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П Р О Т О К О Л 
 

№ 20 

29.11.2016 г.  
Днес 29.11.2016 г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево се 

проведе единадесета редовна сесия на Общински съвет Никола Козлево, обявена с покана. На 

заседанието присъстваха 13 съветника. Присъстващи бяха още: Ешреф Реджеб, – кмет на 

община Никола Козлево, Иван Иванов – заместник кмет на община Никола Козлево, Феим 

Насъф – заместник кмет на община Никола Козлево, Мехмед Мехмед – кмет на село Хърсово, 

Красимир Георгиев – кмет на село Цани Гинчево, Мехмед Мехмедали – кмет на с. Пет 

могили, Недрет Тефик – кмет на с. Крива река, Селяйдин Юсуф – кмет на село Църквица, 

Шинаси Иса - кмет на село Каравелово, Нежля Кямилова – юрисконсулт на ОбА, Петър 

Димитров – секретар на ОбА, Иванка Найденова - директор дирекция ФСД и АО, Севгин 

Ружди и Йордан Добрев. Също така сред присъстващите бяха всички представители на 

читалищата в община Никола Козлево, както и представител на радио Шумен.  
Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов констатира наличието на 

кворум и предложи преди гласуването на дневния ред, общинските съветници да гласуват да 

се включи ли в дневния ред докладна с Вх.№ 565 от 28.11.2016 г, която е постъпила след 

заседание на комисиите.  
От общо гласували 13, с 0 гласа “за”, 13 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” 

Общински съвет не прие докладна с Вх. № 565 от 28.11.2016 г, да бъде включена в дневния 
ред.  
Председателят на Общинския съвет – Стефан Стефанов откри заседанието и предложи 
следния дневен ред, като докладна с вх.№555 да стане първа точка от него:  

1. Докладна с Вх.№ 555 от 17.11.2016г., 

2. Докладна с вх. № 528 от 25.10.2016 г., 

3. Докладна с вх. № 540 от 07.11.2016 г., 

4. Докладна с вх. № 541 от 07.11.2016 г., 

5. Докладна с вх. № 543 от 07.11.2016 г., 

6. Докладна с вх. № 546 от 14.11.2016 г., 

7. Докладна с вх. № 547 от 16.11.2016 г., 

8. Докладна с вх. № 548 от 16.11.2016 г., 

9. Докладна с вх. № 549 от 16.11.2016 г., 

10. Докладна с вх. № 550 от 16.11.2016 г., 

11. Докладна с вх. № 553 от 17.11.2016 г., 

12. Докладна с вх. № 554 от 17.11.2016 г., 

13. Докладна с вх. № 556 от 18.11.2016 г., 

14. Докладна с вх. № 557 от 18.11.2016 г., 

15. Докладна с вх. № 559 от 21.11.2016 г., 

16. Докладна с вх. № 561 от 22.11.2016 г., 

17. Докладна с вх. № 562 от 22.11.2016 г., 

18. Докладна с вх. № 564 от 23.11.2016 г.,  
По Първа точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№ 555 от 17.11.2016 година. 

Председателят даде думата на председателя на водещата комисия. Същият заяви че членовете 

на комисията нямат забележки към докладната. Председателя попита присъстващите 

представители на читалищата, дали имат да кажат нещо към представените информации. 

Представителите на читалищата в общината не взеха отношение, след което се пристъпи към 

гласуване. 
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От общо гласували 13, с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание чл. 21, ал. 1,т.12 от ЗМСМА, чл. 26а, ал.2 от Закона за народните читалища и 
изложената информация в предложените План-програми на следните читалища:  

1. НЧ „Пробуда - 1906 г.” село Никола Козлево 

2. НЧ „Пробуда - 1929 г. ” село Вълнари 

3. НЧ „Петър Берон - 1928г.” село Църквица 

4. НЧ „Светлина - 1929 г.” село Крива река 

5. НЧ „Просвета - 1963 г.” село Цани Гинчево 

6. НЧ „Отец Паисий - 1956 г.” село Пет могили 

7. НЧ „Напредък - 1957 г.” село Красен дол 

8. НЧ „Пробуда - 1909 г.” село Хърсово 

9. НЧ „Христо Ботев - 1928 г.” село Каравелово  
10. НЧ „Георги Сава Раковски 1927” село Ружица 

Общински съвет Никола Козлево реши:  
РЕШЕНИЕ №144 

 

Общински съвет Никола Козлево приема представените програми за развитие на 
читалищната дейност през 2017 година в община Никола Козлево.  

По втора точка от дневния ред – приемане на докладна с вх.№ 528 от 25.10.2016 

година, относно приемане на изменения и допълнения на Наредбата за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола Козлево.  

Председателят даде думата на председателя на водещата комисия. Същият заяви че 
членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към  
поименно гласуване. 

От общо гласували 13, по именно : 

Стефан Иванов Стефанов -“за” 

Нурай Ферудин Реджеб -“за” 

Сейнур Юсеинов Ахмедов -“за” 

Владимир Димитров Лазаров -“за” 

Иванка Господинова Иванова -“за” 

Фераим Керим Сали -“за” 

Гюлшен Ахмед Ахмед - „за“ 

Неджат Неджиб Ахмед -“за” 

Ерджан Февзи Хасан -“за” 

Галин Иванов Георгиев -„за” 

Себайдин Фикрет Ахмед -„за” 

Нурхан Осман Али -“за” 

Веселин Валериев Ангелов -„за”  
С 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на основание Чл.21, ал.1, 

т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, при спазване 
изискванията на чл. 79 от АПК и чл.11, ал.3, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общински съвет Никола 

Козлево реши:  
РЕШЕНИЕ №145  

1. Извършва следните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за 
съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола  
Козлево: 

§1. В чл.20: -алинея 2 се отменя.  
§2. В чл.21: - в ал. 2 се създава второ изречение - Ако общината е в процедура на финансово 

оздравяване при разглеждането от общинския съвет на бюджета на общината се обсъжда и 
становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината.  

- в ал.3 т.1 числото „5” се заменя с „15”.  
- в ал.3 т.2 числото „30” се заменя с „50”. 
-създава се ал. 6: 
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(6) Ако общината е в процедура по финансово оздравяване, кмета на общината изпраща 

проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на финансите.  
§3. Създава се раздел VІІ „а” с чл. 33а – 33л:  

Раздел VІІ "а"  

ОБЩИНИ С ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ  
Чл. 33a. (1) Общини с финансови затруднения са общини, за които са налице три или 

повече от следните условия:  
1. не се спазват фискалните правила по чл. 32, ал. 1 и 2 от ЗПФ;  
2. наличните към края на годината задължения за разходи по бюджета на общината 

надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 4 
години;  

3. наличните към края на годината поети ангажименти за разходи по бюджета на 
общината надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за 
последните 4 години;  

4. наличните към края на годината просрочени задължения по бюджета на общината 
надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;  

5. бюджетното салдо по бюджета на общината през последните три години е 
отрицателна величина за всяка една от трите години;  

6. осредненото равнище на събираемост за данъка върху недвижимите имоти и данъка 
върху превозните средства е под осреднената събираемост на двата данъка за всички общини, 
отчетена за последната година.  

(2) Министърът на финансите може да прецени да бъдат подпомагани с временен 
безлихвен заем по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ общини с финансови затруднения.  

Чл. 33б. (1) За общини с финансови затруднения се открива процедура за финансово 

оздравяване с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси.  
(2) Процедурата за финансово оздравяване на общината се открива за период от една до 

три години.  
(3) В процедурата за финансово оздравяване се вземат предвид интересите на местната 

общност.  
Чл. 33в. (1) Министерството на финансите осъществява наблюдение на общините за 

преценка на показателите по чл. 130а от ЗПФ.  
(2) При установяване на наличието на три или повече от условията по чл. 130а от ЗПФ 

министърът на финансите уведомява кмета на общината за предприемане на действията по чл. 
130д, ал. 2 от ЗПФ.  

Чл. 33г. (1) Министърът на финансите издава методически насоки и указания по 

прилагането на чл.130а, ал.1 от ЗПФ, които се публикуват на интернет страницата на 
Министерството на финансите.  

(2) Всяко тримесечие на интернет страницата на Министерството на финансите се 
публикува информация от отчетните данни на общините за финансовото им състояние.  

Чл. 33д. (1) Ежегодно в срок до 10 март кметът на общината извършва оценка за 

наличие на условията по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ към края на предходната година.  
(2) Когато при оценката по ал. 1 се установи, че са налице три или повече от условията 

по чл. 130а, ал. 1 от ЗПФ, кметът на общината в 7 - дневен срок уведомява общинския съвет, 

че общината се намира във финансово затруднение, и предлага на общинския съвет да бъде 
открита процедура за финансово оздравяване.  

(3) В 10-дневен срок от уведомяването по ал. 2 общинският съвет с решение, прието с 
мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници:  

1. открива процедурата за финансово оздравяване;  
2. възлага на кмета да изготви план за оздравяване и да проведе публично обсъждане на 

плана с местната общност;  
3. определя срок за изготвянето на плана, който не може да бъде по-дълъг от един 

месец, и определя ред и срок за провеждане на публичното обсъждане, който не може да бъде 
по-кратък от 14 дни. 
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(4) В 7-дневен срок от провеждане на публичното обсъждане общинският съвет с 
решение определя срока на процедурата по финансово оздравяване и приема плана за 
финансово оздравяване.  

(5) С решенията по ал. 3 и 4 общинският съвет може да възложи на кмета на общината 
да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под 

формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на 
плана за финансово оздравяване.  

(6) Кметът на общината осъществява текущо наблюдение на условията по чл. 130а, ал. 

1 от ЗПФ, като задължително извършва оценка, анализ и прогноза за тяхното изменение към 
полугодието и края на текущата бюджетна година, като при необходимост определя срокове и 

стъпки за предприемане на съответни действия.  
Чл. 33е. (1) Планът за финансово оздравяване съдържа:  
1. система от критерии и финансови показатели, определени за наблюдение, с цел 

постигане на финансова устойчивост и стабилност на общинските финанси;  
2. индикатори за изпълнение, които да оценяват постигането на целеви стойности по 

показателите за ефективност, в т.ч. мерки за оптимизиране на структурата и числеността на 
персонала, и график за изпълнението им;  

3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите 
действия за осъществяването на плана, включително мерки за подобряване на събираемостта 
на местните приходи;  

4. оценка за влиянието на плана върху предоставяните услуги; 

5. други мерки, подходящи за финансовото оздравяване на общината.  
(2) С плана за финансово оздравяване се определят отговорностите на кмета на 

общината и на общинския съвет за изпълнението на предвидените в него мерки и дейности.  
(3) В случаите, при които общината има просрочени задължения, към плана по ал. 1 

задължително се прилага програма за изплащане на просрочените задължения на общината, 
която включва:  

1. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите; 

2. мерки за повишаване на събираемостта на приходите;  
3. времеви график за обслужването на просрочените задължения до пълното им 

изплащане.  
(4) Планът за финансово оздравяване, който предвижда ползването на временен 

безлихвен заем по чл.130ж, ал.1 от ЗПФ, се съгласува предварително с министъра на 
финансите в рамките на срока за публично обсъждане, определен от общинския съвет. 

Министърът на финансите може да дава допълнителни указания относно изготвянето и 
съдържанието на плана.  

(5) След приемането му от общинския съвет планът по ал. 4 се изпраща на министъра 
на финансите.  

(6) Кметът на общината всяко тримесечие публикува на интернет страницата на 
общината информация за изпълнението на плана за финансово оздравяване.  

Чл. 33ж. (1) Министърът на финансите може да отпуска за сметка на централния 

бюджет временни безлихвени заеми за целите на изпълнение на плана за финансово 

оздравяване на общини, чиито планове за финансово оздравяване са съобразени със 
становището на министъра на финансите.  

(2) Временните безлихвени заеми по ал.1 се отпускат при условия, определени от 
министъра на финансите, със срок за възстановяване, който не може да бъде по-дълъг от срока 
на процедурата за финансово оздравяване, определен от общинския съвет.  

(3) За заемите по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 105 и 106 от ЗПФ.  
Чл. 33з. (1) Кметът на общината докладва на тримесечие на министъра на финансите за 

изпълнението на плана за финансово оздравяване, за който е отпуснат заем по чл.130ж, ал.1 от 
ЗПФ.  

(2) При наличие на тенденции за неизпълнение на поставените цели за финансова 
устойчивост и стабилност на общинските финанси и за трайно подобряване на финансовото 

състояние на общината, в процедура за финансово оздравяване общинският съвет, единствено 

след предварителното съгласие на министъра на финансите, може да взема решения за 
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получаване на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез 
сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на 
общински гаранции при условия и по ред, определени със закон.  

(3) Министърът на финансите изразява становището си по ал. 2 в 30-дневен срок от 
уведомяването му за намерението на общината да поеме дълг.  

Чл. 33и. В случаите по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ Министерството на финансите извършва 

текущо наблюдение на тримесечие за изпълнението на плана по чл. 130е. При отклонение от 

постигането на целите на плана министърът на финансите може да преустанови отпускането 

на заема по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ, когато е предвидено предоставянето му на отделни 

траншове, след представяне на писмената обосновка от кмета на общината относно причините 

за това неизпълнение.  
Чл. 33к. (1) По предложение на министъра на финансите с акт на Министерския съвет 

на общините може да бъде отпусната допълнителна субсидия от централния бюджет за 

погасяване на заемите по чл. 130ж, ал. 1 от ЗПФ, когато се установи, че е налице трайна 
тенденция за подобряване на финансовото състояние на общината, като при изпълнението на 

плана по чл. 130е от ЗПФ са постигнати:  
1. намаление на просрочените задължения;  
2. първичен бюджетен излишък за последен отчетен период на общината, който е 

положителната разлика между приходите, помощите и даренията, разходите и бюджетните 
взаимоотношения, без да се отчитат разходите за обслужване на дълга на общината;  

3. устойчиво нарастване на собствените общински приходи, като се изключат тези с 
еднократен характер;  

4. повишена събираемост на собствените приходи; 

5. намаление на административните разходи, без да се отчитат разходи с еднократен 

характер.  
(2) Искането за допълнителна субсидия се прави от кмета на общината до министъра на 

финансите не по-рано от 6 месеца след приемането на плана за финансово оздравяване.  
(3) Към искането по ал. 2 задължително се прилагат доказателства за изпълнението на 

плана за финансово оздравяване и се предлага размер на допълнителната субсидия. 
Министърът на финансите може да определи и допълнителни изисквания за предоставяне на 

информация.  
Чл. 33л. (1) По предложение на кмета на общината общинският съвет може да 

прекрати процедурата за финансово оздравяване преди изтичането на нейния срок, ако 
общината излезе от състояние на финансово затруднение.  

(2) Предложение за предсрочно прекратяване на процедура за финансово оздравяване, 
която предвижда план за финансово оздравяване с финансово подпомагане с безлихвен заем 
от държавния бюджет, се съгласува предварително с министъра на финансите.  
§4. В чл. 34: - в алинея 2 думите „30 септември” се заменят с „31 август”. 

§5. В чл. 36 се правят следните изменения: - алинея 1 се изменя така:  
Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по 

които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го 

внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва 

финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за приемане 

одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния 

финансов отчет на общината.  
- в алинея 6 думите „31 декември” се заменят с „30 септември”.  
2. Измененията и допълненията по т.1 да се отразят в  Наредбата за условията  

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола 

Козлево, приета с Решение № 30 по Протокол № 4 от 27.03.2014 г.на Общински съвет 

Никола Козлево.  

По трета точка от дневния ред – приемане на докладна с вх. №540 от 07.11.2016 година 

относно промяна в ръководството на комисиите на Общински съвет – Никола Козлево. 
Председателя на водещата комисия, заяви че членовете на комисията нямат забележки към 
докладната, след което се пристъпи към гласуване. 
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От общо гласували 13, с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на  
основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 5, от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Никола Козлево. Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №146  
Общински съвет – Никола Козлево определя следните председатели на постоянните комисии считано 
от 01.12.2016 година:  

1. Комисия „Просвета, култура, младежки дейности, спорт и транспорт“ 
Председател: Ерджан Февзи Хасан  

2. Комисия „Административно – правно обслужване, законност и обществен ред, гори, 
социални дейности, предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси, жалби и 
сигнали“  

Председател: Фераим Керим Сали  
3. Комисия „Бюджет и финанси, стопански дейности и туризъм, управление на общинска 

собственост и земеделие“  
Председател: Гюлшен Ахмед Ахмед  

4. Комисия „Устройство на територията, строителство, етнически въпроси, 
здравеопазване, евроинтеграция“  

Председател: Себайдин Фикрет Ахмед  
по Четвърта точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№ 541 от 07.11.2016 година  

относно промяна на чл. 2, ал. 2  и чл. 39 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество в Никола Козлево.  

Председателят даде думата на водещата комисия. Същата заяви че членовете на комисията 
нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към гласуване.  

От общо гласували 13, С 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 
основание чл. 21, ал. 2 от  

ЗМСМА във връзка с чл. 4 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на общински 
съвет – Никола Козлево, Общински съвет Никола Козлево реши:  

РЕШЕНИЕ №147  
Изменя съдържанието на разпоредбите на чл. 2, ал.2 и чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Никола Козлево, 
както следва:  
Във Чл. 2, ал. 1 се добавя нова точка 4, както следва: 

Нова (Решение №….по протокол № …..2016) Други данни, определени от общинския  
съвет.  
Чл. 2, ал. 2 се добавят нови точки 6 и 7, както следва:  

Нова (Решение №…..по протокол №……2016) обектите по предходната т. 5 от 
първостепенно значение;  

Нова (Решение №…..по протокол №…..2016) други данни, определени от общинския  
съвет.  
Чл. 39 ал. 1 се изменя, както следва:  
Било: Безвъзмездно право на стоеж без търг или конкурс може да се учредява след решение на 
Общинския съвет, прието с мнозинство повече от три четвърти от общия брой на общинските 
съветници по реда на чл.38 от настоящата наредба.  
Става: Безвъзмездно право на строеж без търг или конкурс може да се учредява след 

решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от две трети от общия брой 

на общинските съветници по реда на чл. 38 от настоящата наредба.  
По Пета точка от дневния ред приемане на Докладна с вх.№543 от 07.11.2016 година – 

относно приемане на актуализиран план за действие на община Никола Козлево за изпълнение 
на интеграционните политики за периода 2017- 2018 година.  
Председателят даде думата на председателя на водещата комисия. Същият заяви, че членовете 

на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към гласуване. 

 

От общо гласували 13, с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против, и на 
основание чл. 21, ал .1, т. 12  

от ЗМСМА, Общински съвет реши: 
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РЕШЕНИЕ №148  
Общински съвет – Никола Козлево приема актуализиран план за действие на община 

Никола Козлево за изпълнение на интеграционните политики за периода 2017 – 2018 година – 
Приложение №1.  
По Шеста точка от дневния ред приемане на Докладна с вх.№ 546 от 14.11.2016 година. 
Относно готовността на община Никола Козлево за предприемане на превантивни мерки за 

намаляване на последствията за населението и инфраструктурата при усложнена зимна 
обстановка през сезон 2016 г.-2017 г.  
Председателят даде думата на председателя на водещата комисия. Същата имаше въпрос към 

кмета г-н Реджеб. „Дали фирмата ще се справи с почистването на пътната мрежа на всички 

села в общината при по интензивни снеговалежи ?“ Господин Ешреф Реджеб каза, че 

предприятието ще проведе обществената поръчка и увери съветниците, че фирмата, която ще 

спечели конкурса за 2017 година ще бъде задължена да работи с местните, които също 

разполагат с такава техника. Така, че подизпълнителите (земеделски производители и частни 

лица) по населени места заедно с фирмата изпълнител да могат да реагират по- ефективно, и в 

най – кратки срокове. Членовете на комисията нямат други въпроси по докладната, след което 

се пристъпи към гласуване.  
От общо гласували 13, С 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ и на 

основание чл. 21, ал. 1, т.  

23 от ЗМСМА, Общински съвет реши:  
РЕШЕНИЕ №149  

Общинския съвет Никола Козлево, приема информация за готовността на община 

Никола Козлево за предприемане на превантивни мерки за намаляване на 

последствията за населението и инфраструктурата при усложнена зимна обстановка 

през сезон 2016 г.-2017 г.;  

Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно закона действия.  
По седма точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№547 от 16.11.2016 година. 
относно утвърждаване на масивите за ползване – полски пътища и каналите в БЗЗ и средните 
годишни рентни плащания.  

Председателят даде думата на председателя на водещата комисия. Същият заяви, че 
членовете на комисията нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към  
поименно гласуване. 

От общо гласували 13 по именно: 

Стефан Иванов Стефанов -“за” 

Нурай Ферудин Реджеб -“за” 

Сейнур Юсеинов Ахмедов -“за” 

Владимир Димитров Лазаров -“за”  
Иванка Господинова Иванова -“за” 

Фераим Керим Сали -“за” 

Гюлшен Ахмед Ахмед - „за“ 

Неджат Неджиб Ахмед -“за” 

Ерджан Февзи Хасан -“за” 

Галин Иванов Георгиев -„въздържал се” 

Себайдин Фикрет Ахмед -„въздържал се” 

Нурхан Осман Али -“за” 

Веселин Валериев Ангелов -„за” 

С 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 2  гласа “въздържали се” и на основание чл.21, ал.1, т.8 от  
ЗМСМА и във връзка заповеди на Директора на ОД „Земеделие“ Шумен по чл. 37в, ал. 4, от 
ЗСПЗЗ, Общински съвет реши:  

РЕШЕНИЕ №150  
1. Утвърждава разпределението на масивите за ползване – полските пътища и 

каналите в БЗЗ, в землищата на община Никола Козлево, съгласно Приложения от № 1 до № 9. 
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2. Утвърждавам посочените в заповедите на ОД „Земеделие“ Шумен, средни 
рентни вноски на масивите за ползване – полските пътища и каналите на община Никола 
Козлево, както следва:  

 Заповед № РД – 27-335/26.10.2016 г. в землището на с. Векилски, средна рентна 
вноска за НТП-нива 54.00 лв. (петдесет и четири лева) на декар.

 Заповед № РД – 27-336/26.10.2016 г. в землището на с. Ружица, средна рентна вноска за 

НТП-нива 28.00 лв. (двадесет и осем лева) на декар. 
 

 Заповед № РД – 27-337/26.10.2016 г. в землището на с. Църквица, средна 
рентна вноска за НТП-нива 30.00 лв. (тридесет лева) на декар.

 Заповед № РД – 27-338/26.10.2016 г. в землището на с. Никола Козлево, средна рентна 
вноска за НТП-нива 37.00 лв. (тридесет и седем лева) на декар

 Заповед № РД – 27-339/26.10.2016 г. в землището на с. Цани Гинчево, средна рентна 
вноска за НТП-нива 30.00 лв. (тридесет лева) на декар.

 Заповед № РД – 27-340/26.10.2016 г. в землището на с. Пет могили, средна рентна 
вноска за НТП-нива 44.00 лв. (четиридесет и четири лева) на декар.

 Заповед № РД – 27-351/31.10.2016 г. в землището на с. Крива река, средна рентна 
вноска за НТП-нива 30.00 лв. (тридесет лева) на декар.

 Заповед № РД – 27-352/31.10.2016 г. в землището на с. Красен дол, средна рентна 
вноска за НТП-нива 35.00 лв. (тридесет и пет лева) на декар.

 Заповед № РД – 27-354/07.11.2016 г. в землището на с. Хърсово, средна рентна вноска 
за НТП-нива 27.00 лв. (двадесет и седем лева) на декар.

3. Възлага на Кмета на общината да сключи договори с ползвателите, посочени в 

списъците, по цена в размер на средното рентно плащане за съответното землище. 

По осма точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№548 от 16.11.2016 година, 

относно отдаване под наем на част от масивна едноетажна сграда автоспирка от 20.00 м
2
  в 

УПИ - I от квартал 40 по плана на с. Пет могили, община Никола Козлево. Председателят даде 
думата на председателя на водещата комисия. Същият заяви, че членовете на комисията 

нямат забележки към докладната, след което се пристъпи към поименно гласуване. 

От общо гласували 13, по именно:  

Стефан Иванов Стефанов -“за” 

Нурай Ферудин Реджеб -“за” 

Сейнур Юсеинов Ахмедов -“за” 

Владимир Димитров Лазаров -“за” 

Иванка Господинова Иванова -“за” 

Фераим Керим Сали -“за” 

Гюлшен Ахмед Ахмед - „за“ 

Неджат Неджиб Ахмед -“за” 

Ерджан Февзи Хасан -“за” 

Галин Иванов Георгиев -„за” 

Себайдин Фикрет Ахмед -„за” 

Нурхан Осман Али -“за” 

Веселин Валериев Ангелов -„за” 

С 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” и на основание чл.21, т.8 от  
ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4 от ЗОС, Общински съвет реши:  

РЕШЕНИЕ №151  
Общински съвет – Никола Козлево дава съгласие да се отдадат под наем 20 (двадесет) 

квадратни метра, представляващи помещение в автоспирка в УПИ – I от квартал 40 по плана на с. Пет 
могили, община Никола Козлево, собственост на община Никола Козлево, актуван с АОС № 83 от 

08.7.1998 г., с обща застроена площ 54 (петдесет и четири) квадратни метра за срок от 3 (три) години 

след провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем, при начална цена от 30.00 лв. 

(тридесет лева) месечно.  
2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проведе търг по реда на Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Никола Козлево, като 
изготви и одобри необходимата за това документация, да назначи комисия за провеждане на търга, да 
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определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и 
сключи договор за наем.  
По девета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№549 от 16.11.2016 година, 
относно приемане на решение за одобряване на пазарна цена за продажба на УПИ ІІІ – общ. от 
кв. 17 по плана на с. Църквица, общ. Никола Козлево.  

Председателят даде думата на водещата комисия, същата заяви че членовете на комисията 

нямат забележки към докладната. Но Фераим Сали пита как точно оценителя определя цената 

на даден имот . Иван Иванов зам. Кмет на община Никола Козлево отговаря че, подобни 

оценки се правят по методика и не могат да се променят. Стефан Стефанов допълни още че, 

община Никола Козлево избягва да продава общинска земя и ако го прави то е само в случай, 

когато лицето е ощетено по някакъв начин. След което се пристъпи към по именно гласуване:  
От общо гласували 13, по именно: 

Стефан Иванов Стефанов -“за” 

Нурай Ферудин Реджеб -“за” 

Сейнур Юсеинов Ахмедов -“за”  
Владимир Димитров Лазаров -“за” 

Иванка Господинова Иванова -“за” 

Фераим Керим Сали -“за” 

Гюлшен Ахмед Ахмед - „за“ 

Неджат Неджиб Ахмед -“за” 

Ерджан Февзи Хасан -“за” 

Галин Иванов Георгиев -„за” 

Себайдин Фикрет Ахмед -„за” 

Нурхан Осман Али -“за” 

Веселин Валериев Ангелов -„за” 

С 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0  гласа “въздържали се” и на основание чл.21, ал.1, т.8  
от ЗМСМА; Чл. 35, ал.1 от ЗОС във връзка с Чл.29, ал. 1, т.1 от Наредбата за придобиване и 
разпореждане с общинско имущество и с цел по-добро стопанисване на имотите общинска 

собственост и увеличаване приходите от продажба на общинско имущество. Общински съвет 
реши:  

РЕШЕНИЕ №152 

Да продаде чрез публичен търг с явно наддаване: 

1.Урегулиран поземлен имот ІІІ - общ. от кв. 17 с площ от 590 м
2
 по плана на с. 

Църквица, общ. Никола Козлево, собственост на Община Никола Козлево, актуван с АОС № 
2445 от 21.09.2016 г., при граници и съседи: от две страни улици; УПИ ІІ -80, УПИ – IV-общ.  

2.Начална тръжна цена определяне от лицензиран оценител на стойност от 2740.00 
лв. (две хиляди седемстотин и четиридесет лева и 00 ст.).  

3.Упълномощава Кмета на общината да извърши всички действия по изпълнението 
на настоящото решение.  
По десета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№550 от 16.11.2016 година, 

отдаване под наем на част от масивна сграда – приземен етаж от 70.00 м
2
 в УПИ-VII, в 

квартал 23 по плана на с. Църквица, община Никола Козлево.  
Председателят даде думата на водещата комисия, същата заяви че членовете на комисията 

нямат забележки към докладната. След което се пристъпи към по именно гласуване:  
От общо гласували 13, по именно: 

Стефан Иванов Стефанов -“за” 

Нурай Ферудин Реджеб -“за” 

Сейнур Юсеинов Ахмедов -“за” 

Владимир Димитров Лазаров -“за” 

Иванка Господинова Иванова -“за” 

Фераим Керим Сали -“за” 

Гюлшен Ахмед Ахмед - „за“ 

Неджат Неджиб Ахмед -“за” 

Ерджан Февзи Хасан -“за” 

Галин Иванов Георгиев -„за” 
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Себайдин Фикрет Ахмед -„за” 

Нурхан Осман Али -“за” 

Веселин Валериев Ангелов -„за” 

С 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” и на основание чл.21, т.8 от 

ЗМСМА, чл.8, ал.1 и ал.4 от ЗОС, Общински съвет Никола Козлево, реши:  
РЕШЕНИЕ №153  

Общински съвет Никола Козлево дава съгласие да се отдадат под наем 70 (седемдесет) 

квадратни метра от терен в УПИ - VII в кв.23 по плана на с. Църквица, община Никола Козлево, 

собственост на Община Никола Козлево, актуван с АОС № 157 от 23.01.2008 г., целият с площ от 650 
(шестстотин и петдесет) кв.м. с обща застроена площ на имота 98 квадратни метра за срок от 3 (три) 

години след провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем, при начална цена от 91.00 
лв. (деветдесет и един лева и 00 ст.) месечно.  

2. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да проведе търг по реда на Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Никола Козлево като 
изготви и одобри необходимата за това документация, да назначи комисия по провеждане на търга, да 

определи размера на депозита за участие, както и да определи задължителните документи за участие и 
сключи договор за наем.  
По единадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№553 от 17.11.2016 година, 
относно провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „ВиК – Шумен“ ООД Председателят даде думата на 

водещата комисия, същата заяви че членовете на комисията нямат забележки към докладната. 
След което се пристъпи към гласуване:  

От общо гласували 13, С 11 гласа “за”, 0 гласа “против” и 2 гласа “въздържали се” и на 
основание чл. 21, ал. 1, т.  

23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет 
Никола Козлево, реши:  

РЕШЕНИЕ №154  
1. Оправомощава Иван Кирилов Иванов – Заместник-кмет на Община Никола Козлево, 

да вземе участие в заседанието като представител на Община Никола Козлево в Общото 

събрание на Асоциация по ВиК – Шумен, и да гласува по точките от дневния ред на 
извънредното заседание на Асоциацията на 13.12.2016 г., както следва:  
По т. 1. – Обсъждане на проект на бюджет за 2017 г. на Асоциацията по ВиК – Шумен и 

приемане на решение за препоръчителен размер на вноската на Държавата.  
По представения проект на решение по т. 1 да гласува „За” По т. 2. – Избор на 

представител на Асоциацията по ВиК – Шумен за участие във всяка  
дискусия между КЕВР и Оператора относно Бизнес плана за регулаторния период 2017 – 2021 
г.  

По представения проект на решение по т. 2 да гласува „За” По дванадесета точка от 
дневния ред приемане на докладна с вх.№554 от 17.11.2016 година,  
относно допълнение в Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост, приета с Решение № 8 по Протокол № 1/25.01.2016 г.  
Председателят даде думата на водещата комисия, същата заяви че членовете на комисията 
нямат забележки към докладната. След което се пристъпи към гласуване:  

От общо гласували 13, С 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 гласа “въздържали се” и на 
основание чл.21, ал.1,  

т.12 от ЗМСМА, във връзка с проявен интерес за закупуване на имоти, общинска собственост 
Общински съвет Никола Козлево, реши:  

РЕШЕНИЕ №155  
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, да се направи следното допълнение в 

Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост:  
1. В Раздел II „Описание на имотите, които общината има намерение да предложи  

за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на 
търговските дружества, за ограничаване на вещни права или за предоставяне на концесия“ т.3 
„Продажби“ добавя:  

„Продажби на поземлени имоти“ както следва: 

№ по Населено място Имот площ АОС 
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1 с. Никола Козлево Поз. имот №011388 в местност ''До село'' 1 794 кв. м. 522 
      

2 с. Крива река УПИ IX в кв.6 1 158 кв. м. 2409 
      

3 с. Цани Гинчево УПИ VI-94 от кв. 26 900 кв. м. 2464 
      

4 с. Църквица УПИ III-общ. от кв. 17 590 кв. м. 2445  
2. Допълнението по т.1 да се отрази в Програмата за управление и разпореждане с 

имоти общинска собственост, приета с Решение № 8 по Протокол № 1/25.01.2016 г.  
По тринадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№556 от 18.11.2016 година, 
относно разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен план/- ПП 

/парцеларен план/ - за подземен водопровод в землището на с. Пет могили община Никола 
Козлево област Шумен.  
Председателят даде думата на водещата комисия, същата заяви че членовете на комисията 
нямат забележки към докладната. След което се пристъпи към гласуване:  

От общо гласували 13, С 12 гласа “за”, 0 гласа “против” и 1 гласа “въздържали се” и на 
основание чл.21 ал.1 т.11  

от ЗМСМА и чл. 124б във връзка с 124а от ЗУТ и съгласно чл.125 от ЗУТ, Общински съвет 
Никола Козлево, реши:  

РЕШЕНИЕ №156  
На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА и чл. 124б във връзка с 124а от ЗУТ и съгласно чл.125 

от ЗУТ дава разрешение за изработване на проект за ПУП /подробен устройствен план/- ПП 
/парцеларен план/ - за подземен водопровод в землището на с.Пет могили община Никола 

Козлево област Шумен По четиринадесета точка от дневния ред приемане на докладна с 

вх.№557 от 18.11.2016  
година, относно одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план/ПУП/ - 
Парцеларен план/ПП/ за обект: „Трасе на оптичен кабел“ от с. Вълнари, общ. Никола Козлево 
до границата на с. Тодор Икономово, общ. Каолиново.  
След разглеждането и от водещата комисия, както и от останалите съветници председателят 

на общински съвет Стефан Стефанов предложи докладна с вх. № 557 от 18.11.2016 година да 
бъде гледана, в насрочената на 10.12.2016 г. извънредна дванадесета сесия. След което се 

пристъпи към гласуване:  
От общо гласували 13, С 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 
гласа “въздържали се”  

По петнадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№559 от 21.11.2016 година, 
относно предложение за допълнение на имоти останали след проведен търг в Решение № 92 

по Протокол 14 от 28.07.2016 на Общински съвет Никола Козлево.  
Председателят даде думата на водещата комисия, същата заяви че членовете на комисията 
нямат забележки към докладната. Иванка Найденова допълни, че е имало проведен търг за  
тези  ниви,  но  без  желаещи участници  поради  тази  причина,  те  ще  бъдат  отдавани  на 

малоимотните по населени места. След което се пристъпи към гласуване: 

От общо гласували 13, по именно: 

Стефан Иванов Стефанов -“за” 

Нурай Ферудин Реджеб -“за” 

Сейнур Юсеинов Ахмедов -“за” 

Владимир Димитров Лазаров -“за” 

Иванка Господинова Иванова -“за” 

Фераим Керим Сали -“за” 

Гюлшен Ахмед Ахмед - „за“ 

Неджат Неджиб Ахмед -“за” 

Ерджан Февзи Хасан -“за” 

Галин Иванов Георгиев -„за” 

Себайдин Фикрет Ахмед -„за” 

Нурхан Осман Али -“за” 

Веселин Валериев Ангелов -„за“ 
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С 13 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържали се” и на основание чл.21, ал.1, т.8 
от ЗМСМА във връзка с чл.14, ал.1 от ЗОС и чл.24, ал.1 и ал.2 от Наредбата за придобиване и 

разпореждане с общинско имущество и с цел по-добро стопанисване на имотите общинска 
собственост и увеличаване приходите от наеми на общинско имущество,  

РЕШЕНИЕ №157  
1. Допълва следните имоти останали след проведен търг (Приложение 2) към 

списъка приложен към Решение № 92 по Протокол 14 от 28.07.2016 на Общински съвет 
Никола Козлево. 
 

имот № землище площ местност кат. АОС 
      

020001 Хърсово 115.872 УЗУНДЖА КУЛАК III 115 
      

036001 Хърсово 13.520 КРУШАКА VI 1272 
      

 Общо 129.392    
      

имот № землище площ местност кат. АОС 
      

011090 Църквица 17.484 КУЛАКИЧИ VI 1547 
      

015062 Църквица 11.828 ИКИ ЧЕШМЕ IV 1554 
      

017052 Църквица 39.171 АРА ОРМАН VI 2341 
      

017053 Църквица 141.915 ЮРТЛУК VI 2345 
      

017043 Църквица 12.024 ЮРТЛУК VI 1568 
      

 Общо 222.422  Общо  
      

имот № землище площ местност кат. АОС 
      

022028 Ружица 33.164 Баир Тарла VI 2338 
      

022026 Ружица 24.556 Баир Тарла VI 2337 
      

033021 Ружица 50.747 Край село III 2333 
      

046047 Ружица 29.376 Край село IV 2328 
      

046046 Ружица 39.702 Край село VI 2329 
      

 Общо 177.545    
       

2. Размерът на наема за отдаване на земеделски земи без търг или конкурс 
за малоимотни и безимотни лица да бъде 25.00 лева на декар.  

3. Срок за отдаване на имотите – една година.  
По седемнадесета точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№561 от 22.11.2016 

година, относно предоставяне на средства от наем на училищни земи от закрити училища, 

учениците от които се обучават в средищното училище СУ „Цанко Б. Церковски“ – 

Председателя уведоми съветниците че докладната и на Даниела Дойкова –Директор на ОУ 

„Христо Ботев“ е със същия характер и че, до финансирането на училищата е гарантирано от 

подписани три годишни договори, за отдаване на училищни земи именно:  

наемател землище имот площ цена наем  

ЕТ "ИСМ 91 Иса Сали" Векилски 013036 10,001 50,00 лв. 500,05 лв. 

ЕТ "ИСМ 91 Иса Сали" Векилски 013086 27,000 50,00 лв. 1 350,00 лв. 

Юсуф Реджем Юсуф Вълнари 007001 46,091 55,00 лв. 2 535,01 лв. 

Юсуф Реджем Юсуф Вълнари 006013 7,942 55,00 лв. 436,81 лв. 

Юсуф Реджем Юсуф Вълнари 008001 326,830 71,50 лв. 23 368,35 лв. 

Юсуф Реджем Юсуф Вълнари 009001 186,260 66,00 лв. 12 293,16 лв. 

Неджат Неджиб Ахмед Каравелово 010014 18,600 55,00 лв. 1 023,00 лв. 

Неджат Неджиб Ахмед Каравелово 010015 33,580 55,00 лв. 1 846,90 лв. 

Неджат Неджиб Ахмед Каравелово 010026 56,196 60,50 лв. 3 399,86 лв. 

Спринт-2008 Каравелово 020011 19,998 55,00 лв. 1 099,89 лв. 

ЕТ СИСФРУКТ Каравелово 051001 339,204 71,50 лв. 24 253,09 лв. 

Агротех Импекс АД Цани Гинчево 016001 52,436 60,50 лв. 3 172,38 лв. 

Агротех Импекс АД Цани Гинчево 017011 141,988 66,00 лв. 9 371,21 лв. 

Агротех Импекс АД Цани Гинчево 022001 84,895 60,50 лв. 5 136,15 лв. 
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Агротех Импекс АД Цани Гинчево 027016 109,136 66,00 лв. 7 202,98 лв. 

Агротех Импекс АД Цани Гинчево 043029 12,500 55,00 лв. 687,50 лв. 

ЕТ СИСФРУКТ Църквица 014001 95,698 60,50 лв. 5 789,73 лв. 

ЕТ СИСФРУКТ Църквица 021001 467,547 71,50 лв. 33 429,61 лв. 

Рувейде Ахмед Еюб Църквица 019011 10,000 50,00 лв. 500,00 лв. 

    Приход 137 395,65 лв. 

По осемнадесета  точка от дневния ред приемане на докладна с вх.№562 от 22.11.2016  
година, относно Информация за касовото изпълнение на бюджета на „Общинско предприятие 
„Никола Козлево” към 30.10.2016 г.  
Председателят на Общински съвет Никола Козлево направи разяснения по докладната, и 
цитира правилника на предприятието Иванка Найденова допълни, че като цяло предприятието 

няма големи разходи за представения период. Стефан Стефанов даде думата водещата 
комисия, която заяви че членовете нямат забележки към докладната. След което се пристъпи 

към гласуване:  
От общо гласували 13, по именно: 

Стефан Иванов Стефанов -“за” 

Нурай Ферудин Реджеб -“за” 

Сейнур Юсеинов Ахмедов -“за” 

Владимир Димитров Лазаров -“за” 

Иванка Господинова Иванова -“за” 

Фераим Керим Сали -“за” 

Гюлшен Ахмед Ахмед - „за“ 

Неджат Неджиб Ахмед -“за” 

Ерджан Февзи Хасан -“за” 

Галин Иванов Георгиев -„въздържал се” 

Себайдин Фикрет Ахмед -„въздържал се” 

Нурхан Осман Али -“въздържал се” 

Веселин Валериев Ангелов -„за“  
С 10 гласа “за”, 0 гласа “против” и 3 гласа “въздържали се” 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”  

РЕШЕНИЕ №158  
На основание чл.21, ал 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 15 от Правилника за организацията, 

устройството и дейността на Общинско предприятие „НИКОЛА КОЗЛЕВО” предлагам на 
Вашето внимание Информация за изпълнение на дейностите - отчет за приходите и разходите 

на предприятието към 30.10.2016 г, и предоставям следния доклад:  
I. Приходна част 
 

Приходите на предприятието са от: 
 извършени услуги – строително – монтажни работи по обекти;



 приходи от такса за риболов на язовир Каравелово;




 трансфери – получени средства от МТСП по програми за осигуряване на заетост за 2 
бройки;



 вътрешни трансфери – превод на средства от бюджета – субсидия за местни дейности.




II. Разходна част 
 

В отчета на предприятието са включени следните дейности: от:  
- Дейност 532 „Програми за временна заетост” - са разходите за заплати и осигуровки на 

2 броя заети лица, назначени по програма временна заетост и средствата се 
възстановяват от МТСП.  

- Дейност 621“Управление, контрол и регулиране на дейности по опазване на околната 
среда” – 8 339 лв.- са изразходвани средства за издръжка на дейността по управление 
на предприятието – заплати, осигуровки, командировки и работно облекло на екипа за 
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управление - ръководител и счетоводител, резервни части и ремонт на автомобилите 
към предприятието и закупен касов апарат.  

- В дейност 623“Чистота” - Разходът за тази дейност за периода е 9 022 лв. за заплати, 
осигурителни плащания и работно облекло на работещите в дейността- 5 броя , разходи 
за горива и поддръжка на автомобила.  

- Дейност 2629“Други дейности по опазване на околната среда” – Отразени са разходи 

за заплати, осигуровки и работно облекло на 19 бр. работници. Тук се отчитат 

разходите за извършване на строително-монтажни работи за поети ангажименти по 

договори за услуги - закупуване на материали, в т. ч. за обекта „Водоснабдяване и 

канализация” с. Вълнари”. В § 10-20 „Разходи за външни услуги” са отразени 

извършените услуги с багер и трактор за обект „Водоснабдяване и канализация с  
Вълнари”. В § 51 00 „Основен ремонт” – 18 000 лв. са за извършено сондиране. В § 52 
03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” – 2 479 лв. са за детски 
кътове в с. Вълнари и с. Пет могили.  

Приходите и разходите в отчета за изпълнение са отразени по единната бюджетна 
класификация. 

 

Неразделна част от настоящата докладна записка са Приложение № 1 и Приложение № 2.  
      Приложение № 1  

  ОТЧЕТ към 31.10.2016 год.      

  на Общинско предприятие "НИКОЛА КОЗЛЕВО"     

    ПРИХОДИ      

        /в лева/  

  наименование на прихода §§ сума   

 1. Приходи от продажби на услуги, стоки 24 05 31 234,00   

 и продукция        
          

 2. Приходи от такси - язовир 24 05  536,00   
         

 3.Трансфери от МТСП по програми за  1 812,00   

 осигуряване на заетост (+/-)  61 05      

 4.Вътрешни трансфери в системата на   110 600   

 първостепенния разпоредител (+/-) 61-09      

    Всичко : - 144 182,00   
           

        Приложение № 2 

    ОТЧЕТ към 31.10.2016 год.      

  на Общинско предприятие "НИКОЛА КОЗЛЕВО"     

    РАЗХОДИ      

          /в лева/ 

        Дейност  

    
Дейност 

Дейност   2629   
    2621"Управл.,   "Други  

    2532 Дейност   

    контрол и  д/сти по  

§§ Наименование  "Програми за 2623  Общо  регулир. на  опазване     

временна "Чистота" 
  

    д/сти по опазв.  на  

    заетост" на окол. среда"   околната  
        

        среда"  

  Запл.за перс.нает по   
2985 6566 

 
23351 32902 

01 01 трудови правоотн. 
   

        

02 01 За нещатен перс.нает  694      694 
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 по труд.провотн.      

 За персонал по      

 извънтрудови  1120  3639 4759 

02 02 правоотн.      

 Изпл. суми от СБКО,     
0 

02 05 облекло и други 
    

     

 Обезщет. с характер     
0 

02 08 на възнаграждение 
    

     

 Осиг. вноски от 
83 444 724 2505 3756 

05 51 работодател за ДОО      

05 60 ЗОВ от работодатели 33 216 331 1106 1686 

 Вноски за ДПЗО от     

859 
05 80 работодатели 10 122 193 534  

 Постелен инвентар и     
1540 

10 13 облекло 
 

140 560 840   

10 15 Материали  1652  52063 53715 

 Вода, горива и ел.     
0 

10 16 енергия 
    

     

 Разходи за външни     
21049 

10 20 услуги 
 

760 343 19946   

10 30 Текущ ремонт  779 305  1084 

 Командировки в     
106 

10 51 страната 
 

106 
  

    

 Разходи за     
421 

10 62 застраховки 
   

421     

 Платени общ. данъци,     
15 

19 81 такси, нак.лихви 
 

15 
  

    

51 00 Основен ремонт    18000 18000 

 Придобиване на друго     
2479 

52 03 обор. маш. и съор. 
   

2 479     

 Всичко: 820 8339 9022 124884 143065 
 
 

Преди закриване на заседанието председателя предложи да се приеме програмата за работата 
на общинския съвет през месец декември. Същата беше приета с 13 гласа. 

 

След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието в 16:00 часа. 
 

 

ПРОТОКОЛЧИК:……….. ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 

/Емине Коджа Апти/ /Стефан Стефанов/ 
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