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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  
                                   № 5 
                                               29.03.2016 г.    
          Днес 29.03.2016 г. от 11,00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 
проведе редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево. Присъстващи бяха още: 
Ешреф Реджеб – кмет на община Никола Козлево, Мехмед Мехмедали – кмет на с. Пет 
могили,  Селяйдин Исуф – кмет на с. Църквица; Красимира Каменова – кмет на  с. Красен 
дол, Недрет Тефик – кмет на с. Крива река, Шинаси Назиф  - кмет на с. Каравелово, Насъф 
Исмаил - кмет на с. Ружица, Мехмед Мехмед – кмет на с. Хърсово, Борис Добрев – кметски 
наместник на с. Векилски, Петър Димитров – Секретар на общината, Иван Иванов – 
заместник кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – заместник кмет на община 
Никола Козлево. 
На заседанието присъстваха  13 съветника.  
    Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на кворум 
и предложи преди гласуването на дневния ред, общинските съветници да гласуват да се 
включи ли в дневния ред докладна с Вх.№292 от 23.03.2016г., която е постъпила след 
заседание на комисиите.  
          От общо гласували 13 
 С 13 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0 гласа “въздържали се” 
Общинския съвет прие докладна с Вх.№292 от 23.03.2016г. да бъде включена като точка 
осем от дневния ред. 
Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов  откри заседанието и предложи 
следния дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 272 от 29.02.2016 год.  
2. Докладни с Вх. № 277 от 14.03.2016г. 
3.  Докладна с Вх. № 279 от 18.03.2016 г. 
4.  Докладна с Вх. № 282 от 22.03.2016 г. 
5.  Докладна с Вх. № 283 от 22.03.2016 г. 
6. Докладна с Вх.№ 285 от 22.03.2016 г 
7. Докладна с Вх.№286 от 22.03.2016г. 
8. Докладна с Вх.№292 от 23.03.2016г 

          От общо гласували 13, с 13 гласа “за” ,с  0 гласа “против”, с  0 гласа “въздържали се” 
Общинският съвет прие  дневния ред. 
По Първа точка от дневния ред Докладна с Вх.№272 от 29.02.2016г. Относно - 
Приемане на „План за противодействие на тероризма” на територията на община Никола 
Козлево. 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. 
След като нямаше въпроси към докладната се премина към  гласуване . 
От общо гласували 13 
 С 13 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0  гласа “въздържали се” 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 9, ал. 11 от 
Закона за защита при бедствия, Общинския съвет прие: 
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                                                          Р Е Ш Е Н И Е: № 31 
  План за противодействие на тероризма, като част от Плана за защита при бедствия 

на Община Никола Козлево; 
 Възлага на Кмета на Общината да извърши последващите, съгласно закона действия. 
 
По Втора точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 277 от 14.03.2016г. относно 

представяне на информация по изпълнение на програмите по чл. 9 от Закона за енергията 
от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от възобновяеми 
източници. 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. Членовете на ресорната комисия  изразиха положително становище по 
докладната. След което се пристъпи към гласуване. 
От общо гласували 13 
 С 13 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0  гласа “въздържали се” 
На основание чл. 21 , ал. 1 , т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 10, ал. 3, т. 2 от Закона за 
енергията от възобновяеми източници, Общински съвет Никола Козлево прие: 
 

РЕШЕНИЕ  № 32 
Приема представената Информация по изпълнение на програмите по чл. 9 от Закона за 

енергията от възобновяеми източници за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници. 

По Трета точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 279 от 18.03.2016г. относно 
Актуализиране на бюджет 2016 год. по дейности и параграфи във връзка с включване на 
нови обекти за финансиране на капиталовите разходи за 2016 год. 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. Членовете на ресорната комисия  изразиха положително становище по 
докладната. След което се пристъпи към поименно гласуване. 
От общо гласували 13, а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за” 
     Фераим Керим Сали                               -“за” 
      Веселин Валериев Ангелов                  - „за“ 
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 124 и чл. 125, ал. 1т.2, от Закона за публичните финанси; Общински 
съвет Никола Козлево прие: 
                                                        РЕШЕНИЕ № 33 

1. Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по разхода по 
пълна бюджетна класификация. 

 

Дейност §§ Наименование 
Увеличение 
на плана  

Намаление 
на плана  

Дейност  2623 „Чистота”   1020 Разходи за външни 
услуги 

 
1360 
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Дейност 2623 „Чистота”   5205 Придобиване стоп. 
инвентар 

1360 
 

Дейност „ 2619 ”Др. дейности по жил. 
строит., благоустр. и рег. развитие” 

1020 Разходи за външни 
услуги 

 
3536 

Дейност 2606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа” 

5100 Основен ремонт 
ул.”Васил Коларов” 
с.Вълнари 

1768 
 

Дейност 2606 „Изграждане, ремонт и 
поддържане на уличната мрежа” 

5100 Основен ремонт ул. 
„Гроздан Узунов” 
с.Никола Козлево 

1768 
 

 
2. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 
обекти с капиталови вложения за 2016 год., съгласно приложение № 4 
 

 
По четвърта точка от дневния ред Докладна с Вх.№ 282 от 22.03.2016г. Относно 
определяне на списък със земеделски земи от Общински поземлен фонд за отдаване под 
наем без търг или конкурс на малоимотни или безимотни лица – с постоянен адрес на 
територията на община Никола Козлево. 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. 
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно  гласуване . 

Първонач

ален план

Уточнен 

план
РБ резерв

Първона

чален 

план

Уточнен 

план

Първонач

ален план

Уточнен 

план

Капиталови разходи-общо: 1124786 1185950 241400 0 781893 786789 25493 48000 56268 28000

5100 Основен ремонт 828966 832502 233400 0 576066 579602 0 0 0 19500

5200 Придобиване ДМА 121900 131528 6000 0 59400 60760 0 48000 56268 8500

5300 Придобиване на НМДА 33920 33920 2000 0 6427 6427 25493 0 0 0

5500 Капиталови трансфери 140000 140000 0 0 140000 140000 0 0 0 0

в.т.ч:

5100 Основен ремонт 233400 0 576066 579602 0 0 0 19500

1 Строителен надзор "Ремонт на НЧ "Просвета - 1963" с. Цани Гинчево 3738/5100 2800 2800 2800

2 Основен ремонт на ул. "Бузлуджа" с. Вълнари 2606/5100 296109 296109 296109 296109

3 Основен ремонт на ул. "Хан Омуртаг" с. Вълнари 2606/5100 125393 125393 47000 78393 78393

4 Основен ремонт на местен път имот 110 в землището на с. Църквица 2832/5100 195564 195564 195564 195564

5 Основен ремонт на ул. "Хан Аспарух" с. Ружица етап 2 2606/5100 183600 183600 183600

6 Основен ремонт на ДМА - ПВЦ Дограма ОбА Никола Козлево 2122/5100 6000 6000 6000 6000

7 Частично саниране на училищна сграда НУ с. Крива река 1322/5100 11000 11000 11000

8 Основен ремонт водопроводна инсталация ОУ с. Пет могили 1322/5100 2000 2000 2000

9 Довършителен ремонт Екопътека ОУ с. Пет могили 1322/5100 4000 4000 4000

10 Подмяна осветителна инсталация ОУ с. Пет могили 1322/5100 2500 2500 2500

11 Основен ремонт на ул. Васил Коларов с. Вълнари - авт.надзор 2606/5100 0 1768 0 1768

12 Основен ремонт на ул. Гроздан Узунов с. Н.Козлево- авт.надзор 2606/5100 0 1768 0 1768

5200 Придобиване ДМА 6000 0 59400 60760 0 48000 56268 8500

1 Закупуване на 10 бр. компютърни конфигурации 2122/5201 6000 6000 6000

2 Закупуване на 2 бр. преносим компютър 1239/5201 1400 1400 1400 1400

3 Закупуване на траурен автомобил 2745/5204 15000 15000 15000 15000

4 Закупуване на лек автомобил комби 2122/5204 8000 8000 8000 8000

5 Закупуване на Микробус за хора с увреждания 550/5204 48000 54000 48000 54000

6 Закупуване на високопроходим автомобил от дарения 2122/5204 35000 35000 35000 35000

7 Закупуване на 2 бр. климатични системи ОУ с. Църквица 1322/5203 4000 4000 4000

8 Закупуване озвучителна техника ОУ с. Пет могили 1322/5205 1500 1500 1500

9 Закупуване на 3 бр. преносим компютър СОУ с. Никола Козлево 1322/5201 3000 3000 3000

10 Закупуване на 1 бр. моторен трион с дълго рамо 2623/5205 0 1360 0 1360

11 Закупуване на 1 бр. бягаща пътека 550/5205 0 2268 0 2268

5300 Придобиване на НМДА 2000 0 6427 6427 25493 0 0 0

1 ППР ул. "Христо Ботев" с. Вълнари 2606/5309 2000 2000 2000

2 Изработване на проект за общ устройствен план на Община Никола 2601/5309 31920 31920 6427 6427 25493

5500 Капиталови трансфери 0 0 140000 140000 0 0 0 0

1 Трансфер МТСП Дофинансиране КБ "Ремонт на НЧ "Просвета - 1963" §6102 140000 140000 140000 140000

Източници на финансиране

дейност/§§ Републикански 

бюджет

Собствени бюджетни 

средства

Общо ПЛАН

МРРБ

Делегиран 

бюджет

ОПРЧР
№ 

Наименование на обекта Счетоводно 

отразяване
План 2016 година
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От общо гласували 13, а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“въздържал се” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за” 
     Фераим Керим Сали                               -“за” 
      Веселин Валериев Ангелов                  - „за“ 
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
 
На чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 1  от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет Никола 
Козлево прие: 
                                                      РЕШЕНИЕ №34 
1. Общински съвет Никола Козлево определя имоти от общинския поземлен фонд, които 
могат да се отдават под наем за една година   без  търг  или  конкурс  на  малоимотни  или  
безимотни  лица  –  с постоянен и настоящ адрес на територията на община Никола 
Козлево, без задължения към бюджета на Община Никола Козлево  съгласно Приложение 
№ 1. 
2. Определя наемна цена 25 (двадесет и пет) лв. на декар.  
3. Определя срок за отдаване на тези имоти – до 30.09.2016г. 
4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проведе процедура по чл. 34 от Наредба 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 
Никола Козлево, включващи земите по приложение №1.  
По пета точка от дневния ред Докладна с Вх.№283 от 22.03.2016г. Относно: Възлагане на 
правомощия на Кмета на Общината при създаване на Сдружения на собствениците в много 
фамилните жилищни сгради в които Общината има собственост върху жилищни имоти, 
подлежащи на саниране по Националната програма за енергийна ефективност на много 
фамилни жилищни сгради. 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. 
След като нямаше въпроси към докладната се премина към поименно  гласуване . 
От общо гласували 13, а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“въздържал се” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за” 
     Фераим Керим Сали                               -“за” 
      Веселин Валериев Ангелов                  - „за“ 
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“въздържал се” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
С 11-ЗА; 2 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ; 0 – против; 
На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево прие: 
                                                    РЕШЕНИЕ №35 
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Общински съвет Никола Козлево възлага на Кмета на Общината да определи представител 
на Общината при създаване на Сдружения на собствениците в много фамилните жилищни 
сгради находящи се на територията на общината, в които общината има жилищни имоти.  
По шеста точка от дневния ред Докладна с Вх.№285 от 22.03.2016г. относно обединяване 
на имоти от общински поземлен фонд на територията на Община Никола Козлево . 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. Членовете на ресорната комисия  изразиха положително становище по 
докладната. След което се пристъпи към поименно гласуване. 
От общо гласували 13, а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за” 
     Фераим Керим Сали                               -“за” 
      Веселин Валериев Ангелов                  - „за“ 
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от ЗОС, Общинския съвет прие: 
                                                  РЕШЕНИЕ №36 
1. Общински съвет дава съгласие да се обединят 576 имота в 128 по приложеният списък. 
 Възлага на Кмета на Община последващите действия по изпълнение на решението при 
спазване разпоредбите на Закона . 
По точка седма от дневния ред Докладна с Вх.№ 286 от 22.03.2016г. относно 
разпореждане с общинско имущество „ Язовир“ с. Каравелово 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. Членовете на ресорната комисия  изразиха положително становище по 
докладната. След което се пристъпи към поименно гласуване. 
От общо гласували 13, а именно : 
     Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 
    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 
     Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 
     Нурхан Осман Али                                 -“за” 
     Владимир Димитров Лазаров                -“за” 
     Иванка Господинова Иванова               -“за” 
     Гюлшен Ахмед Ахмед                           -“за” 
     Фераим Керим Сали                               -“за” 
      Веселин Валериев Ангелов                  - „за“ 
     Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      
     Ерджан Февзи Хасан              -“за” 
     Галин Иванов Георгиев                         -„за” 
     Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.1 от ЗОС, Общински съвет 
Никола Козлево прие: 
                                                                РЕШЕНИЕ №37 

1.  Общински съвет дава съгласие да се удължи срока за наем с 6 /шест/ месеца 
2. Срок за отдаване под наем – 31.08.2016 год. 

Възлага на Кмета на Община да сключи анекс за удължаване на наема с 6 /шест/ месеца на 
цена 1800 / хиляда и осемстотин лева/   
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По осма точка от дневния ред Докладна с Вх.№292 от 23.03.2016г. ОТНОСНО: Приемане 
на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива в община Никола Козлево 2015-2017 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. 
След като нямаше въпроси към докладната се премина към  гласуване . 
От общо гласували 13 
 С 13 гласа “за” 
 С  0 гласа “против” 
 С  0  гласа “въздържали се” 
На основание чл. 21 , ал. 1 , т. 12 от ЗМСМА, Общинския съвет прие: 
                                                    РЕШЕНИЕ №38 
Общински съвет – Никола Козлево, приема Краткосрочна  програма за насърчаване 
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Никола 
Козлево 2015-2017. 

Краткосрочна  програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива в община Никола Козлево 2015-2017 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
В условията на децентрализация и разширяване правомощията на местното 

самоуправление, общините придобиват все по-значителни функции в управлението на 
енергията. Рационалното използване на енергийните ресурси, производство и доставка на 
енергия са основна грижа на общинските власти. 

Община Никола Козлево притежава потенциал за използване на възобновяема 
енергия, чрез предприемане на действия за развитие, разработване и използване на 
възобновяемите ресурси и насърчаване прилагането на мерките за енергийна ефективност. 

2. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
Първа цел: Установяване и оползотворяване на наличния потенциал  от 

възобновяеми енергийни източници и биогорива на територията на общината и намаляване 
на емисиите на въглероден двуокис в атмосферата. 

Втора цел: Насърчаване на  производството и потреблението на енергия от 
възобновяеми източници, чрез повишаване на информираността и компетентността на 
администрацията. Изграждане, поддържане и актуализиране на публичната информационна 
система на територията на Община Никола Козлево, организиране на информационни 
кампании сред населението за използване на ВИ, насочени както към идентифициране на 
възможностите за изграждане на такива инсталации, така и към източниците на финансиране. 

Трета цел: Стимулиране и управление на търсенето, производството и потреблението 
на енергия от ВИ, чрез развитие на публично частното партньорство на потенциални 
инвеститори с Община Никола Козлево 

3. ПРИЛОЖИМИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 
- Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ);  
- Закон за енергетиката (ЗЕ); 
- Закон за устройство на територията (ЗУТ);  
- Закон за опазване на околната среда (ЗООС); 
- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР);  
- Закон за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ); 
- Закон за горите; 
- Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите актове за неговото 
прилагане;  
- Закон за водите; 
- Закон за рибарство и аквакултурите;  
- Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация 
на съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа 
енергия 
(ЗУТ); 
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- Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми 
(ЗООС); 
- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната 
среда 
(ЗООС); 
- Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на 
електрическа енергия към преносната и разпределителната електрически мрежи (ЗЕ); 
- Наредба №3 от 31.07.2003 г. за актовете и протоколите по време на строителството 
(ЗУТ). 

4. ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 
4.1. Географско местоположение: 

Община Никола Козлево се намира в североизточната част на Шуменска област и 
заема площ 264,3 кв. км. 

Общината граничи на юг с община Нови Пазар, на запад – с Каолиново, на 
североизток – с Тервел и на югоизток с Вълчи Дол.  

Територията на община Никола Козлево се отличава с благоприятно географско 
положение, поради преминаване в близост на важни магистрали и пътища – магистрала 
„Хемус”, първокласен път Русе – Варна, който ще прерасне в международен път, свързващ 
Румъния с Турция, важните ж.п. линии София- Горна Оряховица – Варна, Русе – Каспичан 
– Варна. Близостта до основни транспортни връзки дава възможност на общината да се 
развие като важен район, подпомагащ интензивното и социално развитие на област Шумен. 
Тези сравнителни предимства на общината, съчетани с богати природни ресурси я 
превръщат в бъдещето като атрактивна за икономиката и туризма. 

Релеф, полезни изкопаеми, климат, почвени условия, водни ресурси, 
растителност и животински свят 

Релеф 
Релефът в община Никола Козлево е хълмист и платовиден – Лудогорско плато със 

стръмно спускащи се склонове. Платата са ограничени от дълбоко врязани речни долини, 
долинни разширения и хълмисти полета. 

За съвременния облик на релефа важно значение имат екзогенните морфологични 
процеси. Осезаема е и ролята на карстовите и свлачищните процеси и повърхностната 
ерозия. 

В тектонско отношение, частите от Дунавската равнина са формирани в обхвата на 
Мизийската плоча. Най-добре е изразена тектонската структура и най-издигната в района 
на Никола Козлево и общините Каолиново и Тодор Икономово. Структурата е изградена от 
плавно потъващи на север скални пластове. По отношение на сеизмичната опасност, 
територията попада между земетръсните огнища в Северна България – Стражица и Шабла 
в сеизмичната зона от 7-ма степен. 

Полезни изкопаеми 
Основни полезни изкопаеми са нерудните, свързани предимно с широкото 

разпространение на глинести материали (каолинови глини), пясъчници, варовици, мергели 
и кремъци. 

Посочените полезни изкопаеми не са проучени от гледна точка на възможности за 
развитие на производства и крият сериозен потенциал в тази насока. Община Никола 
Козлево граничи с най-големите предприятия обработващи глина – „Каолин” АД и 
предприятието в нови пазар. 

Климат 
Климатът се оценява като умерено континентален. Основни фактори, обуславящи 

този тип климат, са разположението на общината в югоизточната част на Дунавската 
равнина и възможността за безпрепятствено нахлуване на северозападни, северни и 
североизточни въздушни маси. 

Сумата на годишните валежи средно за 20-годишен период е 607 л/м2, което 
гарантира сравнително добра водообезпеченост на растенията отглеждани в района. Около 
43-44% от годишните валежи падат през периода на активната вегетация на зимните и 
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пролетни зърнено-житни култури (263,2 л) през периода на активната вегетация на 
пролетните окопни култури (IV – IX) падат около 60% от годишните валежи (360,5 л), което 
гарантира успешното им отглеждане. 

Температурните условия в района са сравнително добри за отглеждане на голям брой 
традиционно за страната ни земеделски култури. 

Средната денонощна температура на въздуха е 9,7о С. Няма промяна в 
температурните условия през периода на активна вегетация на зимните и пролетни зърнено-
житни култури, както и на пролетните окопни култури. 

През последните 20 г. се запазва и относителната влажност на атмосферния въздух 
на 78,0%, както средно за годината, така и за периодите на активна вегетация, особено силно 
изразено през периода IV – IX – от 74,0%. 

Почвени условия 
В района са разпространени преди всичко сиви горски почви, с отсъствие или слаба 

степен на ерозия. Голямо разпространение имат тъмно-сивите горски почви, при които 
липсват ерозионни процеси. По-слабо разпространени са излужения чернозем с липсваща 
или слабо проявена ерозия, силно излужения чернозем със слаба ерозия, карбонатен 
чернозем със слаба ерозия и алувиално-делувиалните ливадни почви. Без стопанско 
значение в района са каменистите, силно ерозирали плитки черноземи. 

В района на Никола Козлево са разпространени предимно средно мощни почвени 
типове от 55 до 110 см почвен хоризонт с не особено мощен хумусен хоризонт (от 22 до 35 
см), с изключение на алувиално-делувиалните ливадни почви с 120 см хумусен хоризонт от 
общо 150 см общ почвен хоризонт. 

Почвената реакция е различна за отделните почвени видове и варира от рН 4,3 – 4,4 
за сивите горски почви до рН 6,6 – 6,8 за алувиално-ливадните и карбонатни черноземи. 
Като цяло, хумусното съдържание е ниско и варира от 1,9 -2,0% за сивите горски почви до 
2,5% за алувиално-делувиалните ливадни почви. 

Почвеният вид карбонатен чернозем, слабо ерозирал, се характеризира с 30 см 
мощност на хумусния хоризонт, 47% съдържание на физична глина, почвена реакция, 
близка до неутралната рН 6,8 и съдържание на хумус 2,2%. Тези свойства предопределят 
успешното отглеждане на зърнено-житни култури, технически култури, зеленчуци, 
многогодишни бобови култури, овощни насаждения – ябълки и череши, лозя. 

Основните полезни изкопаеми са нерудните, свързани предимно с широко 
разпространение на глинести материали (каолинови глини), пясъчници, варовици, мергели 
и кремъци. 

Водни ресурси 
Особеностите на климата и геоложката основа определят смесеното дъждовно-

снежно и карстово подхранване на реките в областта, както и относителната бедност на 
повърхностно течащите води. 

Модулът на оттока на територията на общината е един от най-ниските за страната. 
Той се колебае от 0,5 до 8-10 l/s/km2 и се обуславя, както от неголемите суми на валежите, 
така и от водопропускливата льосова и карбонатна основа и значителното изпарение. 

Подземните води са формирани в резултат на разнообразието от физикогеографски 
и геоложки условия, с които се характеризира територията на областта. Те обуславят 
формирането на различни по тип и характер подземни води – грунтови, карстови и 
пукнатинни. Минерализация на подземните води е от типа хидрокарбонатно-сулфатен в 
южните части и хидрокарбонатно-хлориден тип в северните части на областта. 

Преобладаващият карстов режим на подхранване обхваща северните части. Речната 
мрежа е рядка и често е представена от суходолия. Голяма част от валежните води се губят 
в пукнатините на карстовия терен. От реките се откроява р. Хърсовска и 2 по-малки 
рекички. На територията на общината се намират язовирите „Каравелово”, „Вълнари”, 
„Хърсово” и „Баш Пунар”. 

Растителност и животински свят 
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Лесостепната зона включва територията на Лудогорието в рамките на общината. 
Основни горски видове са два вида дъб – бял и червен; бряст; ясен; клен; липа; топола; 
акация; люляк; дива черница; дива круша и габър. 

В северна посока се наблюдава преход от горска растителност в лесостепна и 
увеличаване на тревните видове като овча владика, кьолерия, черна и бяла садина, 
ливадина, божур, перуника, каоло. 

Животинският свят показва разнообразие най-вече по отношение на бозайниците и 
липса на такова по отношение на птиците, земноводните и влечугите. Най-разпространени 
са дивите свине, но се среща и типични степни бозайници като пор, европейски лалугер, 
хомяк, заек, таралеж. От малките бозайници най-разпространените са гризачите. Птичото 
разнообразие се представя от посевната врана, сива яребица, пъдпъдък, а край водните 
обекти се срещат малката и обикновената дробла. 

Налице е и защитена местност, наречена „Чибуклията” (ДР № 400094, Заповед № 
333/16.05.1991 г. на МОСВ). 

Намира се в землището на с. Хърсово на площ 31,8 ха. Представлява вековна церова 
гора, като е налице и единично представителство на дървесния вид благун. Защитената 
местност е отдалечена от населените места и е трудно достъпна за туризъм.  

4.2. Площ, брой населени места, население: 
Община Никола Козлево включва 11 населени места: Векилски, Вълнари, 

Каравелово, Красен дол, Крива река, Никола Козлево, Пет могили, Ружица, Хърсово, Цани 
Гинчево и Църквица с общо население от последното преброяване (на 01.01.2011 г.) 6100 
души (3,38% от това на областта), а гъстотата е 23,1 човека на кв. км. 

Във възрастовата структура на населението най-малък дял заема населението в 
надтрудоспособна възраст – 1 170 и най-голям дял – в трудоспособна възраст - 3649, а в 
подтрудоспособна възраст населението е 1 281 души.  

 
Община 

Населени 
места 

Общо Под 
трудоспособна 

възраст 

В 
трудоспособна 

възраст 

Надтрудоспособна 
възраст 

Никола 
Козлево 

6100 1281 3649 1170 

Векилски 78 1 18 59 
Вълнари 1549 321 988 240 
Каравелово 318 54 192 72 
Красен Дол 131 31 69 31 
Крива Река 495 137 285 73 
Никола 
Козлево 

802 202 481 119 

Пет могили 1133 236 672 225 
Ружица 315 48 197 70 
Хърсово 307 41 181 85 
Цани Гинчево 355 60 208 87 
Църквица 617 150 358 109 

 
4.3. Сграден фонд: 
Няма обобщена информация за съществуващите сгради на територията на 

общината по видове собственици. Общинският сграден фонд е описан в Приложение. 
4.4. Промишлени предприятия: 

 Броят на фирмите (в т.ч. и кооперациите) бележат растеж – от 57 през 2005 г. на 80 
през 2012 г. Специфично за общината  е, че 75 от фирмите са микро-фирми, в които работят 
до 9 лица, а тези от 9 до 49 заети са само 5. Все още няма разкрити големи предприятия. 
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Основни икономически показатели в предприятията от нефинансовия сектор на 
община Никола Козлево за периода 2005 – 2011 г. 

Основни 
показатели 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Брой 
предприятия 

57 52 60 70 73 85 84 80 

Произведена 
продукция 

4963 6305 7636 4268 6195 7390 10073 10843 

Приходи от 
дейността-

хил.лв. 

6476 10481 11888 19273 20667 23610 33367 41688 

Нетни приходи 
–хил.лв. 

6293 10316 10888 12571 14588 17877 23903 29894 

Разходи за 
дейността – 

хил.лв. 

5852 10288 11772 17764 19455 22509 30732 - 

Печалба-
хил.лв. 

604 254 701 1482 1317 1113 2461 2124 

Загуба – хил.лв. 37 94 - 33 - 83 24 - 
Заети лица-

брой 
202 221 250 168 217 228 247 264 

Наети лица-
брой 

155 178 197 103 149 151 171 - 

Разходи за 
възнаграждения 

– хил. лв. 

363 499 636 507 922 963 1072 - 

ДМА – хил. лв. 5156 7307 8062 6028 7521 9970 11357 - 

 
 Характерно за стопанството на община Никола Козлево е, че най-много фирми 
развиват дейност в сектора на търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (за 2012 
г. са общо 34 и произвеждат 16,15% от общо произведената продукция),  (вж. табл. 12). 

На второ място по брой на предприятията са тези от сектора на селското, горско и 
рибно стопанство – 31 за 2012 г. На последно място е сектора на хуманното здравеопазване 
и социалната работа, който се представлява с 3 практики за първична медицинска помощ. 

Няма регистрирано потребление на енергия от възобновяеми източници в 
промишлени системи. 

4.5. Транспорт: 
Републиканската пътна мрежа на територията на община Никола Козлево е 45,8 км 

третокласна пътна мрежа, която осигурява пътна връзка с градовете Нови пазар, Тервел и 
Каолиново. Връзката между селата се обезпечава с 38,85 км четвъртокласна пътна мрежа. 

В община Никола Козлево е изградено селскостопанско летище с площ 167 дка. 
Общината не субсидира обществен градски и извънградски транспорт. На 

територията на общината няма предлагане на биогорива.  
4.6. Домакинства: 
Няма налична информация за наличния сграден фонд на домакинствата, тяхното 

енергийно потребление и потребление на енергия от възобновяеми източници.  
4.7. Услуги: 
Няма налична информация за наличния сграден фонд и енергийно потребление и 

потребление на енергия от възобновяеми източници.  
4.8. Селско стопанство: 
В община Никола Козлево има регистрирани над 300 земеделски производители. 
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 Балансът на териториите по видове собственост към 01.01.2016 г. показва (вж. табл. 
15), че най-голям размер и относителен дял – 35,8% заема частната собственост, следвана 
от държавната частна – 31,4%, на юридически лица – 8,8%, общинска-публична – 7,2%, 
общинска частна – 6,7%, смесена – 5,0%. Другите видове имоти и площи са малко и с малък 
относителен дял. 

Статистическите данни показват, че на първо място по територия е кметство с. Пет 
могили, следвано от с. Никола Козлево, с. Красен дол, с. Вълнари, с. Цани Гинчево, с. 
Хърсово, с. Ружица, с. Каравелово и др. селища на общината. 
 С най-голям абсолютен размер и относителен дял вариращ от 37,9% до 75% са 
нивите, което е предпоставка за развитието на растениевъдството и животновъдството и 
прилагането на нови иновационни технологии в тези сектори. 
 На второ място са териториите на дърво-производствените площи, които по кметства 
варират от 75% при с. Крива река до 38,9% при с. Хърсово, което е добра предпоставка за 
развитие на дърводобива и дървопреработващата промишленост, въпреки че кметствата 
сега разполагат с нищожен дял от тези гори. 
 На трето място са мерите и пасищата, които варират от 0,8% при с. Каравелово до 
13,3% при с. Крива река и са важна предпоставка за развитие на екологично пасищно 
животновъдство на дребен и едър добитък. На четвърто място са жилищните територии на 
кметствата. Останалите територии, въпреки важното им стопанско значение – лозя, 
изоставени трайни насаждения, гори в земеделски земи, терени за силаж, стопански 
дворове, полски пътища, храсти, водостопански съоръжения, кариери, пътища III и IV клас 
и др., заемат малки размери и имат нисък относителен дял в териториите на кметствата и 
общината. 
 По данни на националния център на Кадастър ЕООД, разпределението на земята по 
признака „Фондове” към 31.12.2012 г. е следното: 

Разпределението на земята към 31.12.2012 г. по Фондове 
№  Фонд Дка 
1. Общи площи на територията на община Никола Козлево 264335 
2. Селскостопански фонд 165207 
3. Горски фонд 83165 
4. Населени места 12983 
5. Водни площи 683 
6. Инфраструктура – добив на изкопаеми 1367 
7. Обработваеми земи 143891 
8. За транспорт 924 
9. Брой на имотите 15397 

 Следователно, на първо място е селскостопанския фонд на общината с обработваеми 
земи, на второ –горския фонд, следвани от фондовете на населените места, местата за добив 
на полезни изкопаеми, транспорт и водните площи. 

Животновъдство: 
 От този отрасъл в общината са развити: свиневъдството, овцевъдството, 
говедовъдството, птицевъдството, козевъдството и отглеждането на пчелни семейства. 
 Промишленото свиневъдство е най-добре развито и отговаря на Европейските 
изисквания в свинекомплекс, в който се отглеждат над 8000 прасета-майки, приплоди, 
прасета за угояване. Овцевъдството в община Никола Козлево следва очерталата се 
тенденция на намаление спрямо броя на животните през 2007 г. Причините са главно 
икономически.  
 Говедовъдство. След 2000 г. намалява броя на дойните крави, а също и общия брой 
на говедата, тъй като телетата за угояване се колят на все по-млада възраст.  
Птицевъдство. При тези видове животни, размножителният коефициент е много голям и 
общината трябва да стимулира изграждането на ферми за гъски (в селата с водоеми за 
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производство на гъши дроб, който се търси на нашия и външния пазар), а също и на други 
видове птици, тъй като има достатъчно производство на фуражи. 
 Общината има възможност да разшири броя на пчелните семейства, отглеждането 
на кози, тъй като разполага с чиста природа и хранителни ресурси. 

4.9. Външна осветителна уредба: 
Към настоящия момент 100 % от уличното осветление на територията на община 

Никола Козлево функционира с енергоспестяващи осветителни тела. Необходимо е да се 
предприемат мерки за внедряване използването на енергия от възобновяеми източници. 

5. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПРОГРАМИ 
Настоящата програма има за цел подобряване сигурността на енергийните доставки, 

повишаване конкурентността на секторите в общината, използващи технологии за 
оползотворяване на възобновяеми източници, намаляване на емисиите на парникови газове 
и подобряване на икономическите и специалните перспективи на регионалното развитие. 
 Като резултат до 2020 г. се очаква 20% намаление на парниковите газове, 20% 
увеличение на енергийната ефективност, 20% увеличение на дела на произвежданата 
енергия от възобновяеми източници в общото потребление на енергия (както в страните от 
ЕС) и 10% дял на биогоривата в транспорта. 
 Съгласно Стратегия 20/20/20, освен промяна на енергийната инфраструктура е 
необходима и промяна в поведението на потребителите. Основен фактор са познанията, 
съзнанието и вътрешната нагласа и убеденост. 

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВИДОВЕ РЕСУРСИ 
Съществуват определени трудности при оценяване на потенциала на общината по 

отношение на възобновяеми източници. Няма налични, конкретни за общината данни, 
позволяващи да се определят възможностите за изграждане на инсталации, произвеждащи 
енергия от възобновяеми и алтернативни източници. Известно изключение представлява 
информацията по отношение на горския фонд и наличието на четири язовира на територията 
на общината.  В тази връзка при изготвянето на програмата сме се базирали на данните, които 
са в националната информационна система относно този потенциал. На територията на 
общината не съществуват подпочвени води с температура, позволяваща директното им 
използване за топлинна енергия. 

6.1. СЛЪНЧЕВА ЕНЕРГИЯ 
Наличието на покриви позволява да се изграждат микроцентрали (между 3 и 30 кВт) 

за производството на електроенергия от слънчева енергия. В момента това са и единствените 
фотоволтаични проекти, които имат икономически смисъл. Трябва да се има предвид, че 
първоначалната инвестиция на подобни проекти не е много голяма (около 4000 лв на кВт при 
пълен инженеринг), приходите са гарантирани за следващите минимум 20 години. Преди да 
се пристъпи обаче към изграждането на подобни микроцентрали на покриви е необходимо: 
1. Да се приведе покривната конструкция, а по възможност и цялата сграда в нормално 

експлоатационно състояние. 
2. Да се консултират възможностите за присъединяване с местно електроразпределително 

дружество, за да  се осигури реализиране на подобни проекти. 
Друга възможност за генериране на енергия от слънцето е изграждането на соларни 

батерии за производство на топла вода за нуждите на детски градини, училища, читалища и 
други общински обекти. 

Възможността за изграждане на фотоволтаични паркове се обуславя от подходящата 
слънчева радиация и наличието на достатъчно пустеещи земи. Средногодишното количество 
на слънчево греене за България е около 2 150 часа, а средногодишния ресурс слънчева 
радиация  е 1 517 kWh m2. Като цяло се получава общо количество теоретически потенциал 
слънчева енергия падаща върху територията на страната за една година от порядъка на 13.103 
ktoe. Като достъпен годишен потенциал за усвояване на слънчевата енергия може да се 
посочи приблизително 390 ktoe. След анализ на базите данни е направено райониране на 
страната по слънчев потенциал и България е разделена на три региона в зависимост от 
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интензивността на слънчевото греене. Община Никола Козлево попада в Североизточен 
регион, който обхваща 50% от територията на страната, предимно селски райони, 
индустриалната зона, както и част от централната северна брегова ивица. Средногодишната 
продължителност на слънчевото греене е от 450 h до 1 750 h - 1 550 kWh/m2 годишно. 

6.2. ВЯТЪРНА ЕНЕРГИЯ 

Критериите, на базата на които се прави оценка на енергийния потенциал на вятъра, 
са неговата посока и средногодишната му скорост. На територията на България са 
обособени четири зони с различен ветрови потенциал, но само две от зоните представляват 
интерес за индустриално преобразуване на вятърната енергия в електроенергия: 5-7 m/s и  
>7 m/s. Община Никола Козлево се намира в Зона B: зона на среден ветроенергиен 
потенциал – включва черноморското крайбрежие и Добруджанското плато, част от 
поречието на р. Дунав и местата в планините до 1000 m надморска височина. 
Характеристиките на тази зона са: 
 Средногодишна скорост на вятъра: 3 – 6 m/s; 
 Енергиен потенциал: 100 - 200 W/m2 ; (около 1 500 kWh/m2 годишно); 
 Средногодишната продължителност на интервала от скорости ∑ τ 5-25 m/s в тази 
зона е 4 000 h, което е около 45% от броя на часовете в годината (8 760 h). 

Към настоящия момент дружеството „Ружица Уинд” ООД има инвестиционни 
намерения за реализирането на ветроенергиен обект "Ружица Уинд" в землищата на село 
Ружица и село Никола Козлево.  

6.3. ВОДНА ЕНЕРГИЯ 
Наличните язовири на територията на общината са малки, не притежават високи 

язовирни стени и поради тази причина не са особено подходящи за изграждането на микро-
ВЕЦ. На територията на община Никола Козлево няма реки, подходящи за изграждането на 
ВЕЦ. 

6.4. ГЕОТЕРМАЛНА ЕНЕРГИЯ 
Както бе посочено по-горе, на територията на общината няма термални води, даващи 

възможност за директна утилизация за топлинна енергия. Единствената възможност е 
използването на термопомпи, но като се имат предвид демографският срив и тежкото 
икономическо състояние на общината, едва ли подобни инвестиции ще могат да бъдат 
реализирани. 

 
6.5. ЕНЕРГИЯ ОТ БИОМАСА 
Перспективен източник на възобновяеми източници, имащ потенциал за генериране 

на енергия на територията на общината е биомасата. Източниците на биомаса на територията 
на община Никола Козлево варират от стъблата на житните култури, тревите, крайпътната 
паразитна растителност, дървесните отпадъци, битовите отпадъци, горски отпадъци 
/санитарна сеч/, остатъците от селскостопански фуражни посеви до животински отпадъци, 
отпадъци наслоени в речните корита.   
Биомасата може да се използва: 

1. директно - за изгаряне и производство преди всичко на топлинна енергия,  
2. индиректно - чрез производството на биогаз (метан), който в последствие да 

генерира топлинна, електрическа или комбинирана енергия. 
В първия случай е необходимо да се има пред вид, че потенциалът за добив на 

топлинна енергия нараства няколкократно, ако биомасата се пелетизира и изгаря във 
високоефективни котли. 

Особеното при използването на биогаза за комбинирано производство на топлинна и 
електроенергия е, че е необходимо да се намери полезно използване на произведената 
топлинна енергия, защото само в този случай инсталацията може да се отнесе към 
високопроизводителните и да се получи преференциална цена на електроенергията.  

6.6. ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОГОРИВА В ТРАНСПОРТА 
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Транспортният сектор не е ключов икономически сектор в община Никола Козлево. 
На територията на общината са регистрирани само две бензиностанции, които на този етап 
не предлагат биогориво. 

6.7. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ В 
ТРАНСПОРТА 

Общината не субсидира обществен градски и извънградски транспорт. 
      7. ИЗБОР НА МЕРКИ, ЗАЛОЖЕНИ В НПДЕВИ 

Усилията на Община Никола Козлево ще бъдат концентрирани към мярка 25 
„Подмяна на течните горива и електроенергията за отопление на обществени сгради с 
биогорива и енергия от ВИ„. 

Изхождайки от даденостите на територията на общината уверено може да се направи 
изводът, че основният приоритет трябва да бъде производството на енергия от биомаса.  

7.1. АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ: 
1. Да се премахнат съществуващите и да не допускат приемане на нови административни 
ограничения пред инициативите за използване на енергия от възобновяеми източници; 
2. Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти за достъп и 
потребление на електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 
възобновяеми източници, потребление на газ от възобновяеми източници, както и за 
потребление на биогорива и енергия от  
възобновяеми източници в транспорта; 
3. Общинската администрация да подпомага реализирането на проекти на индивидуални 
системи за използване на електрическа, топлинна енергия и енергия за охлаждане от 
възобновяеми източници; 
4. Общината да провежда информационни и обучителни кампании сред населението за 
мерките за подпомагане, ползите и практическите особености на развитието и използването 
на енергия от възобновяеми източници. 

7.2. ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ: 
7.2.1. Технически мерки: 

1. Да извърши обследване на енергийна ефективност на 8 общински сгради, в рамките на 
плановия период, с цел да се анализират и оценят енергоспестяващите мерки водещи до 
намаляване на разходите за енергия чрез подмяна на горивните  инсталации с такива на 
биомаса и използването на слънчеви батерии за подгряване на вода за битови нужди.  
2. В рамките на планови период, след анализ на ресурса от биомаса, да се престъпи към 
проучване и проектиране на инсталация за производство на пелети, за постигане на 
енергийна независимост и икономическа изгода. 
3. Да се извърши проектиране и изграждане на инсталации за локално производство на 
електричество от слънчева енергия в 6 броя общински сгради от монтирани слънчеви панели 
на покривите с обща мощност до 100 кВт, върху сгради, чиято покривна конструкция го 
позволява. 
4. Да бъдат предприети организационни и технически мероприятия за гарантиране на 
суровина, които от една страна да регламентират използването на биомасата, най-вече от 
отпадната дървесина и санитарната сеч,  без да се допуска неконтролирана и вандалска сеч.  
5. Да се подходи много внимателно към оразмеряването на инсталациите, за да не се допуска   
преразход на ресурси без полза за общината.  
6. Да се осигури съответствието на изграждащите се инсталации по отношение на 
съществуваща разпределителна мрежа и възможностите за присъединяване към нея. 

7.2.2. Източници и схеми на финансиране: 
Изхождайки от факта, че общината не разполага с необходимите финансови средства е 

необходимо общинското ръководство постоянно: 
1. Да следи съществуващите и ново появяващите се финансови схеми за стимулиране 

на производството на енергия от ВИ. 
2. Да изгражда и поддържа институционален капацитет, способен да изпълнява 

необходимите действия за кандидатстване по тези програми. 
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3. Да създава административни облекчения на потенциални инвеститори в областта на 
ВИ регистрирани на територията на общината, което освен, че ще подобри 
инвестиционния климат, ще допринесе и допълнителни приходи в общинския 
бюджет от местни данъци и такси. 

Кадровият потенциал на община Никола Козлево трудно може да се справи с 
разработването на програми и попълването на необходимите документи за кандидатстване 
за финансиране на проекти, свързани с ВИ. Това налага организиране на необходимото 
обучение, което ще допринесе и за по-доброто усвояване на макар и оскъдния потенциал на 
ВИ за генериране на енергия. За целта е необходимо в бюджета на общината да се предвидят 
средства за това. 

Създаването на възможности за използване на ВИ подобрява и състоянието на заетостта 
на населението като следствие от създаването на нови работни места в сектора.  

8. ПРОЕКТИ  
1. Институционално укрепване на общинската администрация за идентифициране на 

възможни проекти, разработването им и определянето на подходящите схеми за 
финансиране (европейски програми, кредитиращи институции, публично-частно 
партньорство, собствени средства),  

2. Установяване на реалния потенциал на базата на възможното потребление на енергия, 
произведена от ВИ (налични количества от биомаса и възможности за подмяна на 
горивната база на общинските обекти, соларни батерии за производство на топла вода, 
Микро фотоволтаични инсталации за производство на електроенергия),. 

3. Разработване на програма за почистване на речните корита и около пътните 
пространства от паразитна растителност, като източник на биомаса 

4. Разработване на един пилотен проект за микро ТЕЦ от около 3 - 5 кВт инсталирана 
мощност на покрив и неговото реализиране – разбиване по фази със срокове  

5. Разработване на пилотен проект за високоефективно изгаряне на биомаса, директно 
или след пелетизация. 

6. В зависимост от резултата разработване на проект за изграждане на пелетизираща 
инсталация и неговата реализация. 

7. В случай на успешни резултати по т. 6 поетапно преминаване на всички общински 
обекти на захранване с топлинна енергия от пелетизирана биомаса.  

8. Актуализация на дългосрочната програма в зависимост от резултати от дейностите по 
т. 2 по-горе. 

9. Мултиплициране на положителните резултати и достигане на 16% задоволяване на 
потребностите от енергия на общината от ВИ до 2017 година.   
9. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА ОТ РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ 
Наблюдението и отчитането на общинската програма се извършва от Общинския 

съвет, който определя достигнатите нива на потребление на енергия от възобновяеми 
източници на територията на общината, вследствие изпълнението на програмата. 
Отчитането на общинската програма се извършва пред областния управител и 
Изпълнителния директор на АУЕР. 

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ЕС и в частност в България са налице редица фактори в подкрепа на ВЕИ. 

Независимо от тяхната висока значимост те  не могат да се конкурират ефективно с 
традиционните енергийни източници без значителни субсидии. Основните 
предизвикателства, особено в период на променяща се глобална финансова среда са: 
неблагоприятна пазарна структура – високите капиталови и производствени разходи в 
сравнение с тези при традиционните енергийни източници, непредсказуема политика и 
регулации в тази област, и недостатъчното финансиране за достигане на индикативната цел. 
За развитието на сектора и за напред ще е необходима финансова и политическа подкрепа. 
В резултат от предстоящото изпълнение на общинска програма за насърчаване на 
възобновяемите източници на енергия на територията на община Никола Козлево се 
очакват следните ефекти: 
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 1. Намаление на потреблението на енергия от конвенциални горива. 
 2. Повишаване сигурността на енергийните доставки. 
 3. Минимизиране на вредните емисии в атмосферния въздух. 
 4. Ръст на благосъстоянието на гражданите и намаляване риска за здравето на 
населението. 
 5. Ограничаване на енергийната зависимост на общината, поддръжка и 
модернизация на уличното осветление и ретранслационните мрежи. 
 6. Постигане на устойчиво енергийно развитие. 
 7. Оползотворяване на местни възобновяеми енергийни източници. 
Краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 
източници и биогорива в община Никола Козлево 2015-2017 е разгледана на заседание 
Общински съвет Никола Козлево и приета с Решение № 38 по протокол №5 от 
29.03.2016година 
 
След изчерпване на дневният ред, председателят закри заседанието в 11:30 часа. 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 
/Марияна Василева/      /Стефан Стефанов/ 
 




