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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 192 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.01.2021 г. с 

Протокол № 19 

 

ОТНОСНО: Именуване на улиците и даване на административни номера на 

имотите в регулационните граници на с. Нова махала, община Николаево 

Мотиви: 

Село Нова махала, по информация от НБД „Население“ към 01.01.2021 г., има 

население от 898 жители - лица с настоящ адрес в селото, с тенденция към увеличаване. 

Липсата на административни адреси затруднява гражданите при ползването на спешна 

помощ, пожарна, куриерски услуги и др., затруднява и институциите при изпращане на 

кореспонденция до граждани в населеното място. Всичко това води до извода, че 

именуването на улиците и даване на номера на имотите в с. Нова махала ще улесни и 

подобри ежедневието на хората и работата на институциите в страната и чужбина, ще 

даде и една по-стройна организация на селото.  

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 18 от 

ЗМСМА и чл. 4, ал. 1 от Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти, 

паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община Николаево, 

Общински съвет Николаево  

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отпочване на процедура по именуване на улиците в с. Нова 

махала, община Николаево и даване на административни номера на имотите в 

регулационните граници на селото. 

 

2. Процедурата по точка първа да бъде съобразена с разпоредбите на чл. 8-11 от 

Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, паметници и други 

възпоменателни знаци на територията на Община Николаево. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Николаево да изпълни разпоредбите, 

регламентирани в чл. 8-11 от Наредба за именуване и преименуване на общински 

обекти, паметници и други възпоменателни знаци на територията на Община 

Николаево, и да изготви предложение за именуването на улиците в с. Нова махала.  

 

 

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които „за“- 13, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 
 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ     /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 
 

 


