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Препис – извлечение! 

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 429 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

27.06.2019 г. с Протокол №51 
 

Докладната записка с мотивите към нея се публикуват на основание 
чл. 26, ал. 4 предложение второ, във връзка с ал. 2 от Закона за 
нормативните документи и чл. 77 от Административно – процесуалния 
кодекс. На заинтересованите лица се предоставя 14 – дневен срок, считано 
от 10.06.2019 г. за предложения и становища по Докладната записка и 
мотивите към нея, касаещи последвали промени в Наредба №12 за 
настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба 
на общински жилища на техните наематели и на други лица. 
 Предложенията могат да бъдат депозирани в канцеларията на 
Общински съвет Николаево или на е-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net 
 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба №12 за настаняване 
под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на 
общински жилища на техните наематели и на други лица. 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните документи срока за 
предложения и становища по проектите, публикувани за обществени 
консултации е 30 дни. Приемам, че в конкретния случай са налице 
извънредни обстоятелства (предстояща съдебна процедура), което ми дава 
правното основание да се позова на минимално определения законов срок.  
 МОТИВИ: 

I. Във връзка с Протест №2725/2018 г. на прокурор М. Димитрова бе образувано 
Административно дело №64/2019 г. по описа на Административен съд Стара Загора с 
предмет: съдебно оспорване законосъобразността на редица текстове от Наредба №12 

за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на 
общински жилища на техните наематели и на други лица, между които и чл. 18, ал. 3 
„С решение на Общински съвет в резервните жилища могат да се настаняват и кметове, 
зам. кметове и кметски наместници, които нямат жилище в съответното населено място 
– за времето, през което заемат съответната длъжност.” 

Общински съвет Николаево реагира своевременно и на 28.02.2019 г. взема свое 
Решение №373 с Протокол №47 и прие нови корекции в Наредбата. На 11.04.2019 г. в 
публично заседание на II касационен състав на Старозагорския административен съд се 
чете Определение за прекратяване на съдебното производство, което влезе в законна 
сила на 26.04.2019 г.  

На 28.05.2019 г. в Общински съвет Николаево постъпи нов протест от М. 
Димитрова прокурор при ОП Стара Загора, в който се поддържа становище пред 
Административен съд Стара Загора, че Решението на Об С Николаево в частта за 
изменение на чл.18, ал. 3 на горецитираната Наредба отново се явява като 
незаконосъобразна. Мотивите в тази насока са обвързани с чл. 45 от ЗОС, където са 
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регламентирани условията за настаняване и срокът (не по дълъг от 2 год.). Уредбата е 
изчерпателна, тъй като съдържа крайно изброяване и не може да се тълкува 
разширително. По този начин местния орган е «дописал», условията, при които могат 
да се обитават резервни общински жилища. 

Чрез своя Протест ОП Стара Загора настоява да бъде отменена като 
незаконосъобразна новоприетата норма на чл. 18, ал. 3 „С решение на Общински съвет 
в резервните жилища могат да се настаняват и кметове, зам. кметове и кметски 
наместници, които нямат жилище в съответното населено място – за срок не по дълъг 
от две години.” 

II. Цели, които се поставят с изменение на Наредбата. 
 - Съответствие между разпоредбите във Наредба №12 за настаняване под 

наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на 
техните наематели и на други лица и разпоредбите на ЗОС. 

III. Очаквани резултати от прилагането 
 - Избягване на противоречието между разпоредбите на местния подзаконов 
нормативен акт, със аналогичните такива в ЗОС. 
 - Приемане на законосъобразни решения от ОбС Николаево. 
 - За прилагане на Проекта за изменение на Наредбата не са необходими 
финансови и др. средства.  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка със 
ЗОС, Общински съвет Николаево  
 

Р Е Ш И: 
 

1.Стар текст:  

Чл. 18, ал. 3 „С решение на Общински съвет в резервните жилища 
могат да се настаняват и кметове, зам. кметове и кметски наместници, 
които нямат жилище в съответното населено място – за срок не по дълъг от 
две години.” 

 
Нов текст: 

Отменя като незаконосъобразна нормата на чл. 18, ал. 3, от Наредба 
№12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и 
продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица. 

 

Общински съвет гласува и с 10 гласа, от които „за“ - 10, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                          /Христо Нейков/  
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Препис – извлечение! 

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 430 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

27.06.2019 г. с Протокол №51 
 

 

Относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 
48163.89.83 по плана на с.Елхово, общ. Николаево. 
 МОТИВИ: 

В Общинска администрация гр. Николаево е постъпила молба с вх. № 94Г-00-20 
/ 23.05.2019 г. от Георги Стоянов Георгиев, от гр. Николаево, ул. „Освобождение” № 6, 
общ. Николаево с искане за ползване под наем на земеделска земя по плана на 
с.Елхово, общ. Николаево, за срок от 10 години, а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 48163.89.83, с площ 4 044 кв.м.; с трайно 
предназначение на територията: Земеделска; с начин на трайно ползване: изоставена 

орна земя; категория на земята: 5 (пета); номер по предходен план:0.83, по плана на 
с.Елхово, общ. Николаево, при съседи: 48163.90.337; 48163.89.336; 48163.88.160. 

 Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 387 / 23.04.2018 г. 
 
                    Процедурата за отдаване под наем на общински поземлени имоти е чрез 
провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи, като с Решение № 
14/29.12.2015г. на ОбС Николаево и в зависимост от категорията на земята, наемната 
цена за горе описания имот е: 

Начин на трайно ползване 

 

III – IV  
категория 

V – VI 
категория 

VII – IX 
категория 

Ниви / Изоставени орни земи 25,00 лв./дка 22,00 лв./дка 19,00 лв. / дка 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 

4, ал. 2 от Наредба № 3 за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество, Общински съвет Николаево  

 

Р Е Ш И: 
 

1. Променя (актуализира) Програмата за управление и разпореждане с имоти 

- собственост на Община Николаево за 2019 г., като в раздел V- Б/, допълва Таблица 
2 по следния начин: 
 
№ 

по 

ред 

Имотен № и землище АЧОС Описание  

... ... ... ... 
79 ПИ с идентификатор 

48163.89.83, земеделска земя, 
Изоставена орна земя,  
категория: 5; по плана на 
с.Елхово, общ. Николаево 

№ 387 / 
23.04.2018 г. 

Земеделска земя /Изоставена орна земя/ 
 с площ: 4 044 кв.м.  
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2. Дава съгласие за организиране и провеждане на публичен търг с явно 
наддаване за отдаване под наем на земеделска земя – частна общинска собственост, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 387 / 23.04.2018 г., а именно: 

Поземлен имот с идентификатор 48163.89.83 (четиридесет и осем хиляди сто 
шестдесет и три точка осемдесет и девет точка осемдесет и три), съгласно 
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-23 / 
14.05.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 4 044 кв.м. (четири хиляди 
четиридесет и четири квадратни метра); с трайно предназначение на територията: 
Земеделска; с начин на трайно ползване: изоставена орна земя; с адрес на ПИ 
с.Елхово – п. код 6174, номер по предходен план: 0.83 по плана на с.елхово, при съседи: 
48163.90.337; 48163.89.336; 48163.88.160 

3. Определя начална тръжна цена при провеждането на търга в размер на 22,00 

лв./дка. ( двадесет и два лева за декар), съгласно Решение № 14 / 29.12.2015г. на ОбС 
или 88,97 лв.(осемдесет и осем лева и деветдесет и седем стотинки), общ годишен 
размер на наема и срок за отдаване под наем 10 ( десет) години. 

4. Упълномощава Кмета на Община Николаево да извърши всички законови 
действия по провеждане на търга и да сключи Договора за наем.  
 

  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 
1. Христо Нейков Христов Х   
2. Коста Александров Симеонов отсъства     
3. Ахмед Смаилов Мерджанов отсъства   
4. Вълчо Нейков Вълчев Х   
5. Димитър Георгиев Димитров отсъства   
6. Захари Колев Захариев Х   
7. Златка Стоилова Пенчева Х   
8. Йордан Русков Георгиев Х   
9. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

10. Николай Дончев Кънев Х   
11. Осман Смаил Смаил Х   
12. Стойчо Пейчев Колев Х   
13. Тодор Стайков Ковачев Х   

 
 

 

 

Общински съвет гласува поименно и с 10 гласа, от които „за“ - 10, 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                          /Христо Нейков/  
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Препис – извлечение! 

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 431 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

27.06.2019 г. с Протокол №51 
 

 

Относно: Процедура по ликвидиране на съсобственост чрез 
продажба частта на общината в съсобствен недвижим имот гр. Николаево, 
община Николаево обл.Стара Загора -УПИ ХХІІІ в кв. 71 по ПРЗ одобрен 
със заповед на кмета на Община Николаево №147/13.07.2005 г. 
 МОТИВИ: 

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. № 94В-00-
27/10.05.2019 г. от Веселин Стоянов Петров, с искане за закупуване на поземлен имот с 
идентификатор 51648.48.1283 по кадастралната карта на град Николаево, община 
Николаево. 

Поземлен имот с идентификатор 51648.48.1283 по кадастрална карта на град 
Николаево е с площ 59 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Територия на 
транспорта; с начин на трайно ползване: За местен път; номер по предходен план: 
51648.48.77  одобрен през 2007 г. по плана на гр.Николаево, общ. Николаево. За имота 
има съставен Акт за частна общинска собственост № 523 / 14.05.2019 г., вписан в СВ 
Казанлък с вх.рег.№ 2909/16.05.2019 г. акт 183 т.10 н.д.2098. Частта 59 кв.м., 
представлява 59/960 кв.м. (петдесет и девет кв.м. от деветстотин и шестдесет кв.м. 
идеални части) от УПИ ХХІІІ в кв. 71 по регулационния план на гр.Николаево одобрен  
със заповед на кмета на Община Николаево №147/13.07.2005 г. 

Във връзка с постъпилото искане, Община Николаево възложи изготвяне на 
пазарна оценка за имот № 51648.48.1283 с площ 59 кв.м. на 
инж. Пенка Пеева Русинова – лицензиран оценител на имоти, притежаваща Сертификат 
за оценителска правоспособност рег. № 100101416 / 14.12.2009 г. на Камарата на 
независимите оценители в България, която е в размер на 540 лв. /петстотин и 
четиридесет лева/. 

За сравнение данъчната оценка на имота, изготвена от звено „Местни приходи” 
към Общинска администрация гр. Николаево във връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2 
от ЗОС е в размер на 190,30 лв.(сто и деветдесет лв. 30 ст.) 

Заявителят е собственик на ПИ с идентификатор по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на град Николаево: 51648.48. 637 с площ 901 кв.м., 
представляващ УПИ ХХІІІ в кв. 71 по регулационен план, съгласно представен договор 
за покупко-продажба №189 т.Х рег.№3071 от 04.06.2018 г. издаден от Служба по 
вписвания гр.Казанлък . Към този имот се придава част от улица с площ 59 кв.м., 
представляващ ПИ с идентификатор 51648.501.1283 по КККР на гр.Николаево, която 
заявителят желае да закупи, като по този начин и на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС 
да бъде прекратена съсобствеността в имота с община Николаево.  
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 52, ал. 1 т. 2 и ал. 3 от Наредба за реда за 
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придобиване,  управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, 
ал.2 от ЗОС, Общински съвет Николаево 

Р Е Ш И: 
 

1.Да се прекрати съсобствеността в УПИ ХХІІІ в кв. 71 по 
регулационния план на гр. Николаево чрез продажба на частта на община 
Николаево на Веселин Стоянов Петров от гр. Николаево, обл.Стара Загора, 
като се продаде: 

2.Поземлен имот с идентификатор 51648.48.1283 (пет, едно, шест, 
четири, осем, точка, четири, осем, точка, едно, две, осем, три) по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Николаево, одобрени 
със Заповед РД-18-37/ 10.07.2007 г. на ИД на АГКК, с площ 59(петдесет и 
девет) кв.м., с трайно предназначение на територията: Територия на 
транспорта; с начин на трайно ползване: за местен път, представляващ 
59/960 кв.м. (петдесет и девет кв м. от деветстотин и шестдесет кв.м. 
идеални части) от УПИ ХХІІІ в кв. 71 по регулационния план на 
гр.Николаево одобрен 2005 г.; при граници и съседи: имоти с 
идентификатори 51648.48.259; 51648.48.635; 51648.48.77; 51648.48.637; за 
сумата 540 (петстотин и четиридесет лв.)  

3.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички нормативно 
определени действия в изпълнение на горното решение. 
 

  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 
1. Христо Нейков Христов Х   
2. Коста Александров Симеонов отсъства     
3. Ахмед Смаилов Мерджанов отсъства   
4. Вълчо Нейков Вълчев Х   
5. Димитър Георгиев Димитров отсъства   
6. Захари Колев Захариев Х   
7. Златка Стоилова Пенчева Х   
8. Йордан Русков Георгиев Х   
9. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

10. Николай Дончев Кънев Х   
11. Осман Смаил Смаил Х   
12. Стойчо Пейчев Колев Х   
13. Тодор Стайков Ковачев Х   

 
Общински съвет гласува поименно и с 10 гласа, от които „за“ - 10, 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                          /Христо Нейков/  
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Препис – извлечение! 

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 432 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

27.06.2019 г. с Протокол №51 
 

 

Относно: Процедура по ликвидиране на съсобственост чрез 
продажба частта на общината в съсобствен недвижим имот гр. Николаево, 
община Николаево, обл.Стара Загора в УПИ ІV кв.71 по ПРЗ одобрен със 
заповед на кмета на Община Николаево №147/13.07.2005 г. 
 МОТИВИ: 

В Общинска администрация гр. Николаево постъпи заявление с вх. № 94-П-
44/10.05.2019 г. от ПЕТКО АТАНАСОВ СЯРОВ, с искане за закупуване на поземлен 
имот с идентификатор 51648.48.1282 по плана на гр.Николаево, общ. Николаево, 
обл.Стара Загора. 

Поземлен имот с идентификатор 51648.48.1282 по кадастрална карта на град 
Николаево е с площ 189 кв.м.; с трайно предназначение на територията: Територия на 
транспорта; с начин на трайно ползване: За местен път; номер по предходен план: 
51648.48.77 одобрен през 2007 г. по плана на гр.Николаево, общ. Николаево. За имота 
има съставен Акт за частна общинска собственост № 522 / 14.05.2019 г., вписан в СВ 
Казанлък с вх.рег.№ 2908/16.05.2019 г. акт 182  т.10 н.д.2097. Частта 189 кв.м., 
представлява 189/1729 кв.м. (сто осемдесет и девет от хиляда седемстотин двадесет и 
девет кв.м. идеални части) от УПИ ІV в кв. 71 по регулационния план  на гр.Николаево 
одобрен със заповед на кмета на Община Николаево №11/01.03.2001 г. 

Във връзка с постъпилото искане Община Николаево възложи изготвяне на 
пазарна оценка за имот № 51648.48.1282 с площ 189 кв.м. на инж. Пенка Пеева 
Русинова – лицензиран оценител на имоти, притежаваща Сертификат за оценителска 
правоспособност рег. № 100101416 / 14.12.2009 г. на Камарата на независимите 
оценители в България, която е в размер на 1700 лв. /хиляда и седемстотин  лева/. 

За сравнение данъчната оценка на имота, изготвена от звено „Местни приходи” 
към Общинска администрация гр. Николаево във връзка с разпоредбите на чл. 41, ал. 2 
от ЗОС е в размер на 609,50 лв. ( шестстотин и девет лв. и петдесет стотинки). 

Заявителят е собственик на ПИ с идентификатор по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на град Николаево: 51648.48. 635 с площ 1540 кв.м., 
представляващ УПИ ІV кв. 71 по регулационен план, съгласно представен н.а. № 67, 
том 22, дело 4568/ 19.192017 г. издаден от Служба по вписвания гр.Казанлък. Към този 
имот се придава част от улица с площ 189 кв.м., представляващ  ПИ с идентификатор 
51648.501.1282 по КККР на гр.Николаево, която заявителят желае да закупи, като по 
този начин и на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС да бъде прекратена съсобствеността 
в имота с община Николаево.  
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 
36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 52, ал. 1, т. 2 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество по чл. 8, ал.2 от ЗОС, 
Общински съвет Николаево 
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Р Е Ш И: 

 

Да се прекрати съсобствеността в УПИ ІV-879 кв. 71 по 
регулационния план на гр. Николаево чрез продажба на частта на община 
Николаево на Петко Атанасов Сяров от гр. Гурково, обл.Стара Загора, като 
се продаде: 

Поземлен имот с идентификатор 51648.48.1282 (пет, едно, шест, 
четири, осем, точка, четири, осем, точка, едно, две, осем, две) по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Николаево, одобрени 
със Заповед РД-18-37/ 10.07.2007 г. на ИД на АГКК, с площ 189 (сто 
осемдесет и девет) кв.м., с трайно предназначение на територията:  

Територия на транспорта; с начин на трайно ползване: за местен път, 
представляващ 189/1729 кв.м. (сто осемдесет и девет от хиляда 
седемстотин двадесет и девет кв.м. идеални части) от УПИ ІV в кв. 71 по 
регулационния план на гр.Николаево одобрен със заповед на кмета на 
Община Николаево №11/01.03.2001 г..; при граници и съседи: имоти с 
идентификатори 51648.48.637; 51648.48.638; 51648.48.77; 51648.48.635; за 
сумата 1700 лв. (хиляда и седемстотин лева).   

Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички нормативно 
определени действия в изпълнение на горното решение. 

 

  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 
1. Христо Нейков Христов Х   
2. Коста Александров Симеонов отсъства     
3. Ахмед Смаилов Мерджанов отсъства   
4. Вълчо Нейков Вълчев Х   
5. Димитър Георгиев Димитров отсъства   
6. Захари Колев Захариев Х   
7. Златка Стоилова Пенчева Х   
8. Йордан Русков Георгиев Х   
9. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

10. Николай Дончев Кънев Х   
11. Осман Смаил Смаил Х   
12. Стойчо Пейчев Колев Х   
13. Тодор Стайков Ковачев Х   

 
Общински съвет гласува поименно и с 10 гласа, от които „за“ - 10, 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                          /Христо Нейков/  
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Препис – извлечение! 

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 433 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

27.06.2019 г. с Протокол №51 
 

 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. 
 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и Наредба №25/21.09.2016 г. на ОбС 
Николаево, Общински съвет Николаево  

 
Р Е Ш И: 

 

Общински съвет Николаево дава съгласието си да се отпусне 
еднократна финансова помощ на Марин Живков Кочев в размер на 100 
/сто/ лв. 

 

  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 
1. Христо Нейков Христов Х   
2. Коста Александров Симеонов отсъства     
3. Ахмед Смаилов Мерджанов отсъства   
4. Вълчо Нейков Вълчев Х   
5. Димитър Георгиев Димитров отсъства   
6. Захари Колев Захариев Х   
7. Златка Стоилова Пенчева Х   
8. Йордан Русков Георгиев Х   
9. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

10. Николай Дончев Кънев Х   
11. Осман Смаил Смаил Х   
12. Стойчо Пейчев Колев Х   
13. Тодор Стайков Ковачев Х   

 
Общински съвет гласува поименно и с 10 гласа, от които „за“ - 10, 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                          /Христо Нейков/  
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Препис – извлечение! 

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 434 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

27.06.2019 г. с Протокол №51 
 

 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданин. 
 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и Наредба №25/21.09.2016 г. на ОбС 
Николаево, Общински съвет Николаево  

 
Р Е Ш И: 

 

Общински съвет Николаево дава съгласието си да се отпусне 
еднократна финансова помощ на Тодор Антонов Миладинов в размер на 
50,00 /педесет/ лв. 

 

  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 
1. Христо Нейков Христов Х   
2. Коста Александров Симеонов отсъства     
3. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   
4. Вълчо Нейков Вълчев Х   
5. Димитър Георгиев Димитров отсъства   
6. Захари Колев Захариев Х   
7. Златка Стоилова Пенчева Х   
8. Йордан Русков Георгиев Х   
9. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

10. Николай Дончев Кънев Х   
11. Осман Смаил Смаил Х   
12. Стойчо Пейчев Колев Х   
13. Тодор Стайков Ковачев Х   

 
Общински съвет гласува поименно и с 11 гласа, от които „за“ - 11, 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                          /Христо Нейков/  
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Препис – извлечение! 

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 435 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

27.06.2019 г. с Протокол №51 
 

 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. 
 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и Наредба №25/21.09.2016 г. на ОбС 
Николаево, Общински съвет Николаево  

 
Р Е Ш И: 

 

Общински съвет Николаево е против и не дава съгласието си да се 
отпусне еднократна финансова помощ на Калинка Огнянова Михайлова. 

 

  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 
1. Христо Нейков Христов  Х  
2. Коста Александров Симеонов  отсъства    
3. Ахмед Смаилов Мерджанов  Х  
4. Вълчо Нейков Вълчев  Х  
5. Димитър Георгиев Димитров  отсъства  
6. Захари Колев Захариев  Х  
7. Златка Стоилова Пенчева  Х  
8. Йордан Русков Георгиев  Х  
9. Мюмюн Мюмюн Джелил  Х  

10. Николай Дончев Кънев  Х  
11. Осман Смаил Смаил  Х  
12. Стойчо Пейчев Колев  Х  
13. Тодор Стайков Ковачев  Х  

 
Общински съвет гласува поименно и с 11 гласа, от които „за“ - няма, 

„против” – 11, „въздържали се” – няма 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                          /Христо Нейков/  
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Препис – извлечение! 

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 436 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

27.06.2019 г. с Протокол №51 
 

 

Относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на гражданка. 
 

          На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и Наредба №25/21.09.2016 г. на ОбС 
Николаево, Общински съвет Николаево  

 
Р Е Ш И: 

 

Общински съвет Николаево дава съгласието си да се отпусне 
еднократна финансова помощ на Пламена Петкова Колева в размер на 
500,00 лв. (петстотин). 

 

  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 
1. Христо Нейков Христов Х   
2. Коста Александров Симеонов отсъства     
3. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   
4. Вълчо Нейков Вълчев Х   
5. Димитър Георгиев Димитров отсъства   
6. Захари Колев Захариев Х   
7. Златка Стоилова Пенчева Х   
8. Йордан Русков Георгиев Х   
9. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

10. Николай Дончев Кънев Х   
11. Осман Смаил Смаил Х   
12. Стойчо Пейчев Колев Х   
13. Тодор Стайков Ковачев Х   

 
Общински съвет гласува поименно и с 11 гласа, от които „за“ - 11, 

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

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                          /Христо Нейков/  
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Препис – извлечение! 

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 

РЕШЕНИЕ 

№ 437 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

27.06.2019 г. с Протокол №51 
 

Относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за 
Районен съд - Казанлък и създаване на временна комисия за провеждане на 
процедурата по избор.  

Мотиви: 

Във връзка с получено писмо № 2849 /04.06.2019г. за решение на Общото 
събрание на съдиите от Окръжен съд - Стара Загора от 23.05.2019г. за определяне броя 
на съдебните заседатели за Районен съд - Казанлък / Мандат 2020г.-2024г./ следва да 
проведем процедура за определяне на съдебни заседатели в съответствие с 
разпоредбите на чл. 67 – чл. 68е от Закона на съдебната власт и Наредба № 7 от 
28.09.2017г. за съдебните заседатели. 
          В приложения Протокол от 23.05.2019г. за определяне броя на съдебните 
заседатели за Районен съд - Казанлък от Общински съвет Николаево следва да бъде 
определен един съдебен заседател.  

 
          На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 68, ал. 1 от 
Закона за съдебната власт, Общински съвет Николаево  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Открива процедура за определянето на един брой съдебен заседател за Районен 
съд - Казанлък.  

2. Определя  срок за приемане на заявления по образец за участие в процедурата, 
в едно с необходимите документи, съгласно чл.68, ал.3 от ЗСВ в деловодството на 
Общински съвет, след влизане в сила на настоящото решение, но не по-късно до 
20.09.2019 г. 

3. Одобрява книжата за избор на съдебни заседатели. 
4. Избира Временна комисия за откриване и провеждане на процедура за избор 

на съдебни заседатели в състав: 
Председател: Христо Нейков 
        Членове:1. Златка Стоилова  
                        2. Мюмюн Джелил 
                        3. Тодор Ковачев  
                        4. Захари Захариев  
5. Комисията да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни 

заседатели и изготви списък и окончателен доклад за одобрените кандидати, които на 
основание чл. 68, ал. 5 от ЗСВ да предложи за избиране за съдебни заседатели за 
Районен съд - Казанлък. Докладът да се публикува на интернет страницата на Община 
Николаево.  
Общински съвет гласува и с 11 гласа, от които „за“ - 11, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                          /Христо Нейков/  
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Препис – извлечение! 

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 438 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

27.06.2019 г. с Протокол №51 
 

 

Относно: Трансформиране от целевата субсидия за капиталови 
разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 година в целеви трансфер за 
финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи 
ремонти на общински пътища и на улична мрежа и даване на съгласие, 
кметът на Община Николаево да направи предложение до Министъра на 
финансите за трансформиране на средства. 

Мотиви: 
С чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година е 

определена целева субсидия за капиталови разходи на Община Николаево в размер на 
185 900 лева. От тях за ремонти на общински пътища и улична мрежа са заложени 
107 894 лева. С така утвърдените средства няма възможност да бъдат извършени 
всички дейности, необходими за основен ремонт. Имаме възможност да бъде направено 
частично възстановяване на компрометираните участъци на пътната настилка, което се 
тълкува като текущ ремонт. В бюджета за 2019 година не сме предвидили средства за 
текущи ремонти на пътната мрежа. Съгласно чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 година, 
Министърът на финансите по предложение на кмета на общината може да 
трансформира целева субсидия за капиталови разходи, определена в чл. 50 от ЗДБРБ за 
2019 година. Необходимо е трансформиране на целевата субсидия за капиталови 
разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на 
неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа за осигуряване на 
безопасността на преминаващите моторни превозни средства. Неотложен ремонт е 
необходим в различни участъци след зимния период. Община Николаево не може да 
осигури средства от друг източник. Предлагам Ви да дадете вашето съгласие да 
предприема процедурата по 88 от ЗДБРБ за 2019 година. Стъпките са следните: 

1. Да бъде направено предложение по 88 от ЗДБРБ за 2019 година до 
Министъра на финансите да бъде извършена трансформация на целева 
субсидия за капиталови разходи, в размер на 107 894 лева за финансиране на 
текущи ремонти на общинска пътна мрежа. 

2. Определят се обекти, които следва да отпаднат от списъка на 
капиталовите разходи. 

3. Определят се обектите за текущ ремонт, които ще се финансират 
със средства от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи. 

Информацията по т. 2 и т. 3 Ви е представена със Справка – Приложение № 11 
„Справка по чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 г. за трансформиране на средства от целева 
субсидия за капиталови разходи“ 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка 
с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 88 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2019 година, Общински съвет Николаево 
 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие Кмета на Община Николаево да направи предложение 
до Министъра на финансите за трансформиране на средства в размер на 
107 894 лева от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от 
ЗДБРБ за 2019 година, с които да се финансират неотложни ремонти на 
общински пътища, съгласно Приложение № 11 „Справка по чл. 88 от 
ЗДБРБ за 2019 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за 
капиталови разходи“, която да е неразделна част от Решението. 

 

 
 

  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 
1. Христо Нейков Христов Х   
2. Коста Александров Симеонов отсъства     
3. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   
4. Вълчо Нейков Вълчев Х   
5. Димитър Георгиев Димитров отсъства   
6. Захари Колев Захариев   Х 
7. Златка Стоилова Пенчева Х   
8. Йордан Русков Георгиев отсъства   
9. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

10. Николай Дончев Кънев Х   
11. Осман Смаил Смаил Х   
12. Стойчо Пейчев Колев   Х 
13. Тодор Стайков Ковачев   Х 

 
Общински съвет гласува поименно и с 10 гласа, от които „за“ - 7, 

„против” – няма, „въздържали се” – 3 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/ 

                                          /Христо Нейков/  

 
 


