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П Р О Т О К О Л 
№ 3 от 28.01.2021 г. 

 
Днес, 28.01.2021г. от 15.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе редовно заседание на Общински съвет Никола Козлево за 2021 година. Присъстват: 

Eшреф Реджеб – Кмет на община Никола Козлево, Феим Насъф – Зам.-кмет на община 

Никола Козлево и Иван Иванов – Зам.-кмет на община Никола Козлево. 

 Председателят на Общински съвет – Никола Козлево Нурай Ферудин Реджеб откри 

заседанието:  

„Добър ден колеги, уважаеми г-н Реджеб, уважаеми Заместник-кметове.  Присъстват 

13 от 13 съветника, има кворум и мога да открия заседанието.  

Колеги, днешното ни редовно  заседание бе предвидено за 11 точки, но след 

заседанията на постоянните комисии в деловодството на общински съвет бяха входирани 

още 2 докладни, с които вие се запознахте малко преди  заседанието. Колеги предлагам 

докладни с Вх. № 28 от 26.01.2021г. и Вх. № 30 от 27.01.2021г., да бъдат включени към 

дневния ред, моля да гласуваме 

От общо 13 присъстващи съветника с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така направеното предложение.  

И така, колеги  предлагам на Вашето внимание следния Дневен ред: 

1. Докладна с Вх. № 11 от 15.01.2021 год. 

2. Докладна с Вх. № 13 от 15.01.2021 год. 

3. Докладна с Вх. № 18 от 19.01.2021 год. 

4. Докладна с Вх. № 19 от 19.01.2021 год. 

5. Докладна с Вх. № 20 от 19.01.2021 год. 

6. Докладна с Вх. № 21 от 19.01.2021 год. 

7. Докладна с Вх. № 22 от 21.01.2021 год. 

8. Докладна с Вх. № 23 от 21.01.2021 год. 

9. Докладна с Вх. № 24 от 21.01.2021 год. 

10. Докладна с Вх. № 25 от 21.01.2021 год. 

11. Докладна с Вх. № 26 от 21.01.2021 год. 

12. Докладна с Вх. № 28 от 26.01.2021 год. 

13. Докладна с Вх. № 30 от 27.01.2021 год. 

От общо 13 присъстващи съветника с 13 гласа „за“, 0 гласа „против“, 0 гласа 

„въздържал се“ Общински съвет Никола Козлево прие така предложения Дневен ред.   

По първа точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 11 от 15.01.2021г.   

Относно: Промяна в Правилника за организацията, устройството и дейността на 

Общинско предприятие "Никола Козлево". 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Джелил Ахмед: „Добър ден на всички колеги, г-н Реджеб,  г-н Насъф и г-н Иванов, 

както каза председателя в тази докладна изменението е в щатните бройки от 59 на 73. 

Комисията разгледа докладната и даде положително становище по нея .“ 
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След изказването на г-н Ахмед, Председателя на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 11/15.01.2021г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 2, т. 

23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл.3, ал. 6 и ал. 7 във връзка с чл. 12, т. 8, г/ от Наредба за създаване, 

управление и осъществяване контрол на общински предприятия на територията на Община 

Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

           Общински съвет – Никола Козлево прави следните изменения и допълнения в 

Правилника за организацията, устройството и дейността на ОП „Никола Козлево”: 

1. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 придобива следния вид:  

 

№ 

по 

ред 

Структура 

по дейности в ОП „Никола Козлево” 

Щатна численост 

по решение на 

ОбС 

I. Длъжности извън дейности, в т.ч.: 2 

1. Директор 1 

2. Организатор по труда 1 

II. Поддръжка и чистота на територията на общината 8 

III. Благоустрояване и комунално обслужване на 

територията на общината 

12 

IV. Строително-ремонтни работи 28 

V. Общински гори от общинския горски фонд на Община 

Никола Козлево 

4 

VI. Други дейности 19 

  ВСИЧКО  73 

 

2. чл. 5, ал. 2. придобива следния вид: 

/изм. Решение № 4 по Протокол № 3 от 28.01.2021 год./ Численият състав на Общинско 

предприятие „Никола Козлево” е 73 щата. 

 

По втора точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 13 от 15.01.2021г.   

Относно: Прекратяване на съсобствеността в двуетажна масивна железобетонна 

сграда (Административна сграда – ТКЗС) с площ 274.00 кв. м. идеални части от обща 

разгъната застроена площ (РЗП) 822.00 кв. м., построена върху урегулиран поземлен имот 

(УПИ) I (едно) в квартал 15 (петнадесет) по плана на село Хърсово, община Никола 

Козлево, актуван с АЧОС № 2487/23.11.2020г.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Халил Али: „Уважаеми колеги, г-н Реджеб и господа зам.-кметове, докладната беше 

разгледана от комисията и същата даде положително становище по нея. Цената по 

направената оценка е в размер на 13 300.00 лв., няма да е чрез търг, сумата е приемлива и 

можем да прекратим съсобствеността си.“ 

След изказването но г-н Али, Председателя на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 13/15.01.2021г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    
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Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „въздържал се“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „против“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „въздържал се“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 13 присъствали с 10 гласа „за“; 2 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, т. 2,  чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 2, 

ал. 2, т. 2, чл. 36, ал. 1, т. 2 и ал. 4 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество,  общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 5 

1. Дава съгласие за актуализиране на Годишната Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост в община Никола Козлево през 2020 г., 

приета с Решение № 9 от 06.02.2020 г. на Общински съвет – Никола Козлево, като в раздел 

3.1 „Продажба на недвижими имоти (УПИ) - Приложение № 3 – 8“, се включи следният 

недвижим имот: 

 Двуетажна масивна железобетонна сграда (Административна сграда – ТКЗС) с 

площ 274.00 кв. м. идеални части от обща разгъната застроена площ (РЗП) 822.00 кв. м., 

построена върху урегулиран поземлен имот (УПИ) I (едно) в квартал 15 (петнадесет) по 

плана на село Хърсово, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2487/23.11.2020 г. 

2. Дава съгласие за прекратяване на съществуващата съсобственост чрез продажба 

на общинската част от недвижим имот представляващо:  

 Двуетажна масивна железобетонна сграда (Административна сграда – ТКЗС) с 

площ 274.00 кв. м. идеални части от обща разгъната застроена площ (РЗП) 822.00 кв. м., 

построена върху урегулиран поземлен имот (УПИ) I (едно) в квартал 15 (петнадесет) по 

плана на село Хърсово, община Никола Козлево, актуван с АЧОС № 2487/23.11.2020 г. 

3. „Хикс Петрол“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Нови пазар,         

ул. „Хан Крум“ № 50 с ЕИК 127021678, представлявано от Христо Драганов Иванов – 

Управител, следва да внесе: 

 Сумата от 13 300.00 лв. (тринадесет хиляди и триста лева) без начислен ДДС, 

представляваща цената на двуетажна масивна железобетонна сграда (Административна 

сграда – ТКЗС) с площ 274/822 идеални части, построена върху урегулиран поземлен имот 

(УПИ) I (едно) в квартал 15 (петнадесет) по плана на село Хърсово, община Никола 

Козлево, актуван с АЧОС № 2487/23.11.2020 г. по сметка на община Никола Козлево IBAN 

BG 42 DEMI 9240 8400 0386 85, BIC DEMIBGSF, вид плащане – 445500, при Търговска 

банка „Д“ АД, ФЦ – Шумен, ИРМ – Никола Козлево; 

 20 (двадесет) % данък добавена стойност, съгласно ЗДДС, в размер на 2660.00 лв. 

(две хиляди шестстотин и шестдесет лева и 00 ст.) по сметка на община Никола Козлево 

IBAN BG 42 DEMI 9240 8400 0386 85, BIC DEMIBGSF, вид плащане – 445500, при 

Търговска банка „Д“ АД, ФЦ – Шумен, ИРМ – Никола Козлево; 

 2.6 (две цяло и шест) % местен данък, съгласно чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 31, ал. 1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

община Никола Козлево в размер на 414.96 лв. (четиристотин и четиринадесет лева и 96 

ст.) по сметка на община Никола Козлево: IBAN – BG 42 DEMI 9240 8400 0386 85 BIC – 

DEMIBGSF, Вид плащане – 442500, при Търговска банка „Д“ АД, ФЦ – Шумен, ИРМ – 

Никола Козлево; 
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 Съгласно чл. 31, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в община Никола Козлево, стойността на изготвяне 

на пазарната оценка е 200.00 лв. (двеста лева и 00 ст.) за продажба на двуетажна масивна 

железобетонна сграда (Административна сграда – ТКЗС) с площ 274.00 кв. м. от обща 

разгъната застроена площ  822.00 кв. м., построена върху урегулиран поземлен имот I 

(едно) в квартал 15 (петнадесет) по плана на село Хърсово, община Никола Козлево, 

актуван с АЧОС № 2487/23.11.2020 г., и се възстановява по сметката на община Никола 

Козлево: IBAN: BG 81 DEMI 9240 3100 0386 87, BIC DEMIBGSF, при Търговска банка „Д“ 

АД, ФЦ – Шумен, ИРМ – Никола Козлево 

4. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на ЗОС и 

Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 

 По трета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 18 от 19.01.2021г.   

Относно: Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмет 

на община и кметове на кметства в община Никола Козлево.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея. Аз мисля, че кметовете по населени места, както и 

общинския кмет са си заслужили увеличенията.“ 

Джелил Ахмед: „Ние подкрепяме внесената доклана и изказването на колегата.“ 

 Катилиян Костадинов: „Колеги, и нашата комисия подкрепя докладната тука искам 

да добавя, че направените увеличения са определени по закон със съответните увеличения.“ 

 Юксел Исмаил: „И нашата комисия дава положително становище по внесената 

докладна.“ 

След изказванията, Председателя на Общински съвет даде думата на съветниците за 

въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 18/19.01.2021г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 за заплатите в бюджетните 

организации и дейности, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 6 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 38, ал. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67 за заплатите в 

бюджетните организации и дейности, Общински съвет - Никола Козлево определя, считано 

от 01.01.2021 г. следните основни възнаграждения на кмет на община и кметове на 

кметства, както следва:  

 

Позиция Основно месечно 

възнаграждение 

Кмет на община Никола Козлево 3 350 лв. 

Кмет на кметство Вълнари 1 460 лв. 

Кмет на кметство Пет могили 1 350 лв. 

Кмет на кметство Църквица 1 290 лв. 

Кмет на кметство Крива река 1 230 лв. 

Кмет на кметство Цани Гинчево 1 170 лв. 

Кмет на кметство Хърсово 1 110 лв. 

Кмет на кметство Ружица 1 110 лв. 
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Кмет на кметство Каравелово 1 110 лв. 

 

2. Към основните месечни възнаграждения, определени в т. 1, се начисляват 

допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на              

1 % за всяка прослужена година, съгласно разпоредбите на Наредбата за структурата и 

организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 на МС от 17.01.2007 г. и действащата 

нормативна уредба. 

3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка на 

осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за 

здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите 

лица, за други удръжки, определени със закон. 

4. Изпълнението на настоящото решение се възлага на Кмета на Община Никола 

Козлево. 

 

 По четвърта точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 19 от 19.01.2021г.   

Относно: Информация за касовото изпълнение на бюджета на общинско 

предприятие „Социални дейности“ към 31.12.2020г. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея. Тука става въпрос за касовото изпълнение за цялата 

2020 година. Ние като постоянна комисия нямаме забележки към представения отчет.“ 

След изказването на г-н Али, Председателя на Общински съвет даде думата на 

съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 19/19.01.2021г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и 

чл.3, ал.6 от Наредбата за създаване, управление и осъществяване на контрол на общински 

предприятия на територията на община Никола Козлево, с Решение № 86 по Протокол № 9 

от 26.07. 2018г. на общински съвет Никола, общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

Общински съвет – Никола Козлево приема представената Информация за касовото 

изпълнение на бюджета на общинско предприятие „Социални дейности“ към 31.12.2020г.  

 

 По пета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 20 от 19.01.2021г.   

Относно: Закриване на  ОП „ Социални дейности”.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея. Тука става въпрос за дейността на ОП „Социални 

дейности“ и че същото да бъде закрито, а имуществото му да бъде предадено на ОП „Никола 

Козлево“. 

Джелил Ахмед: „Колеги, и нашата комисия дава положително становище по внесената 

докладна.“ 

Катилиян Костадинов: „И ние даваме положително становище по докладната.“ 

Юксел Исмаил: „Нашата комисия също разгледа внесеният материал и същата даде 

положително становище по нея.“  

След изказванията на председателите на комисиите, Председателя на Общински 

съвет даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 20/19.01.2021г.“  
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От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от ЗОС, общински съвет Никола Козлево 

реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 8 

 

1. Приема Докладна записка № 20/19.01.2021г. 

2. Закрива  ОП „Социални дейности” считано от 01.02.2021г. 

 3. Имуществото на ОП „Социални дейности” да бъде предадено на ОП „Никола 

Козлево“. 

4. Към 31.01.2021г. да бъде извършена инвентаризация на ОП „Социални дейности”. 

След установяване на резултатите от инвентаризацията с допълнителен протокол да бъдат 

предадени установените налични бройки краткотрайни активи. 
 

 По шеста точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 21 от 19.01.2021г.   

Относно: Предоставя на имущество на Общинско предприятие „Никола Козлево” за 

срок до 31.12.2021 год. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб, след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея. Тука става въпрос за това, че директорът на ОП 

„Никола Козлево“ е изявил желание да продължи извършването на дейностите на 

преустановилото дейност ОП „Социални дейности“ при положение, че му бъде 

предоставено за ползване имуществото на същото.“  

Джелил Ахмед: „Колеги и нашата комисия дава положително становище по 

внесената докладна.“ 

Катилиян Костадинов: „И ние даваме положително становище по докладната.“ 

Юксел Исмаил: „Нашата комисия също разгледа внесеният материал и същата даде 

положително становище по нея.“  

След изказванията на председателите на комисиите, Председателя на Общински 

съвет даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 21/19.01.2021г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ЗОС и 

чл. 3, ал. 9 от Наредба за създаване, управление и осъществяване контрол на общински 

предприятия на територията на Община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево 

реши:  
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РЕШЕНИЕ № 9 
 

Общински съвет Никола Козлево предоставя на Общинско предприятие „Никола 

Козлево” за срок до 31.12.2021 год. следното имущество: 

  

№ по 

ред 

Наименование 

1. Компютърна конфигурация – компютър, монитор, мишка и клавиатура 

2. Моторен трион с дълго рамо 

3. Товарен автомобил, марка ИВЕКО ДЕЙЛИ 50 Ц 11 – Фургон с автовишка с  

регистрационен номер Н 84 68 ВВ 

4. Камион за смет, марка SEDDON ATKINSON с регистрационен номер H 30 49 

BA 

5.  Едноетажна масивна сграда „Пътен кантон” със застроена площ от 70 кв.м., 

дворно място със застроена и незастроена площ от 1869 кв.м., находящо се в с. 

Никола Козлево, УПИ I, кв. 76 – частна общинска собственост описана в акт № 

2273 от 07.10.2014 год. 

6. Мултифункционално устройство за печат 

7. Товарен автомобил, марка Форд Транзит с регистрационен № Н 1454 ВС 

8. Товарен автомобил, марка Форд Транзит с регистрационен № Н 3187 ВС 

9. Специален автомобил, марка МАН ТГМ /камион за смет/ с регистрационен 

номер Н0425ВХ 

10. Приземен етаж на административна сграда „Младежки дом“, с 

местонахождение: с. Никола Козлево, обл. Шумен, Квартал 42, парцел VII – 

публична общинска собственост, описана в Акт № 156 от 13.03.2006 г.  

11. Лек автомобил Peugeot PARTNER NEW FRG LONG 1.6 BlueHDI 100, Шаси No: 

VF37EBHY6JJ601517, Двигател No: 10JBHB3277024 

12. Маш. коса STIHL FS 55 – 11 бр. Сериен номер: 

815736748 

815736726 

815959110 

815736738 

815959117 

815736730 

815959126 

815959113 

815736728 

815736737 

815736727 

13. Маш. Коса STIHL FS 131 – 1 бр. Сериен номер: 

516687876 

14. Маш. Трион STIHL MS 362 – 1 бр. Сериен номер: 

185579989 

15. Маш. Трион STIHL MS 251 – 3 бр. Сериен номер: 

815650744 

815650611 

815650609 

16. Маш. Свредел STIHL ВТ 131 – 1 бр. Сериен номер: 

517325144 

17. Клонорез STIHL HT 103 – 1 бр. Сериен номер: 

516314416 

18. Мотофреза WM 500,WM900M-3 – 1 бр. Сериен номер: 

WM 500-3 
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19. Снегорин TEXAS 617 TGE – 1 бр. Сериен номер: 

201301933 

20. Фризер съхранение на замразени храни: 

Марка: SNAIGE, Модел: F 27SM-T10002 A++ 

- 2 бр. 

Сериен номер: 

314012 

312741 

21. Хладилник плюсов /0-4℃/:  Марка: 

LIEBHERR, Модел: К-3130 – 3 бр. 

Сериен номер: 

505229654, 

505229883 

505230056 

22. Професионална картофобелачка:  Марка: 

ROGA, Модел: PL10 – 1 бр. 

Сериен номер: 

160036 

23. Професионална зеленчукорезачка:  Марка: 

Haisland.  Модел: HLC – 300 – 1 бр. 

Сериен номер: 

NSL05171216-021 

24. Професионална скара:  Марка: INOXIT, 

Модел: СЕТ63 – 1 бр. 

Сериен номер: 

630207 

25. Конвектомат фурна: Марка: PRIMAX, Модел: 

EUE-910-HS – 1 бр. 

Сериен номер: 

131025001 

26.  Електрически котлони плочи:  Марка: 

INOXIT, Модел: EK07425 – 1 бр. 

Сериен номер: 

07425001 

27. Фритюрник двоен:  Марка: Berto`s, Модел: 

E6F10-6BS – 1 бр. 

Сериен номер: 

BS21801561 

28. Съдомиялна машина:  Марка: BEKO, Модел: 

DFN 26420 X – 1 бр. 

Сериен номер: 

18-505826-09 

29. Аспиратор:  Марка: Decorini, Модел: 4000.07 

– 4 бр. 

Сериен номер: 

18.07.00028 

18.07.00119 

999900214 

999900346 

30. Бойлер:  Марка: Елдом, Модел: WV08039 – 2 

бр. 

Сериен номер: 

0200595447,  

0200595445 

31. Климатик:  Марка: Finlux, Модел: FDCI-

18LK46GFH – 3 бр. 

Сериен номер: 

ZS1804311015, 

ZS1804311029 

ZS1804311467 

32. Пералня със сушилня:  Марка: Indesit, Модел: 

EWDE 71280 W EU – 1 бр. 

Сериен номер: 

859990888290 

33. Блендер:  Марка: Phillips, Модел:  HR3556/00 

– 1 бр. 

Сериен номер: 

18335 

34. Електронна везна:  Марка: Eликом,     

Модел: SI-10 E 150 400*500 mm – 1 бр. 

Сериен номер: 

HL183052 

35. Електронна везна:  Марка: Eликом.    

Модел: ELVplus 3/6PK – 3 бр. 

Сериен номер: 

057049  

057051 

057050 

36. Миксер:  Марка: DMS, Модел: KM – 1 бр. Сериен номер: 

17-DMS-0283 

37. Стелаж съхранение на сухи хранителни продукти с 4 рафта: 2500/600/1800 – 1 

бр. 

38. Стелаж съхранение на сухи хранителни продукти с 4 рафта: 1000/600/1800 – 1 

бр. 

39. Работна маса със заден борд 50 мм и с два умивални басейна: 2000/700/900 – 1 

бр. 

40. Работна маса със заден борд 50 мм и с един умивален басейн: 1400/700/900 – 1 

бр. 
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 По седма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 22 от 21.01.2021г.   

Относно: Определяне на възнагражденията на общинските съветници и 

Председателя на общинския съвет. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея. Тука става въпрос за Председателя и нашите 

възнаграждения. Мисля, че увеличението ни не е в противоречие с Правилника на 

общински съвет и е определено спрямо средната брутна работна заплата на общинска 

администрация.“ 

Джелил Ахмед: „Колеги, и нашата комисия дава положително становище по 

внесената докладна.“ 

Катилиян Костадинов: „И ние даваме положително становище по докладната. 

Присъединявам се към изказването на колегата Халил Али. Увеличението е  от 17 %.“ 

Юксел Исмаил: „Нашата комисия също разгледа внесената докладна и същата даде 

положително становище по нея. Също така искам да благодаря на кмета на общината за 

неговото предложение, но на всички ни е ясно ,че обществото е много чуствително на тема 

пари. Така че ние трябва да докажем, че сме ги заслужили и че си вършим работата както 

трябва.“  

След изказванията на председателите на комисиите, Председателя на Общински 

съвет даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 22/21.01.2021г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 10, ал. 3 и чл. 17, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от  

Правилника за организацията и дейността на общински съвет Никола Козлево, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общински съвет Никола 

Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

 Определя възнагражденията на общинските съветници и на Председателя на 

Общински съвет Никола Козлево, както следва: 

1. За участие в пленарни заседания – 410 лв. 

41. Работна маса със заден борд 50 мм и с два умивални басейна: 2000/600/850 – 1 

бр. 

42. Работна маса островна без заден борд: 2600/700/600 – 1 бр. 

43. Шкаф островен с плъзгащи врати: 1000/700/900 – 1 бр. 

44. Шкаф островен с плъзгащи врати: 2000/700/900 – 1 бр. 

45. Шкаф с отварящи врати: 1000/750/ 1800 – 1 бр. 

46. Работна маса островна без заден борд: 2500/700/900 – 2 бр. 

47. Стелаж на 4 нива: 1500/900/ 1800 – 2 бр. 

48. Работна маса със заден борд 50 мм и с два умивални басейна: 2000/600/900 – 1 

бр. 

49. Работна маса със заден борд 50 мм и с един умивален басейн: 1850/600/900 – 1 

бр.  

50. Шкаф островен с отварящи врати: 1000/750/900 – 1 бр. 

51. Трикрил гардероб: 1200/500/1900 – 1 бр. 

52. Шкаф за съхранение: 900/500/ 1900 – 1 бр. 

53. Бюро: 1200/600/ 750 – 2 бр. 

54. Маса: 1000/ 1000/700 – 4 бр. 

55. Стол посетителски – 20 бр. 

56. Офис стол – 2 бр. 
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2. За участие в комисии: 

2.1. За председател на комисия – 90 лв. 

2.2. За член на комисия – 80 лв. 

3. Председател на Общински съвет – 2050 лв. 

 

 По осма точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 23 от 21.01.2021г.   

Относно: Отдаване под наем на имоти от общински поземлен фонд и имоти 

собственост на училища без училищни настоятелства за срок от 5 (пет) години, чрез 

публичен търг с явно наддаване. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея.“ 
Джелил Ахмед: „Колеги, и нашата комисия дава положително становище по внесената 

докладна.“ 

След изказванията на председателите на водещите комисии, Председателя на 

Общински съвет даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по докладната и 

продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 23/21.01.2021г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл.54, ал.1 и ал. 2, от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

общински съвет Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 11 

1. Актуализира годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост на община Никола Козлево за 2020 г., като допълва в раздел „Имоти от 

Общински поземлен фонд, предвидени за отдаване под наем“, имотите по Приложение 

№ 1, приета с Решение № 9 от 06.02.2020 г. на Общински съвет – Никола Козлево. 

2. Определя поземлени имоти по землище, имот номер, площ в декари, категория, 

местност и начин на трайно ползване (НТП), съгласно Приложение № 1 неразделна част от 

настоящото решение. 

3. Определя срок за отдаване под наем – 5 (пет) стопански години, считано от 

01.10.2020г. до 30.09.2025г., съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

4. Определя начална тръжна цена, начална тръжна цена на декар, депозит за участие 

и стъпката за наддаване за всеки поземлен имот, съгласно Приложение № 1, неразделна 

част от настоящото решение. 

5. Определя метод на отдаване под наем – публичен търг с явно наддаване. 
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6. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение на 

решението. 

7. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да извърши всички необходими 

действия по изпълнението на настоящото Решение. 

 

 По девета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 24 от 21.01.2021г.   

Относно: Информация за касовото изълнение на бюджета на общинско предприятие 

„Никола Козлево“ към 31.12.2020 год. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея. Колеги, на този ред искам да поздравя г-н Азис за 

представения отчет. Нямаме никакви забележки към него.“ 

След изказването на председателя на водещата комисия, Председателя на Общински 

съвет даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 24/21.01.2021г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 15 от Правилника за организацията, 

устройството и дейността на Общинско предприятие „Никола Козлево“ , общински съвет 

Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 12 

 

 

Общински съвет – Никола Козлево приема представената Информация за касовото 

изълнение на бюджета на общинско предприятие „Никола Козлево“ към 31.12.2020 год. 

 

 По десета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 25 от 21.01.2021г.   

Относно: Информация за дейността и представяне на финансов отчет на „Еко 

Система – Никола Козлево“ ЕООД за периода 01.10.2020г. до 31.12.2020г. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателя на водещата комисия за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея. Изглежда резултатите са доста добри със сравнение с 

предходния отчет, но въпреки това искам да се въздържа от допълнителни изкзвания 

докато не видим годишния отчет.“ 

След изказването на председателя на водещата комисия, Председателя на Общински 

съвет даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 
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„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 25/21.01.2021г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 15 от Правилника за организацията, 

устройството и дейността на Общинско предприятие „Никола Козлево“ , Общински съвет 

Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 13 

 

Общински съвет – Никола Козлево приема представената Информация за дейността 

и представеният финансов отчет на „Еко Система – Никола Козлево“ ЕООД за периода от 

01.10.2020г. до 31.12.2020г. 

 

   По единадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 26 от 21.01.2021г.   

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Никола Козлево и 

неговите комисии за периода от 01.07.2020г. до 31.12.2020 година.  

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  председателите на водещите комисии за становище: 

Халил Али: „Колеги, докладната беше разгледана от водещата комисия и същата 

даде положително становище по нея.“ 

Джелил Ахмед: „Нашата комисия също дава положително становище по 

докладната.“ 

Катилиян Костадинов: „И ние даваме положително становище по внесения 

материал.“ 

Юксел Исмаил: „Комисията разгледа внесената докладна и същата даде 

положително становище по нея.“ 

След изказванията на председателите на водещите комисии, Председателя на 

Общински съвет даде думата на съветниците за въпроси и изказвания по докладната и 

продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 26/21.01.2021г.“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. чл. 27, ал. 6 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, общински съвет 

Никола Козлево реши:  

 

РЕШЕНИЕ № 14 

 

Общински съвет – Никола Козлево приема Отчета за дейността на Общински съвет – 

Никола Козлево и неговите комисии за периода от 01.07.2020 до 31.12.2020 година. 

  

 По дванадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 28 от 26.01.2021г.   

Относно: Разкриване на услугата „Асистентска подкрепа“ 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 28/26.01.2021г.“  

От общо 13 присъствали с 12 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 15,т.10, чл.17, ал..3, чл.25, ал.2, чл.29, ал.3, 

т.1 и чл.93 от Закона за социалните услуги, и чл.83, чл.84 от Правилника за прилагане на 

Закона за социалните услуги, във връзка с чл.51 от ЗДБРБ за 2021 г. и т.1, 4 и 13 от РМС 

790/30.10.2020 за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2021 г., общински съвет Никола Козлево реши:  
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РЕШЕНИЕ № 15 

 

1. Създава нова социална услуга“Асистенска подкрепа“ в община Никола Козлево 

като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г. 

2. Социалната услуга „Асистентска подкрепа“ да се администрира и управлява от 

Дирекция „ФСД и АО“ 

3. Ръководителят на Дирекция „ФСД и АО“ по т.2 организира и изпълнява всички 

дейности, свързани с прякото предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ 

съгласно ЗСУ, ППЗСУ и заповедите на кмета на общината. 

4. Финасирането и броят на потребителите на социалната услуга по т.1 се определят 

съгласно ЗДБРБ за 2021 г., във връзка с РМС за приемане на стандартите за делегираните 

от държавата дейности с натурални и стойностни показатели и разчетните показатели на 

МФ за община Никола Козлево за 2021 г.-71730 лева за 18 бр. субсидирани потребители. 

5. Мястото, на което се предоставя социалната услуга е на територията на община 

Никола Козлево в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава само до 

тяхната домашна среда. 

6. Условията и реда за ползване на необходимата материална база, обзавеждане и 

оборудване за предоставяне на услугата, вкл. нейното управление и администриране са 

определят от кмета на общината. 

7. Броят и длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по 

предоставяне на социалната услуга се определят от кмета на Община Никола Козлево в 

рамките на средствата, определени по реда на т. 4. 

8. Възлага на кмета на Община Никола Козлево да извърши последващи действия по 

изпълнение на Решението, вкл. да утвърди правилата, процедурите и образците на 

документи във връзка с организирането и изпълнението на дейностите, свързани с 

предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа“ считано от 1 януари 2021 г. 

 

 По тринадесета точка от Дневния ред – Докладна с вх. № 30 от 27.01.2021г.   

Относно: Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на 

Община Никола Козлево за 2020 г.и промяна в инвестиционната програма за 2020 година. 

Председателят на Общинския съвет Нурай Реджеб след като разясни внесената 

докладна,  даде думата на  съветниците за въпроси и изказвания по докладната и продължи: 

„И така, колеги, след като нямате въпроси и изказвания, моля да гласуваме Докладна 

записка с вх. № 30/27.01.2021г.“  

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов   „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Джемил Мехмед Халил -                             „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“и 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 6  от ЗМСМА, чл.124, ал.2 от Закона за публичните финансии, 

чл.28, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Никола Козлево, общински съвет Никола Козлево реши:  
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РЕШЕНИЕ № 16 

 

Общински съвет Никола Козлево извършва следната промяна по бюджета на 

Общината за 2020 г. 

 

 Местна дейност 2122 „Общинска администрация“ 

Намаля бюджета по параграф: 

§ 51 00 “Основен ремонт”, обект „Подобряване на енергийната ефективност на 

административна сграда на община Никола Козлево“  със сумата от 366494 лева 

 Местна дейност 2122 „Общинска администрация“ 

Увеличава бюджета по параграф: 

§ 10 00 издръжка със сумата 6394 лева 

В т.ч §§ 10-16 „Вода горива и енергия “ -6394 лева 

 Местна дейност 2311 „Детски градини“ 7000 лева 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 10 00 издръжка със сумата 7000 лева 

В т.ч §§ 10-16 „Вода горива и енергия “ -7000 лева 

 Местна дейност 2469 „Други дейности по здравеопазването“ 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 10 00 издръжка със сумата 9000 лева 

В т.ч §§ 10-20 „Външни услуги“ -6000 лева 

          §§10-30 „Текущ ремонт „  3000 лева 

 Местна дейност 2524 „Домашен социален патронаж“ 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§01 01 „заплати и възнаграждения на персонала“ 7000 лева 

§05 51 „Осигурителни вноски“ с 1000 лева 

§10 -00 издръжка с 31500 лева 

В т. ч. §§ 10 11 „ Храна“ със сумата 12000 лева 

           §§ 10 15 „Материали“ със сумата 4000 лева 

           §§ 10 16 „вода, горива и енергия“ с 500 лева 

           §§ 10 20 „ Разходи за външни услуги“ със сумата 15000 

 Местна дейност 2604 „Осветление на улици и площади“ 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§10 -00 издръжка с 11000 лева 

В т. ч. §§ 10 15 „ Материали“ със сумата 4000 лева 

           §§ 10 16 „ Вода, горива и енергия“ със сумата 7000 лева 

 Местна дейност 2606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§10 -00 издръжка с 12000 лева 

В т. ч. §§ 10 15 „ Материали“ със сумата 4000 лева 

           §§ 10 20 „ Разходи за външни услуги“ със сумата 8000 лева 

 Местна дейност 2619 „Други дейности по жил. Стр., благоустройството и 

регионалното развитие“ 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§10 -00 издръжка с 62900 лева 

В т. ч. §§ 10 15 „ Материали“ със сумата 42000 лева 

           §§ 10 16 „Вода, горива и ел. Енергия“ със сумата 9000 

           §§ 10 20 „ Разходи за външни услуги“ със сумата 11000 лева 

           §§ 19 01 „Платени държавни данъци и такса“ със сумата 700 лева 

           §§ 19 81 “Платени общински данъци и такси“ със сумата 200 лева 

 Местна дейност 2621 „Управление, контрол и регул. на дейности по опазване на 

околната среда“ 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 
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§ 01 01 „Заплати на персонала нает по трудови правоотношения“ със сумата от 4000 

лева 

§ 02 05 „Изплатени суми за СБКО, облекло и др.“ със сумата от 800 лева 

§10 -00 издръжка с 3000 лева 

В т. ч. §§ 10 15 „ Материали“ със сумата  от 3000 лева 

   Местна дейност 2622 „Озеленяване“ 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 01 01 „Заплати на персонала нает по трудови правоотношения“ със сумата от 

10000 лева 

§ 02 02 „Заплати на персонала по извънтрудови възнаграждения“ със сумата от 3000 

лева 

§ 02 05 „Изплатени суми за СБКО, облекло и др.“ Със сумата от 900 лева 

§ 05 51 „Осиг. Вноски от работодател за ДОО“ със сумата от 2000 лева 

§ 05 60 „ЗОВ от работодател“ със сумата от 600 лева 

§ 05 80 „вноски за ДЗО от работодател“ със сумата от 100 лева 

§10 -00 издръжка с 3000 лева 

В т. ч. §§ 10 30 „ Текущ ремонт“ със сумата 3000 лева 

   Местна дейност 2623 „Чистота“ 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 02 05 „Изплатени суми за СБКО, облекло и др.“ със сумата от 200 лева 

§10 -00 издръжка с  46000  лева 

В т. ч. §§ 10 20 „ Разходи за външни услуги“ със сумата 44000 лева 

            §§ 10 30 „ Текущ ремонт“ със сумата 2000 лева 

  Местна дейност 2629 „Други дейности по опазване на околната среда“ 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 01 01 „Заплати на персонала нает по трудови правоотношения“ със сумата от 

27000 лева 

§ 02 02 “Заплати на персонала нает по извънтрудови правоотношения“със сумата 

700 лева 

§ 02 05 „Изплатени суми за СБКО, облекло и др.“ Със сумата от 3000 лева 

§ 05 51 „Осиг. Вноски от работодател за ДОО“ със сумата от 4000 лева 

§ 05 60 „ЗОВ от работодател“ със сумата от 2000 лева 

§ 05 80 „вноски за ДЗО от работодател“ със сумата от 600 лева 

§10 -00 издръжка с 8600 лева 

В т. ч. §§ 10 16 „ Вода, горива и ел. енергия“ със сумата 7000 лева 

            §§ 10 62 „ Застраховки“ със сумата 700 лева 

                        §§ 19 01 „Платени държавни данъци и такса“ със сумата 700 лева 

            §§ 19 81 “Платени общински данъци и такси“ със сумата 200 лева 

  Местна дейност 2713 „Спорт за всички“ 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§10 -00 издръжка с  10000  лева 

В т. ч. §§ 10 20 „ Разходи за външни услуги“ със сумата 10000 лева 

  Местна дейност 2714 „Спортни бази за спорт за всички“ 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§10 -00 издръжка с  25100  лева 

             В т. ч. §§ 10 15 „ Материали“ със сумата 100 лева 

            §§ 10 16 „Вода, горива и ел. Енергия“ със сумата  25000 лева 

 Местна дейност 2745 „Обредни домове и зали“ 

Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§10 -00 издръжка с  11000  лева 

В т. ч. §§ 10 15 „ Материали“ със сумата 5000 лева 

                        §§ 42 14 „Обещетения и помощи по реш. На ОбС“ със сумата  6000 лева 

§54 00 „Закупуване на земя“ със сумата от 9000 лева. 

 Дофинансиране дейност 3122 „Общинска администрация“ 
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Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

      § 01 01 „Заплати на персонала нает по трудови правоотношения“ със сумата от      

20000 лева 

      § 02 05 „Изплатени суми за СБКО, облекло и др.“ Със сумата от 7500 лева 

§ 05 51 „Осиг. Вноски от работодател за ДОО“ със сумата от 3000 лева 

§ 05 60 „ЗОВ от работодател“ със сумата от 2000 лева 

 Дофинансиране дейност 3322 „Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 
Увеличава бюджета по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§10 -00 издръжка с  23000  лева 

             В т. ч. §§ 10 30 „Текущ ремонт“ със сумата 23000 лева 

 

Намалява плана по разхода в Дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“ § 4501 „Текущи дарения, помощи и др. Безвъзмезно получени 

суми от страната“ за ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Пет могили със сумата 169 лева 

Увеличава плана по разхода в Дейност 322 „Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии“ § 52 01 „Придобиване на компютри, хардуер“ за ОУ „Св. 

Климент Охридски“ с. Пет могили със сумата 169 лева. 

 

Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2020 год съгласно Приложение № 3. 

На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на  настоящото 

решение. 

 

 

 

 

Поради изчерпване на Дневния ред, Председателя закри заседанието в 16:20 часа. 

 

 

 

                                                                                   Председател: ……………………… 

                                                                                              (Нурай Ферудин Реджеб)    

 

Протоколчик: …………...………… 

    (Емине Исмаил Коджа Апти) 


