Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 453
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
29.08.2019 г. с Протокол №54
Относно: Предложение от Косьо Христов Косев – кмет на Община
Николаево, относно издаване на запис на заповед от Община Николаево в
полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №
24/7/2/0/00826 от 19.04.2018 г., по подмярка по подмярка 7.2. „Инвестиции
в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за проект : „Реконструкция и ремонт на сградата на
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и прилежащото пространство“, сключен
между Община Николаево и ДФ „Земеделие”.
Мотиви:
Във връзка с обявен прием от Държавен фонд „Земеделие“, Разплащателна
агенция, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана от европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони, Община Николаево участва по
проект: „Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и
прилежащото пространство“, който проект бе одобрен от Управляващия орган и се
подписа договор за безвъзмездна финансова подкрепа № 24/07/2/0/00826 от 19.04.2018
г., както и Анекс I от 08.08.2019 година, сключени между Община Николаево и ДФ
„Земеделие”. Осигурената безвъзмездна финансова подкрепа по горецитирания проект
възлиза на 1 568 879,93 лева без ДДС.
За спазване на процедурните правила, уредени чрез разпоредбите на Наредба №
12 от 2016 година за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 година, съфинансирана от
европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, община Николаево
следва да подаде заявка за авансово плащане, равняващо се на 50 % /петдесет/ процента
от стойността на одобрената безвъзмездна подкрепа, в Приложение № 1 към договор №
24/07/2/0/00826, или на 695 764,14 лева, (словом: шестстотин деветдесет и пет хиляди
седемстотин шестдесет и четири лева и 14 стотинки) и ДДС в размер на 139 152,83
лева, (словом: сто тридесет и девет хиляди сто петдесет и два лева и 83 стотинки ) за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № 24/07/2/0/00826 от 19.04.2018
година.

На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10,
както и и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 3, буква „а”, ал. 6, т. 2 и
ал. 12 от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или 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., съфинансирана от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони за проект „Реконструкция
и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и прилежащото
пространство“, в изпълнение на Договор № 24/07/2/0/00826 от 19.04.2018 г.
и Анекс I от 08.08.2019 година, Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на Община Николаево да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие”– Разплащателна агенция в размер на 695 764,14 лева, (словом:
шестстотин деветдесет и пет хиляди седемстотин шестдесет и четири лева
и 14 стотинки) и ДДС в размер на 139 152,83 лева, (словом: сто тридесет и
девет хиляди сто петдесет и два лева и 83 стотинки) за обезпечаване на 100
% от заявения размер по първо авансово плащане за разходи по чл. 14, ал.
З, буква „а“ от Наредба № 12 от 25.07.2016 г. по Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00826 от 19.04.2018 г. по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
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.,
съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони за проект „Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” и прилежащото пространство“, сключен между Община
Николаево и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Николаево да подготви необходимите
документи за получаване на авансово плащане по Договор №
24/07/2/0/00826 от 19.04.2018 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в
създаването, подобряването или 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., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони за проект „Реконструкция и ремонт на
сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и прилежащото пространство“,
и да ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Име, презиме, фамилия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Христо Нейков Христов
Коста Александров Симеонов
Ахмед Смаилов Мерджанов
Вълчо Нейков Вълчев
Димитър Георгиев Димитров
Захари Колев Захариев
Златка Стоилова Пенчева
Йордан Русков Георгиев
Мюмюн Мюмюн Джелил
Николай Дончев Кънев
Осман Смаил Смаил
Стойчо Пейчев Колев
Тодор Стайков Ковачев

Гласувал
„за”
„против”
Х
отсъства
Х
Х

„въздържал се”

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 12 гласа, от които „за“ - 8,
„против” – няма, „въздържали се” – 4
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 454
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
29.08.2019 г. с Протокол №54
Относно: Утвърждаване на маломерни и слети паралелки за
учебната 2019 / 2020 година.
Мотиви:
В общинска администрация постъпиха искания от директорите на началните
училища: „В. Левски” с. Едрево, Вх.№ 23-00-26/04.07.2019г., „Св. Св. Кирил и
Методий” с. Нова Махала”, Вх.№ 23-00-23/02.07.2019г., „Братя Жекови” с Елхово, Вх.
№23-00-28/04.07.2019г. ,за разкриване на маломерни и / или слети паралелки за
учебната 2019/2020 година.

На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и на чл.68, ал.1, т.2
и ал.2 от Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №
219/05.09.2019г. за определяне броя на паралелките и броя на учениците в
съответния клас, Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:
І.Утвърждава за учебната 2019/2020 г., маломерни паралелки както
следва:
1. НУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала
- една маломерна паралелка- 1 клас 10 / десет/ ученика
- една маломерна паралелка- 2 клас 12 / дванадесет/ ученика

2. НУ „ Васил Левски” с. Едрево
- една маломерна паралелка- 3 клас 11/ единадесет/ ученика
- една маломерна паралелка- 4 клас 10 /десет/ ученика
ІІ. Утвърждава за учебната 2019/2020 г., слети паралелки както
следва:
1. НУ „Братя Жекови” с. Елхово

- една слята паралелка- 9 / девет / ученика, 1 клас – 6 ученика, 2 клас
-3 ученика
- една слята паралелка- 9 / девет/ ученика, 3 клас – 5 ученика, 4 клас4 ученика
2. НУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Нова Махала
- една слята паралелка- 18 /осемнадесет/ ученика, 3 клас – 10
ученика, 4 клас - 8 ученика
3. НУ „ Васил Левски” с. Едрево
- една слята паралелка - 15 /петнадесет/ ученика, 1 клас – 8 ученика,
2 клас - 7 ученика
ІІІ. Финансирането на маломерните и слети паралелки до края на
2020 г. да се осъществява в рамките на делегираните бюджети за всяко
училище.
ІV. Финансирането на маломерните и слети паралелки до края на
учебната 2020 година да се гарантира с делегираните бюджети на
общинските училища с разпределение на допълнителните компоненти по
формулата на общообразователните училища.

Общински съвет гласува и с 12 гласа, от които „за“ - 12, „против” –
няма, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 455
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
29.08.2019 г. с Протокол №54
Относно: Актуализиране на списъка на „Средищни училища” в
Община Николаево за учебната 2019/2020г.
Мотиви:
Според изменението на § 6в, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за
народната просвета (изм. доп. В ДВ бр.78 от 2010) „Средищно училище” по смисъла на
този закон е училище по чл.26, ал.1, т.1-4 или 6, което се намира в най- близкото
населено място на територията на общината, където се обучават учениците от
населените места, където няма училище. Списъкът на средищните училища се приема с
акт на Министерски съвет по предложение на съответните общински съвети. Списъкът
се актуализира ежегодно.
На основание чл. 21, ал.2 и чл. 17, ал. 1, т.3 от ЗМСМА и във връзка с § 6в, ал. 2
от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, и Постановление №
128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
детски градини предлагам Общински съвет да вземе следното

На основание чл. 21, ал.2 и чл. 17, ал. 1, т.3 от ЗМСМА и във връзка
с § 6в, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната
просвета, и Постановление № 128 от 29.06.2017г. г. за определяне на
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини,
Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:
1.Общински съвет предлага на Министерството на образованието,
младежта и науката да актуализира в списъка на средищните училища в
Република България Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр.
Николаево за средищно училище на територията на Община Николаево,
съгласно Приложение № 1.
2. В него се обхващат учениците, завършили начална училищна
степен от началните училища – с. Едрево, с. Елхово и с. Нова Махала.

Приложение № 1
Относно: Включване на Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр.
Николаево, област Стара Загора в Списъка на Средищните училища в Република
България
1.Наименование на училището и адрес:
~ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр.Николаево, област Стара
Загора, бул. Св. Св. Кирил и Методий” № 13
2.Мотиви за необходимостта от включване на училището в Списъка на
Средищните училища
~ Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Николаево е единственото
основно училище на територията на Общината.
В него през учебната 2019/2020 г.ще се обучават 401 ученици от І доVІІ клас.
Обучението се осъществява от 32 квалифицирани педагогически кадри. Нередовни
учители няма. Има необходимия непедагогически персонал. И сега в Основното
училище се обучават ученици от трите Начални училища от селата Нова Махала,
Едрево и Елхово, намиращи се на 3,6,11,км. от Основното училище. За всички ученици
от І до VІІ клас е организирана целодневна организация на учебния процес. Училището
разполага с необходимия материален, организационен и кадрови ресурс за успешно
обучение на учениците от Началните училища.
3.Сведение за броя на обучаваните ученици до 16 годишна възраст от
населените места, в което няма съответно училище, което провежда обучение в
съответния клас.
~Начално училище „Св. Св. Кирил и Методий” – село Нова Махала – 36
ученици;
~ Начално училище „Братя Жекови” – село Елхово- 6 ученика
~ Начално училище „Васил Левски” – село Едрево- 34 ученика
4.Информация за маршрутите на пътуване, състоянието и вида на пътната мрежа
- С Решение № 181/ 21.06.2006г. училището е одобрено за Средищно и на това
основание МОН е отпуснал автобус, с който е организирано транспортирането
на учениците. През 2018г. бе отпуснат и втори ученически автобус.
Маршрутите на извозване са следните:
Николаево – Нова Махала- Николаево
Николаево – Едрево - Николаево
Николаево –Едрево - Елхово – Николаево
Четвъртокласната пътна мрежа е в добро състояние.
5. Информация за осигуреността и организацията на столовото хранене
~ Осигурено обедно хранене - кетъринг.
Общински съвет гласува и с 12 гласа, от които „за“ - 12, „против” – няма,
„въздържали се” – няма

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 456
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
29.08.2019 г. с Протокол №54
Относно: Отпускане на финансова помощ за подпомагане на
граждани на Община Николаево.
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
финансова помощ на Добринка Боянова Михайлова в размер на 100 /сто/
лева.
Име, презиме, фамилия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Христо Нейков Христов
Коста Александров Симеонов
Ахмед Смаилов Мерджанов
Вълчо Нейков Вълчев
Димитър Георгиев Димитров
Захари Колев Захариев
Златка Стоилова Пенчева
Йордан Русков Георгиев
Мюмюн Мюмюн Джелил
Николай Дончев Кънев
Осман Смаил Смаил
Стойчо Пейчев Колев
Тодор Стайков Ковачев

Гласувал
„за”
„против”
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

„въздържал се”

Х

Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 12 гласа, от които „за“ - 8,
„против” – 4, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 457
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
29.08.2019 г. с Протокол №54
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 е против и не дава съгласието си да се
отпусне еднократна финансова помощ на Васил Иванов Асенов.
Име, презиме, фамилия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Христо Нейков Христов
Коста Александров Симеонов
Ахмед Смаилов Мерджанов
Вълчо Нейков Вълчев
Димитър Георгиев Димитров
Захари Колев Захариев
Златка Стоилова Пенчева
Йордан Русков Георгиев
Мюмюн Мюмюн Джелил
Николай Дончев Кънев
Осман Смаил Смаил
Стойчо Пейчев Колев
Тодор Стайков Ковачев

Гласувал
„за”
„против”
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

„въздържал се”

Общински съвет гласува поименно и с 12 гласа, от които „за“ - 1,
„против” – 11, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 458
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
29.08.2019 г. с Протокол №54
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 Анка Кирилова Здравкова.
Име, презиме, фамилия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Христо Нейков Христов
Коста Александров Симеонов
Ахмед Смаилов Мерджанов
Вълчо Нейков Вълчев
Димитър Георгиев Димитров
Захари Колев Захариев
Златка Стоилова Пенчева
Йордан Русков Георгиев
Мюмюн Мюмюн Джелил
Николай Дончев Кънев
Осман Смаил Смаил
Стойчо Пейчев Колев
Тодор Стайков Ковачев

Гласувал
„за”
„против”
Х
отсъства
Х

„въздържал се”

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 12 гласа, от които „за“ - няма,
„против” – 11, „въздържали се” – 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 459
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
29.08.2019 г. с Протокол №54
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 е против и не дава съгласието си да се
отпусне еднократна финансова помощ на Румен Огнянов Михайлов.
Име, презиме, фамилия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Христо Нейков Христов
Коста Александров Симеонов
Ахмед Смаилов Мерджанов
Вълчо Нейков Вълчев
Димитър Георгиев Димитров
Захари Колев Захариев
Златка Стоилова Пенчева
Йордан Русков Георгиев
Мюмюн Мюмюн Джелил
Николай Дончев Кънев
Осман Смаил Смаил
Стойчо Пейчев Колев
Тодор Стайков Ковачев

Гласувал
„за”
„против”
Х
отсъства

„въздържал се”
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 12 гласа, от които „за“ - няма,
„против” – 10, „въздържали се” – 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 460
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
29.08.2019 г. с Протокол №54
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 Стефанка Иванова Асенова.
Име, презиме, фамилия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Христо Нейков Христов
Коста Александров Симеонов
Ахмед Смаилов Мерджанов
Вълчо Нейков Вълчев
Димитър Георгиев Димитров
Захари Колев Захариев
Златка Стоилова Пенчева
Йордан Русков Георгиев
Мюмюн Мюмюн Джелил
Николай Дончев Кънев
Осман Смаил Смаил
Стойчо Пейчев Колев
Тодор Стайков Ковачев

Гласувал
„за”
„против”
Х
отсъства
Х

„въздържал се”

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 12 гласа, от които „за“ - няма,
„против” – 11, „въздържали се” – 1
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 461
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
29.08.2019 г. с Протокол №54
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 Танужка Огнянова Събева.
Име, презиме, фамилия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Христо Нейков Христов
Коста Александров Симеонов
Ахмед Смаилов Мерджанов
Вълчо Нейков Вълчев
Димитър Георгиев Димитров
Захари Колев Захариев
Златка Стоилова Пенчева
Йордан Русков Георгиев
Мюмюн Мюмюн Джелил
Николай Дончев Кънев
Осман Смаил Смаил
Стойчо Пейчев Колев
Тодор Стайков Ковачев

Гласувал
„за”
„против”
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

„въздържал се”

Х

Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 12 гласа, от които „за“ - няма,
„против” – 12, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 462
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
29.08.2019 г. с Протокол №54
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/ лева.
Име, презиме, фамилия
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Христо Нейков Христов
Коста Александров Симеонов
Ахмед Смаилов Мерджанов
Вълчо Нейков Вълчев
Димитър Георгиев Димитров
Захари Колев Захариев
Златка Стоилова Пенчева
Йордан Русков Георгиев
Мюмюн Мюмюн Джелил
Николай Дончев Кънев
Осман Смаил Смаил
Стойчо Пейчев Колев
Тодор Стайков Ковачев

Гласувал
„за”
„против”
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

„въздържал се”

Х

Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 12 гласа, от които „за“ - 11,
„против” – 1, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 463
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
29.08.2019 г. с Протокол №54
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 30 –
дневен срок, считано от 24.07.2019 г. за предложения и становища по Докладната
записка и мотивите към нея, касаещи последвали промени в Наредба №1 за опазване на
обществения ред в Община Николаево.
Предложенията могат да бъдат депозирани в канцеларията на Общински съвет
Николаево или на е-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net

Относно: Изменение и допълнение в Наредба № 1 за опазване на
обществения ред в Община Николаево.
Мотиви:
I. Причини, които налагат приемането на предлаганото изменение на чл. 8, ал. 1
и чл. 8, ал. 5, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредба №1 за опазване на обществения ред.
В Общински съвет Николаево постъпи Протест №2019/2019 г. на прокурор К.
Тачев от ОП – Стара Загора, чрез който се сезира Административен съд Стара Загора за
съдебно оспорване законосъобразността на посочените текстове както следва:
Чл. 8, ал. 1 от Наредбата:
„Забранява се поставянето на озвучителни и музикални уредби извън закрити
помещения, както и предизвикване на шум в резултат на дейността на ЗХР, с които се
нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.“
Чл. 8, ал. 5, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата:
„За издаване на разрешение за удължено работно време на дискотеки, барове и
нощни клубове с капацитет над 50 места и с жива музика или дисководещ, следва да се
представят:
т.1.сключен договор с лицензирана охранителна фирма или лицензирано звено
за самоохрана.
т.2.план за охрана на обекта.
т.3.длъжностни характеристики на лицата, осъществяващи охраната и
пропусквателния режим.»
Наредба №1 за опазване на обществения ред в Община Николаево /наричана подолу Наредбата/ е приета по предложение на кмета на Община Николаево с Решение
№206 от 24.10.2002 г. от проведено заседание на Общински съвет Николаево, отразено
в Протокол №1 от 24.10.2002 г. изм. и доп. многократно.
С разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК)
е въведено изискването, с наредбите на общинските съвети да се уреждат неуредени с
нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. В
чл. 3, ал. 5 от ЗЗШОС е регламентирано, че изискванията към шума, предизвикани от
домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, се определя с наредба от
общинските съвети. В чл.16а, ал. 2 от ЗЗШОС е въведено правилото, че не се допуска

озвучаването на открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в
жилищни зони и курорти, за времето между 23:00 часа и 7:00 часа.
От съдържанието на разпоредбата на чл. 8, ал. 1 е видно, че регламентираната с
нея забрана се отнася до шума от търговски обекти, а не от домашни дейности и от
съседи в жилищни сгради. Следователно тя е приета извън законовата делегация и
материална компетентност на местния орган на самоуправление, което води до
нищожност на акта
Всички изисквания, необходими за започването и за осъществяването на дадена
стопанска дейност, както и за извършването на отделна сделка или действие, се
уреждат със закон.
Разпоредбата на чл. 8, ал. 5, т.1, т. 2 и т. 3 от Наредба №1 за опазване на
обществения ред в Община Николаево не е съобразена с изискванията на чл. 1 – чл. 4
от ЗОАРАКСД, чл. 5, чл. 24, ал. 1 от ЗЧОД и действащата към момента Наредба
№8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на
видовете частна охранителна дейност.
По този начин Об С Николаево в противоречие с посочените по-горе
нормативни актове и разпоредби е вменил на търговците, извършващи дейност в
дискотеки, барове и нощни клубове с капацитет над 50 места и с жива музика или
дисководещ с удължено работно време, задължението да организира охрана на
обектите си, каквото задължение като условие за осъществяване на дейността не е
предвидено в закон.
II. Цели, които се поставят с изменение на Наредбата
- Съответствие между разпоредбите в Наредба №1 за опазване на обществения
ред в Община Николаево със ЗОАРАКСД, ЗЧОД и Наредба № 8121з-611 от 11.06.2018
г.
III. Очаквани резултати от прилагането
- Избягване на противоречието между разпоредбите на местния подзаконов
нормативен акт и законодателството на РБ.
- 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. 2 от ЗМСМА, във връзка с ЗОАРАКСД,
ЗЧОД и Наредба № 8121з-611 от 11.06.2018 г., Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:
1.Стар текст:
Чл. 8, ал. 1 от Наредбата:
„Забранява се поставянето на озвучителни и музикални уредби извън
закрити помещения, както и предизвикване на шум в резултат на
дейността на ЗХР, с които се нарушава обществения ред и спокойствието
на гражданите.“
Нов текст:

Отменя като незаконосъобразна нормата на чл. 8, ал. 1 от Наредба
№1 на Община Николаево, поради противоречие с норми от по-висок по
степен нормативен акт.
1.Стар текст:
Чл. 8, ал. 5, т. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата:
„За издаване на разрешение за удължено работно време на дискотеки,
барове и нощни клубове с капацитет над 50 места и с жива музика или
дисководещ, следва да се представят:
т.1.сключен договор с лицензирана охранителна фирма или
лицензирано звено за самоохрана.
т.2.план за охрана на обекта.
т.3.длъжностни характеристики на лицата, осъществяващи охраната
и пропусквателния режим.»
Нов текст:
Отменя като незаконосъобразна нормата на чл. 8, ал. 5, т.1 ,т. 2 и т. 3
от Наредба №1 на Община Николаево, поради противоречие с норми от
по-висок по степен нормативен акт.
Общински съвет гласува и с 12 гласа, от които „за“ - 12, „против” –
няма, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

