
 

П Р О Т О К О Л 
 Днес  на 09 декември 2016г. (петък) от 10.30 часа в Заседателната зала на 

Община Никола Козлево се проведе, обществено обсъждане във връзка с приемане на 

Наредба за подпомагане на уязвими групи от населението на Община Никола Козлево с 

талони за хляб. 

 Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, бяха поканени чрез 

обява, публикувана на 07.11.2016 г. в сайта на община Никола Козлево, всички 

заинтересовани лица за обществено обсъждане за приемане на  Наредба за подпомагане 

на уязвими групи от населението на Община Никола Козлево с талони за хляб. 

  

 На общественото обсъждане присъстваха: 

 1. Иван Иванов – Зам. Кмет на Община Никола Козлево 

 2. Севгин Ахмед  – Специалист „СД и ОбС” 

 3. Нежля Кямилова – юрисконсулт на Община Никола Козлево 

 4. Антония Колева – Секретар МКБППМН 

 5. Иванка Найденова – Директор Дирекция „ФСД и АО” 

 По време на общественото обсъждане бяха направените следните 

предложения и препоръки: 

          - чл. 5 се изменя по следния начин:  Размерът на предоставената еднократна 

финансова помощ за талони на едно лице, живеещо самостоятелно или член на 

семейство – 50 лв. (петдесет). 

 - чл. 7 се изменя по следния начин:  Еднократна помощ се отпуска на лица или 

семейства, които имат доходи под размер на линията на бедност за страната определен 

от Министерския съвет на член на семейство.  

          - чл. 9, ал.6  се изменя по следния начин: Да не са собственици на повече от 10 

дка  земеделска земя. 

 - Чл. 11, ал. 1 се добавя т. 4 със следния текст: Документ доказващ регистрацията 

на лицето за две години назад, който се издава служебно. 

- В чл. 10, ал. 1 и ал. 2 думата „Искания“ се заменя с думата „Заявления“.  

- чл. 12, ал. 1  се изменя по следния начин: Разглеждането на постъпилите 

заявления се извършва от комисия, сформирана със Заповед на Кмета на Община 

Никола Козлево. Съставът на комисията е от 7 членове, от които: председател – кметът 

на Община Никола Козлево или определено със заповед от него длъжностно лице, 

заместник-председател – председателят на Постоянната комисия по „Административно–

правно обслужване, законност и обществен  ред, гори, социални  дейности, 

предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и сигнали“, членове – 

двама общински съветници и трима служители от общинска администрация.  

- чл. 13, ал. 1  се изменя по следния начин: Заседанията на комисията се 

насрочват след приключване на приема на заявления от граждани. 

- чл. 15  се изменя по следния начин: Талоните се предоставят с приемо-

предавателен протокол. 

 -  В Допълнителните разпоредби се добавят два нови параграфа, както следва: 

§2. Разпоредбите на чл. 9, ал.6 не се прилага за лица над 65 год. възраст; 

§3. „Лица”  по смисъла на тази наредба са лицата навършили пълнолетие. 

- В Заключителните разпоредби §2 съответно се преобразува в §4. 

 

Протоколчик: (П) 

/Емине Коджа Апти/ 


