Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 464
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
20.09.2019 г. с Протокол №55
Относно: Издаване на запис на заповед от община Николаево в
полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС авансово плащане по договор
№ 24/07/2/0/00785 от 15.12.2017 г. 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 за Проект „Реконструкция на
четвъртокласна общинска пътна мрежа на територията на община
Николаево, област Стара Загора”, 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 подаде проектно
предложение за проект: „Реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа на
територията на община Николаево, област Стара Загора”, което проектно предложение
бе одобрено от Управляващия орган и се подписа договор за безвъзмездна финнасова
подкрепа № 24/07/2/0/00785 от 15.12.2017 г., сключен между Община Николаево и ДФ
„Земеделие”. Осигурената безвъзмездна финнасова подкрепа по горецитирания проект
възлиза на 5 187 562,00 лева без ДДС. С тези средства община Николаево ще
реконструира компроментирани и опасни за живота и здравето на населението пътни
участъци, част от четвъртокласната общинска пътна мрежа на общината.
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 ДДС авансово плащане, равняващо се на 50 % /петдесет/
процента от стойността на одобрената безвъзмездна подкрепа, или 488 876,25 лв.
(четиристотин осемдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и двадесет
и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС авансово плащане
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00785 от
15.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23, както
и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.
Упълномощава кмета на община Николаево да подпише Запис
на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на
ДФ „Земеделие” в размер на 488 876,25 лв. (четиристотин осемдесет и
осем хиляди осемстотин седемдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки)
за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
24/07/2/0/00785 от 15.12.2017 г. 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 за Проект „Реконструкция на
четвъртокласна общинска пътна мрежа на територията на община
Николаево, област Стара Загора”, сключен между Община Николаево и
ДФ „Земеделие”.
2.
Възлага на кмета на община Николаево да подготви
необходимите документи за получаване на ДДС авансовото плащане по
договор 24/07/2/0/00785 от 15.12.2017 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.“
Име, презиме, фамилия
Гласувал
„за”
„против”
„въздържал се”
Христо Нейков Христов
Х
Коста Александров Симеонов
Х
Ахмед Смаилов Мерджанов
Х
Вълчо Нейков Вълчев
Х
Димитър Георгиев Димитров
Х
Захари Колев Захариев
Х
Златка Стоилова Пенчева
Х
Йордан Русков Георгиев
Х
Мюмюн Мюмюн Джелил
Х
Х
Николай Дончев Кънев
Осман Смаил Смаил
Х
Стойчо Пейчев Колев
Х
Тодор Стайков Ковачев
Х
Общински съвет гласува поименно и с 13 гласа, от които „за“ - 13,
„против” – няма, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 465
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
20.09.2019 г. с Протокол №55
Относно: Издаване на запис на заповед от община Николаево в
полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор №
24/07/2/0/00785 от 15.12.2017 г. 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 за Проект „Реконструкция на
четвъртокласна общинска пътна мрежа на територията на община
Николаево, област Стара Загора”, 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 подаде проектно
предложение за проект: „ Реконструкция на четвъртокласна общинска пътна мрежа на
територията на община Николаево, област Стара Загора”, което проектно предложение
бе одобрено от Управляващия орган и се подписа договор за безвъзмездна финнасова
подкрепа № 24/07/2/0/00785 от 15.12.2017 г., сключен между Община Николаево и ДФ
„Земеделие”. Осигурената безвъзмездна финнасова подкрепа по горецитирания проект
възлиза на 5 187 562,00 лева без ДДС. С тези средства община Николаево ще
реконструира компроментирани и опасни за живота и здравето на населението пътни
участъци, част от четвъртокласната общинска пътна мрежа на общината.
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, или 2 444 381,23 лв. ( два милиона
четристотин четиридесет и четири хиляди триста осемдесет и един лева и двадесет и
три стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24/07/2/0/00785 от
15.12.2017 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23, както
и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.Упълномощава кмета на община Николаево да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ
„Земеделие” в размер на 2 444 381,23 лв. ( два милиона четристотин
четиридесет и четири хиляди триста осемдесет и един лева и двадесет и
три стотинки ) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № 24/07/2/0/00785 от 15.12.2017 г. 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 за Проект „Реконструкция на
четвъртокласна общинска пътна мрежа на територията на община
Николаево, област Стара Загора”, сключен между Община Николаево и
ДФ „Земеделие”.
2.
Възлага на кмета на община Николаево да подготви
необходимите документи за получаване на авансовото плащане по договор
24/07/2/0/00785 от 15.12.2017 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”.
Име, презиме, фамилия
Гласувал
„за”
„против”
„въздържал се”
Христо Нейков Христов
Х
Коста Александров Симеонов
Х
Ахмед Смаилов Мерджанов
Х
Вълчо Нейков Вълчев
Х
Димитър Георгиев Димитров
Х
Захари Колев Захариев
Х
Златка Стоилова Пенчева
Х
Йордан Русков Георгиев
Х
Мюмюн Мюмюн Джелил
Х
Х
Николай Дончев Кънев
Осман Смаил Смаил
Х
Стойчо Пейчев Колев
Х
Тодор Стайков Ковачев
Х
Общински съвет гласува поименно и с 13 гласа, от които „за“ - 13,
„против” – няма, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 466
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
20.09.2019 г. с Протокол №55
Относно: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 2019 г. на Община
Николаево.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124,
ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския
бюджет и със сключени договори с Фонд „Земеделие” за нови обекти се налага
изготвянето на актуализиран разчет за Капиталови разходи за 2019 г. със следните
корекции:
А) Включат се в Разчета за Капиталовите разходи следните обекти, които ще се
финансират със средства от субсидията от Държавния бюджет:
1) Ремонт на покрива на сграда кметство с. Нова махала;
2) Ремонт на автоспирка с. Нова махала;
3) Ремонт на парк с. Елхово;
4) Ремонт на паметник в с. Елхово.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал.3 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 4 от
Наредбата за Общинския бюджет, Общински съвет – Николаево
Р Е Ш И:
Общински съвет Николаево приема актуализацията на Разчета на Капиталовите
разходи през 2019 г. /Приложение №10 и Приложение №11/.
Име, презиме, фамилия
Гласувал
„за”
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

„против”

„въздържал се”

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

10.
11.
12.
13.

Николай Дончев Кънев
Х
Осман Смаил Смаил
Х
Стойчо Пейчев Колев
Х
Тодор Стайков Ковачев
Х
Общински съвет гласува поименно и с 13 гласа, от които „за“ - 13, „против” –
няма, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 467
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
20.09.2019 г. с Протокол №55
Относно: Вземане на решение за прехвърляне на средства от бюджет
на Община Николаево, Дейност 532 – „Програма за временна заетост“,
Параграф 1015 – «Материали» –4 000 лв., Параграф 1016 – «Вода, горива и
енергия» – 3 000 лв. и Параграф 1020 – «Външни услуги» – 3 000 лв. в
извънбюджетна сметка по Оперативна програма на Европейския социален
фонд „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ по Договор
BG05М9ОР001-2.004-0010-С01, наименование на проекта „Социално
включване в община Николаево”, процедура BG05М9ОР001-2.004 „Услуги
за ранно детско развитие”, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване”
Мотиви:
През 2016 г. Община Николаево кандидатства с проект по Схема за
безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско
развитие” , който беше одобрен.
На 10.05.2016 г. беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG
05М9ОР001-2.004-0010-С01 в размер на 196 552,82 лв.
Проект „Социално включване в община Николаево стартира от 01.06.2016година.
Проекта предоставя следните услуги за ранно детско развитие:
„Допълнителна подготовка за равен старт в училище” – провеждане на
летни училища през летните ваканцииза деца, на които предстои постъпване в първи
клас.Обучението се води от педагог и медиатор.
„Здравна консултация за деца от 0 до 7 год. – извършване на медицински
и стоматологични прегледи на деца, провеждане на обучения на родители от екип от
специалисти включващ педиатър, стоматолог, медицинска сестра и медиатор.
„Формиране и развитие на родителски умения, Семейно консултиране и
подкрепа, Индивидуална и групова работа с деца и родители” – провеждане на групови
и индивидуални консултации от екип специалисти: педиатър, гинеколог, психолог,
юрист, мед.сестра, акушерка, социални работници и медиатори.
Услугите за ранно детско развитие по проект „Социално включване в община
Николаево” ще се предоставят в продължение на 24 месеца.
Основните цели на проект „Социално включване в община Николаево” са:
1.
Превенция на социалното изключване;
2.
Намаляване на бедността сред децата;
3.
Подкрепа на дейността на създадените по проект «Социално включване»
интегрирани услуги за ранно детско развитие.
Специфичните цели на проекта са:
1.
Подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за
подобряване достъпа до здравна грижа;
2.
Формиране на родителски умения;

3.
Подобряване на семейната среда;
4.
Повишаване на училищната готовност на децата за включване в
образователната система;
5.
Ограничаване и предаване на бедността между поколенията;
Съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.004-0010С01, сключен между Управляващия орган – Министерство на труда и социалната
политика и Община Николаево, Управляващия орган извършва междинни /
окончателни плащания след верифициране на изпълнените дейности и извършените
разходи въз основа на подадено от бенефициента искане за междинно/ окончателно
плащане.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет
Николаево
Р Е Ш И:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Разрешава прехвърляне на 10 000 лв заемообразно на средства от
бюджет на Община Николаево, както следва: Дейност 532 – Програма за
временна заетост, Параграф 1015 – «Материали» – 4 000 лв., Параграф
1016 – «Вода, горива и енергия» – 3 000 лв. и Параграф 1020 – «Външни
услуги» – 3 000 лв. в извънбюджетната сметка по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” по Договор за безвъзмездна финансова
помощ BG 05М9ОР001-2.004-0010-С01 „Социално включване в община
Николаево”, със срок на погасяване незабавно след получаване на
междинно плащане от страна на Договарящия орган или до 20.12.2019
година.
Име, презиме, фамилия
Гласувал
„за”
„против”
„въздържал се”
Христо Нейков Христов
Х
Коста Александров Симеонов
Х
Ахмед Смаилов Мерджанов
Х
Вълчо Нейков Вълчев
Х
Димитър Георгиев Димитров
Х
Захари Колев Захариев
Х
Златка Стоилова Пенчева
Х
Йордан Русков Георгиев
Х
Мюмюн Мюмюн Джелил
Х
Х
Николай Дончев Кънев
Осман Смаил Смаил
Х
Стойчо Пейчев Колев
Х
Тодор Стайков Ковачев
Х
Общински съвет гласува поименно и с 13 гласа, от които „за“ - 8,
„против” – няма, „въздържали се” – 5
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 468
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
20.09.2019 г. с Протокол №55
Относно: Вземане на решение за прехвърляне на средства от бюджет на
Община Николаево, Дейност 532 – „Програма за временна заетост“, Параграф 1015 –
„Материали“ – 26 000 лв. в извънбюджетна сметка по Оперативна програма на
Европейския социален фонд „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ по Договор №
BG05FMOP001-3.002-0209-С04 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община
Николаево”

Мотиви:
През 2016 г. Община Николаево кандидатства по Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на найнуждаещите се лица в България – Операция "Осигуряване на топъл обяд 2016". През м.
февруари 2017 г. бе подписан Договор № BG05FMOP001-3.002-0209-С04 „Осигуряване
на топъл обяд на територията на община Николаево” за безвъзмездна финансова
помощ, като през месец май 2017 година бе подписано и Допълнително споразумение
№ 1 към договора. Размерът на безвъзмездната финансова помощ е 988 405 лева. От 13
февруари 2017 година започна и раздаването на „Топъл обяд“ на лицата, имащи право
на тази социална услуга и утвърдени от Дирекция социално подпомагане гр. Гурково.
Социалните услуги са включени в Областната стратегия на социалните услуги
2011-2016 г., Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на територията на
община Николаево за периода 2011-2016 г., в Планове за действие за 2016 г. по
реализиране на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на територията
на община Николаево.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от ЗМСМА и т. 4.8 и т 4.14 от
Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05FMOP001-3.002-0209-С04, Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:
Разрешава прехвърляне на 26 000 лв. заемообразно на средства от
бюджет на Община Николаево, Дейност 532 – „Програма за временна
заетост“, Параграф 1015 – „Материали“ – 26 000 лв. в извънбюджетната
сметка по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0209С04 „Осигуряване на топъл обяд на територията на община Николаево” –
Бенефициент по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане от Фонда за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се
лица в България, със срок на погасяване незабавно след получаване на

междинно плащане от страна на Договарящия орган или до 20.12.2019
година.
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
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

„въздържал се”

Х

Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 13 гласа, от които „за“ - 13,
„против” – няма, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 469
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
20.09.2019 г. с Протокол №55
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 Емилия Атанасова Райнова в размер на
200 /двеста/ лв.

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
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

„въздържал се”

Х

Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 13 гласа, от които „за“ - 10,
„против” – 1, „въздържали се” – 2
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 470
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
20.09.2019 г. с Протокол №55
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 Анета Атанасова Стефанова.

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

„въздържал се”
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 13 гласа, от които „за“ - няма,
„против” – 9, „въздържали се” – 4
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 471
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
20.09.2019 г. с Протокол №55
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 Пенка Кънчева Миткова.

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

„въздържал се”
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 13 гласа, от които „за“ - няма,
„против” – 10, „въздържали се” – 3
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 472
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
20.09.2019 г. с Протокол №55
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 Дечо Кънев Илиев.

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

„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” – 12, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 473
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
20.09.2019 г. с Протокол №55
Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание
на Асоциация по „ВиК” на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Стара Загора.
Мотиви:
В Община Николаево е постъпило писмо от Областния управител на
област Стара Загора с изх. №АВиК-РД-23/30.07.2019 г. за участие в
извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК-Стара
Загора, което ще се проведе на 01 октомври 2019 г. (вторник) от 11,00 часа
в Конферентната зала в сградата на Областна администрация Стара Загора
при следния дневен ред. В писмото е посочено изискването Общинският
съвет да посочи позицията и мандата на своя представител по обявените
точки от дневния ред.
1. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на
държавата в бюджета на Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД
– Стара Загора за 2020 г.
2. Други.
Актуалното разпределение на гласовете в Общото събрание на
Асоциацията е следното:
Държавата – 35%, Община Стара Загора – 31,23%, Община Казанлък
-14,16%, Община Чирпан – 4,22%, Община Раднево – 3,92%, Община
Бавел баня – 2,77%, Община Гълъбово – 2,61%, Община Мъглиж –
1,99%, Община Братя Даскалови – 1,69%, Община Гурково – 1,00%,
Община Николаево – 0,85%, Община Опан – 0,58%.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА,
чл.198е, ал. 3 от Закона за водите, чл. 5, ал. 5 и чл. 10, ал. 5, т. 5 от
ПОДАВиК и писмо № АВиК - РД - 23/30.07.2019 г. на Председателя на
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД - Стара Загора, Общински съвет
Николаево
Р Е Ш И:

І. Възлага на Кмета на Община Николаево, представител по Закона за
водите с право да гласува по решенията, посочени в дневния ред на
предстоящото извънредно заседание на 01 октомври 2019 г. на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр.Стара Загора, както следва:
по т.1 от дневния ред: На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване канализация
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, приема решение за
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциацията за 2020 г. в размер на 20 000 лв.
по т. 1 от дневния ред, да гласува – „за”:
по т.2 от дневния ред:
- по т. Други, да гласува – „за”:
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
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

„въздържал се”

Х

Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 13 гласа, от които „за“ - 13,
„против” – няма, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 474
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
20.09.2019 г. с Протокол №55
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 03.09.2019 г. за предложения и становища по Докладната
записка и мотивите към нея, касаещи последвали промени в Наредба №2 за управление
на отпадъците на територията на 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 № 2 за управление на
отпадъците на територията на община Николаево.
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: насрочено Административно дело №557/2019 г.
по описа на Административен съд Стара Загора и приключване на мандат
2015-2019 г., което ми дава правното основание да се позова на минимално
определения законов срок.
Мотиви:
I. В Общински съвет Николаево постъпи Протест №4393/2019 г. на
прокурор К. Тачев от ОП – Стара Загора, чрез който се сезира
Административен
съд
Стара
Загора
за
съдебно
оспорване
законосъобразността на редица текстове от Наредба № 2 за управление на
отпадъците на територията на Община Николаево. Същата е приета и е
влязла в сила от 28.11.2013 г.
Съгласно нормите на:
Чл. 8 от Наредбата:
„Дейности
по
събиране,
съхранение,
транспортиране,
оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци могат да извършват
лица, притежаващи съответното разрешение по чл. 35, ал. 1 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО).“
Чл. 29, ал. 1 от Наредбата:
„Дейности по събиране, съхраняване, транспортиране, преработване
и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно

оборудване (ИУЕЕО) се извършват само от лица, притежаващи
съответното разрешение по чл.67 от ЗУО.“
Чл. 31, ал. 1 от Наредбата:
„Дейности по събиране, съхраняване, преработване, транспортиране
и/или обезвреждане на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти имат
право да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по
чл.67 от ЗУО.“
В така съществуващите норми от Наредбата в частта им относно
„….събиране,
транспортиране…..“
е
налице
съществено
противоречие с текста на чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО и ДРЗУО, където е
въведен регистрационен, а не разрешителен режим. В този смисъл е
налице частична незаконосъобразност, която следва да бъде отстранена.
Аналогично е състоянието и на нормите чл. 27, ал. 1, чл. 32, ал. 1 и
чл. 34, ал. 1 от Наредбата.
Чл. 27, ал. 1 от Наредбата:
„Дейности по събиране, съхраняване, преработване и/или
обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори имат право
да извършват само лица, притежаващи съответното разрешение по чл.35 от
ЗУО.“
Чл. 32, ал. 1 от Наредбата:
„Дейности по събиране, съхраняване, преработване и / или
обезвреждане на излезли от употреба пневматични гуми имат право само
лица, притежаващи съответното разрешени по чл. 67 от ЗУО.“
Чл. 34, ал. 1 от Наредбата:
„Дейности
по
събиране,
съхранение,
разкомплектоване,
преработване и/или обезвреждане на излезли от употреба моторни
превозни средства (МПС), компоненти и материали за тях имат право да
извършват само лица, притежаващи съответно разрешение по чл. 67 от
ЗУО.“
В тези случаи противоречието с материалния закон е в дейността
„събиране“. Съгласно чл. 35, ал. 2, т. 1 и т. 2 от ЗУО не се изисква
разрешение за дейността събиране, което води до незаконосъобразност на
цитираните по-горе норми в тази им част. Необходимо е само
регистрационен документ по чл. 35, ал. 3 вр. с ал. 5 за дейности по ал. 2 ,т.
2 от ЗУО.
В разпоредбите на чл. 41 и чл. 42 от Наредбата незаконосъобразно са
предвидени санкции. Местната конюнктура е повлияла при определяне на
размера им, а това не съответства на закона
„Чл. 41. (1)За нарушаване на разпоредбите на настоящата наредба

физическите лица се наказват с глоби, както следва:

1. за нарушения по чл. 6 и чл. 7 – от 100 лв. до 1000 лв.
2. за нарушения по чл.18 и чл.19- от 300 лв. до 1000 лв.
3. за други нарушения на настоящата наредба – от 50 лв. до 500 лв.
(2) При повторно нарушение на физическото лице се налага глоба в
двоен размер.
Чл. 42. (1) За нарушаване разпоредбите на настоящата наредба
едноличните търговци или юридическите лица се наказват с имуществена
санкция, както следва:
1.
2.
3.
4.

за нарушения по чл. 6 и чл. 7 – от 500 лв. до 3000 лв.
за нарушения по чл.10 - от 500 лв. до 5000 лв.
.за нарушения по чл.18 и чл.19 - от 1000 лв. до 3000 лв.
за нарушения по чл.23 – 300 лв.
5. за нарушения по други условия и ред за предаване, събиране,
включително разделно, превозване и претоварване, на битови и
строителни отпадъци, регламентирани в настоящата наредба – от 200
лв. до 1000 лв.
(2) При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер;“
II. Цели, които се поставят с изменение на Наредбата
- Съответствие между разпоредбите в Наредба №2 за управление на
отпадъците на територията на Община Николаево и действащото
законодателство.
III. Очаквани резултати от прилагането
- 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 ЗУО, Общински
съвет Николаево
Р Е Ш И:
Отменя чл. 8, чл. 29, ал. 1, чл. 31, ал. 1 в частта относно
„….събиране, транспортиране….“ от Наредбата, чл. 27, ал. 1, чл. 32, ал. 1 и
чл. 34, ал. 1 от Наредбата, в частта „….събиране….“, както и чл. 41 и чл. 42
от „Наредба №2 за управление на отпадъците на територията на община
Николаево“, като незаконосъобразни, тъй като противоречат на норми от
по-висок по степен нормативен акт – ЗУО.

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
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

„въздържал се”

Х

Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 13 гласа, от които „за“ - 13,
„против” – няма, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

Препис – извлечение!

OБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 475
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
20.09.2019 г. с Протокол №55
Относно: Избор на временно изпълняващи длъжността кмет на
община и кметове на кметства в община Николаево.
Мотиви:
Съгласно чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА когато кмет на община, кмет на район или
кмет на кметство са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове,
в 7-дневен срок преди края на мандата общинският съвет избира временно изпълняващ
длъжността кмет на общината, кмет на района или кмет на кметството за срок до
полагане на клетва от новоизбрания кмет, като за временно изпълняващ длъжността
кмет на общината или кмет на района се избира един от заместник-кметовете на
общината, съответно на района, а когато няма назначен заместник-кмет, временно
изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира по
предложение на общински съветник. Съгласно чл. 42, ал. 11 от ЗМСМА, решенията по
горецитираното се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на
съветниците.
В изпълнение разпоредбите на чл. 161, ал. 1 от Изборния кодекс кметът на
общината и кметовете на кметства, след регистрацията им в ОИК като кандидати в
изборите за общински съветници и за кметове, излизат в отпуск за времето от
регистрацията си до обявяване на резултатите от изборите.
В същото време обаче разпоредбата на чл. 42, ал. 8 от ЗМСМА определя срока, в
който общинският съвет взема решението за временно изпълняващите длъжността кмет
– в 7-дневен срок преди края на мандата (за край на мандата се приема денят на
изборите). А регистрацията на кандидатите за предстоящите местни избори се
извършва до 24.09.2019 г. включително, след което регистриралите се за участие в
изборите лица са длъжни да излязат в отпуск (платен, неплатен, съгласно чл. 161, ал. 1
от Изборния кодекс) до обявяване на резултатите от изборите включително. От деня,
следващ датата на постановяване на решението на ОИК за регистрация, регистрираните
кандидати, в случая кметове на кметства и кмет на община, следва да излязат в отпуск.
Ето защо е необходимо Общинският съвет да вземе решение за избиране на
временно изпълняващи длъжността кмет на община и кметове на кметства за
населените места в община Николаево, в които ще се произвеждат избори, преди
крайната дата на регистрация (24.09.2019 г), под условие, че решението влиза в сила,
ако кметът на съответното населено място, се регистрира като кандидат.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 42, ал. 8 и ал. 9 от ЗМСМА, във
връзка с Решение № 943-МИ / 02.09.2019 г. на ЦИК и насрочените за

27.10.2019 г. с Указ № 163 / 10.07.2019 г. на Президента на Р. България
избори за общински съветници и за кметове, Общински съвет – Николаево
Р Е Ш И:
I. Избира инж. Петко Иванов Попов – Заместник-кмет на Община
Николаево, за временно изпълняващ длъжността Кмет на Община
Николаево за периода от регистрацията на настоящия кмет на общината в
Общинската избирателна комисия до полагане на клетва от новоизбрания
кмет.
II. Избира за временно изпълняващи длъжностите кметове на
кметства (ВрИД кмет на кметство) специалистите на длъжност
„Административно обслужване – кметство“, за времето от регистрацията в
Общинската избирателна комисия на настоящите кметове до полагане на
клетва от новоизбраните кметове, а именно:
1. За кметство с. Нова махала – Пенка Петрова Кехайова – ст.
специалист „Административно обслужване – кметство с. Нова махала“;
2. За кметство с. Едрево – Любомира Славова Славова – ст.
специалист „Административно обслужване – кметство с. Едрево“;
3. За кметство с. Елхово – Станимира Косева Крачанова – ст.
специалист „Административно обслужване – кметство с. Елхово“
III. Точки I и II влизат в сила в случай, че кметът на общината и
кметовете на кметства се регистрират като кандидати за кметове в
местните избори на 27.10.2019 г. за населените места в Община Николаево.
IV. В случай на регистрация на действащите кмет на община
Николаево и кметове на кметства в община Николаево като кандидати за
общински съветници в местните избори на 27.10.2019 г., посочените в т. I
и т. II длъжностни лица започват да изпълняват длъжността ВрИД кмет на
община, съответно ВрИД кмет на кметство считано за времето от края на
мандата – 25.10.2019 г., до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

Име, презиме, фамилия
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Христо Нейков Христов
Коста Александров Симеонов
Ахмед Смаилов Мерджанов
Вълчо Нейков Вълчев
Димитър Георгиев Димитров
Захари Колев Захариев

Гласувал
„за”
„против”
Х
Х
Х
Х
Х
Х

„въздържал се”

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Златка Стоилова Пенчева
Йордан Русков Георгиев
Мюмюн Мюмюн Джелил
Николай Дончев Кънев
Осман Смаил Смаил
Стойчо Пейчев Колев
Тодор Стайков Ковачев

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Общински съвет гласува поименно и с 13 гласа, от които „за“ - 13,
„против” – няма, „въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: /П/
/Христо Нейков/

