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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 58 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 

29.01.2020 г. с Протокол №5 

 

ОТНОСНО: Внасяне на проектно предложение по Национална 

кампания „За чиста околна среда – 2020 г.” на тема „Обичам природата – и 

аз участвам” към Министерство на околната среда и водите и Предприятие 

за управление на дейностите по опазване на околната среда /МОСВ и 

ПУДООС/. 

Мотиви: 

Община Николаево ще участва в кампанията „Чиста околна среда – 

2020г.“ към Министерство на околната среда и водите и Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда /МОСВ и 

ПУДООС/, с цел да изгради детска площадка на територията на с.Нова 

махала, общ. Николаево. Необходимо е да се изгради такава, която да 

отговаря на съвременните изисквания за безопасност. За тази цел е 

определен имот с идентификатор по КК на с. Нова махала, общ. Николаево 

51888.501.628, съставляващ УПИ ХII -628, кв. 11 за друг обществен обект, 

комплекс по плана на с.Нова махала, общ. Николаево. С реализацията на 

проекта и поставяне на детски и спортни съоръжения се цели създаване на 

зона за отдих.  

 

Предвид горното и на основание чл. 33, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 

връзка с чл. 5, ал. 1, т. 22 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет - Николаево, Общински съвет - Николаево  

Р Е Ш И: 

 

Дава правомощия на Кмета на община Николаево да кандидатства с 

проектно предложение в кампанията „За чиста околна среда-2020 г.”, както 

и да сключва договор за изпълнение на проекта, в случай че бъде одобрено 

финансиране за 10 000 лв. с вкл. ДДС. За обект „Детска площадка“ в с. 

Нова махала, общ. Николаево с идентификатор по КК на с. Нова махала 

51888.501.628, съставляващ УПИ ХII -628, кв. 11 за друг обществен обект, 

комплекс по регулационния план на с.Нова махала, общ. Николаево 
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  Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

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

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

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС: 

                                / Юсеин Юсменов / 


