
 1 

Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 199 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

25.02.2021 г. с Протокол № 20 
 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на част от имот – публична общинска собственост, 

за управление на Държавна агенция „Електронно управление“. 

 

Мотиви:  
В Общинска администрация Николаево постъпи писмо вх. № ЕО-00-20 / 

01.02.2021 г. от Държавна агенция „Електронно управление“ с предложение за 

сътрудничество при изпълнение на проект по подмярка 7.3. „Широколентова 

инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване, 

пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез 

широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г.  

Основните цели на проекта са: 

1/ Изграждане на широколентова инфраструктура, която ще се използва от 

населението в населените места, които са бели и/или сиви зони на територията на 

общини от селските райони и 

2/ Насърчаване на социалното приобщаване, намаляване на бедността, 

насърчаване на икономическото развитие в селските райони чрез подобряване достъпа 

до информационни и комуникационни технологии, подпомагане на развитието на 

електронното управление. 

 Изпълнението на проекта включва проектиране и изграждане на оптични 

кабелни линии и осигуряване на активно оборудване за свързаност на общинските 

администрации към Единната електронна съобщителна мрежа на държавната 

администрация и на нуждите на националната сигурност. По този начин се предоставя 

възможност за използване на споделени ресурси на електронното управление и на 

Интернет. Проектът ще обхваща т.нар. „бели зони“ – общини, в които не съществува 

инфраструктура за широколентов достъп или няма вероятност такава да бъде развита в 

близко бъдеще (в период от три години), и „сиви зони“ – общини, в които съществува 

само един доставчик на широколентов достъп. В общините „бели зони“ ще бъде 

осигурена свързаност на административните сгради и сградите с обществено значение 

(училища, читалища и др.), а в общините „сиви зони“ ще бъде осигурена свързаност 

само на сградите на Общинските администрации. (Социално-икономически анализ по 

отношение на изграждането на широколентов достъп е публикуван на следния адрес: 

https://www.mtitc.government.bg/bg/category/46/rezultati-ot-provedena-publichna-

konsultaciya-otnosno-investicionnite-namereniya-v-oblastta-na-izgrazhdane-i-razvitie-na-

burz-i-svruh-burz-shirokolentov-dostup-v-rayoni-popadashti-v-taka-narechenite-beli-i-sivi-

zoni ). Предвиждането е проектът да приключи на 15.09.2025 г. 

За целите на проекта е необходимо общините, които отговарят на условията 

му, да осигурят помещение с площ не по-малко от 6 кв.м., в което да бъдат монтирани 

крайните съоръжения на оптичните кабелни линии и активното оборудване (рутери, 

комутатори), както и да осигурят достъп до изградената подземна инфраструктура по 

проекти от подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

https://www.mtitc.government.bg/bg/category/46/rezultati-ot-provedena-publichna-konsultaciya-otnosno-investicionnite-namereniya-v-oblastta-na-izgrazhdane-i-razvitie-na-burz-i-svruh-burz-shirokolentov-dostup-v-rayoni-popadashti-v-taka-narechenite-beli-i-sivi-zoni
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/46/rezultati-ot-provedena-publichna-konsultaciya-otnosno-investicionnite-namereniya-v-oblastta-na-izgrazhdane-i-razvitie-na-burz-i-svruh-burz-shirokolentov-dostup-v-rayoni-popadashti-v-taka-narechenite-beli-i-sivi-zoni
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/46/rezultati-ot-provedena-publichna-konsultaciya-otnosno-investicionnite-namereniya-v-oblastta-na-izgrazhdane-i-razvitie-na-burz-i-svruh-burz-shirokolentov-dostup-v-rayoni-popadashti-v-taka-narechenite-beli-i-sivi-zoni
https://www.mtitc.government.bg/bg/category/46/rezultati-ot-provedena-publichna-konsultaciya-otnosno-investicionnite-namereniya-v-oblastta-na-izgrazhdane-i-razvitie-na-burz-i-svruh-burz-shirokolentov-dostup-v-rayoni-popadashti-v-taka-narechenite-beli-i-sivi-zoni
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разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г. За нашата община по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ има изградена подземна инфраструктура, която се 

намира в обхвата на четвъртокласната пътна мрежа. Относно помещението 

единственото такова, подходящо за целта, което може да бъде предоставено на ДАЕУ, 

е помещение № 206 – склад с площ 14.82 кв.м., находящо се на втори етаж в сградата 

на Центъра за административно обслужване – Николаево. 

 

 Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост имотите и вещите - 

общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината 

или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се 

предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна 

издръжка или на техни териториални структури, а редът за предоставянето се определя 

от Об С в Наредбата по чл. 8, ал. 2 от същия закон. А съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба 

№ 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Общински съвет – Николаево, имоти и вещи – публична общинска собственост, които 

не са необходими за нуждите на органите на Общината или на юридическите лица и 

звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят за безвъзмездно 

управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни 

териториални структури, като предоставянето се извършва със Заповед на Кмета на 

общината след Решение на Об С. 

ДАЕУ е държавна структура на бюджетна издръжка и отговаря на посочените 

по-горе условия, а с участието си в предстоящия проект Община Николаево ще 

допринесе за създаването на нови възможности за използване на съвременна 

инфраструктура, отговаряща на съвременните изисквания за сигурност и бързина, 

както от институциите, така и от населението на територията й.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, във вр. с чл. 16, ал. 1 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 г. на Община Николаево, 

Общински съвет – Николаево 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Държавна агенция „Електронно 

управление“, ЕИК по регистър БУЛСТАТ:177098809, със седалище и адрес на 

управление гр. София – 1000, ул. „Гурко“ № 6, представлявана от Председателя й г-н 

Атанас Темелков, част от имот – публична общинска собственост, актуван с Акт за 

публична общинска собственост № 1 / 06.06.2012 г. и Акт за поправка на АПОС № 

101 / 29.01.2014 г., а именно: помещение № 206 с площ 14,82 кв.м., находящо се на 

втори етаж в сградата на Центъра за административно обслужване към Общинска 

администрация Николаево, с адрес гр. Николаево, ул. „Георги Бенковски“ № 11 и 

идентификатор 51648.501.77.1. Имотът се предоставя за управление с цел 

кандидатстване на Държавната агенция „Електронно управление“ по подмярка 7.3. 

„Широколентова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и 

разширяване, пасивна широколентова инфраструктура и мерки за достъп до решения 

чрез широколентова инфраструктура и електронно правителство“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 
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развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Имотът се предоставя за управление за срок до 31.12.2030 г. 

 

2. На Държавната агенция „Електронно управление“ да се осигури достъп до 

изградената подземна инфраструктура в обхвата на четвъртокласната пътна мрежа на 

територията на Община Николаево, с цел изграждане на широколентова 

инфраструктура по подмярка 7.3. „Широколентова инфраструктура, включително 

нейното създаване, подобрение и разширяване, пасивна широколентова 

инфраструктура и мерки за достъп до решения чрез широколентова инфраструктура и 

електронно правителство“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.  

 

 3. Възлага на Кмета на Община Николаево да извърши всички последващи 

законови действия, в изпълнение на така взетите решения.  

 

 

 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

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

„въздържали се” – няма 

 

 

ЮСЕИН ЮСМЕНОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

 

 

 

 


