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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 387 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 29.09.2022 г. с 

Протокол № 43 

 

 

 ОТНОСНО: Изменение на Решение № 199 / 25.02.2021 г. на Общинска съвет 

Николаево за предоставяне на част от имот – публична общинска собственост, за 

управление на Държавна агенция „Електронно управление“. 

 

Мотиви: 

С Решение № 199 / 25.02.2021 г. на Общински съвет-Николаево, бе 

предоставена на Държавна агенция „Електронно управление“ за управление част от 

имот – публична общинска собственост, 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, 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 развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г., за срок до 31.12.2030 г. 

Още тогава представителят, който извърши огледа на помещението, изказа 

становище, че площта му е голяма за тях, но към него момент общината разполагаше 

само с това свободно помещение.  

В същата сграда на същия етаж се намира помещение 204, с площ 9,80 кв.м., в 

което в отделни метални шкафове се съхраняват изборните книжа и материали от 

проведени избори през периода 2016-2021 г. – от изборите за президент и 

вицепрезидент и националния референдум през 2016 г., от изборите за народни 

представители през 2017 г., от изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България през 2019 г., от изборите за общински съветници и за кметове през 

2019 г., от изборите на народни представители на 04.04.2021 г. и на 11.07.2021 г., и от 

изборите за президент и вицепрезидент на републиката и народни представители на 

14.11.2021 г. и нов втори избор за ПВР на 21.11.2022 г., които подлежат на съхранение 

при нас все още. В момента в помещението има общо 6 железни шкафа и няма 

възможност да се разположи седми, така, че всички останали да могат да се обслужват 

свободно и до тях да има нормален достъп. 

Ето защо единственият начин да подсигурим нормално съхранение на изборните 

книжа от предстоящите и следващи избори е да разменим описаните помещения, като 

помещение № 204 предоставим на ДАЕУ (сега МЕУ), а помещение № 206 оставим за 

съхранение на изборните книжа. В тази връзка са проведени разговори с представителя 

на ДАЕУ (сега МЕУ), който отговаря за нашия регион при кандидатстването на 

агенцията по описаните по-горе мерки, според който за ДАЕУ смяната на помещенията 

не е проблем, а съгласно Решение № 1244-МИ / 30.09.2019 г. на ЦИК, за преместването 

на изборните книжа и материали от едно помещение в друго основание е цитираното 

тяхно решение, без да е необходимо искане от страна на кмета на общината до 

комисията и нейно нарочно решение за това. 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската 

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

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет-Николаево 

 

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя точка първа от свое Решение № 199 / 25.02.2021 г., по отношение на 

безвъзмездно предоставеното за управление помещение, като вместо помещение № 

206 с площ 14,82 кв.м., Общински съвет Николаево предоставя помещение № 204 с 

площ 9,80 кв.м., находящо се на същия етаж в същата сграда, а именно 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. 

 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които „за” – 13, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


