разпоредби се добавя нов §21, със 

следния текст: 

§ 21 /Нов - приет с Решение № ….. по протокол № …. от ……… 2016 

год./ Наредбата е допълнена с Решение № …… , по Протокол № ….. от 

……….. .2016 година на ОбС - Никола Козлево и влиза в сила 14 дни 

от датата на приемането и от ОбС – Никола Козлево. 

 

30.08.2016 год. 


