
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 8 

  

По протокол № 3 от 06.02.2020г. 

Относно: Приемане бюджета на община Никола Козлево за 2020 год. 

 На основание чл. 52 ал. 1 и чл. 21, ал 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 

чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 год., Постановление № 381 на Министерския съвет от 

2019 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2020 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне 

на бюджетната прогноза на местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола Козлево и в 

изпълнение на Указания ФО № 01/16.01.2020 г. за съставянето и изпълнението на 

бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г., 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема бюджета на Община Никола Козлево за 2020 год., както следва: 

 

1.1.По приходите  в размер на 8 697 768 лв. /съгласно Приложение № 1-А;1-Б и 1-В/ 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 5 097 717 лв., 

Приложение №1-А/ в т. ч.: 

1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 4 777 616 лв. 

1.1.1.2. Преходен остатък от 2019 год. в размер на 320 101 лв., разпределен съгласно 

(Приложение № 5 към ФО № 01/16.01.2020 г.) 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 600 051 лв., в т. ч.: /Приложение № 

1-Б/ 

1.1.2.1 Данъчни приходи в размер на 290 600 лв.; 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер 1 529 855 лв. 

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 682 600 лв.;  

1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер на 393 100 

лв. 

1.1.2.5. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 68 200 лв. 

1.1.2.6. Възстановени трансфери за ЦБ § 31 20 със знак (-) – 14 277 лв. 

1.1.2.7. Предоставени трансфери § 61 02 със знак (-) – 44 500 лв., от които 4 500 лв. за 

„МБАЛ – Шумен“ АД за закупуване на 4 бр. инфузионни помпи. 

1.1.2.8. Временни безлихвени заеми между бюджети и средства за сметки от ЕС – 

800 000 лв. 

1.1.2.9. Върнат дългосрочен заем на банки в страната – знак (-) – 111 111 лв. 

1.1.2.10. Преходен остатък от 2019 год. в размер на 5 584 лв. (Приложение № 5 към ФО 

№ 01/16.01.2020 г.) 

 

1.2. По разходите в размер на 8 697 768 лв., разпределени по функции, групи, дейности 

и параграфи, съгласно Приложения № 2-А, № 2-Б и № 2-В,в т. ч.: 

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 5 097 717 лв. /Приложение № 2-А/ 

1.2.2. За местни дейности в размер на 3 428 197 лв. /Приложение № 2-Б/ 

1.2.3. За дофинансиране в размер на 171 854 лв. /Приложение № 2-В/ 

1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в 

размер на 0,00 лв. 
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2. Приема Програма за капиталовите разходи за 2020 год. в размер на 9 034 434 лв., 

съгласно Приложение № 3 

2.1.Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 

2020 г. в размер на 393 100 лв. 

 2.2. Одобрява разпределението на остатъка от целеви средства за капиталови 

разходи от 2019 г. в размер на 1 225 лв. 

2.3. Одобрява разпределението на капиталовите разходи от собствени приходи в 

размер на 494 620 лв. 

2.4 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от Средства по ПМС № 

125 от 2018 г. в размер на 490 203 лв. 

2.5 Одобрява разпределението на капиталовите разходи от ДФ „Земеделие“ в 

размер на 4 625 705 лв. 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 год., без звената от системата на 

народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети и определя: 

3.1. Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности, местни 

дейности и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи, съгласно 

Приложение № 8 

3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати през 2020 г.,съгласно 

Приложение № 8 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1. Членски внос : 

- в дейност 2122 „Общинска администрация“ –  1 510 лв. 

- в дейност 2123 „Общински съвет“ – 900  лв. 

- в дейност 2603 „Водоснабдяване и канализация“ – 1 257 лв. 

4.2. Помощи за: 

4.2.1. Погребение – 15 000 лв. 

4.2.2. Новородени – 15 000 лв. 

4.2.3. За сключване на граждански брак – 10 000 лв. 

4.2.4. За социално слаби граждани – 10 000 лв. 

4.2.5. За кръводаряване - 3 000 лв. - до 30.00 /тридесет/ лева на кръводарител. 

4.2.6. За допълнително финансиране получаването на СП на МПС до 200 лв. на ученик 

от СУ „Цанко Б. Церковски“ с. Никола Козлево – 4 400 лв. 

Сумите по т. 4.2, с изключение на т. 4.2.1 и т. 4.2.5 се разходват на основание 

утвърдени Вътрешни правила за подпомагане. 

4.3. Субсидии за читалища - 177 480 лв., съгласно Приложение № 9 към ФО № 

01/16.01.2020г. 

4.4. Упълномощава Кмета да договори допълнителни условия по целевите разходи по  

т. 4.3. свързани с времето и начинът на предоставяне и отчитането на тези средства. 

4.5. Субсидии на спортни организации – 45 000 лв., както следва: 

4.5.1. за ФК „Лудогорец-1948” с. Хърсово – 5 300 лв.  

4.5.2. за ФК „Община Никола Козлево” – 27 600 лв.  

4.5.3. за ФК „Устрем“ с. Пет могили – 7 100 лв. 

4.5.4. за Волейболен клуб „Септември” с. Никола Козлево – 5 000 лв. 

 

 5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1. Социално - битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения; 

5.2. Представителни разходи в размер на 13 500 лв. в т. ч.: 

- Общинска администрация – 9 000 лв. 

- Общински съвет -  4 500 лв. 

5.3. Работно облекло на работници и служители: 

5.3.1. висши държавни служители  - по Закона за държавния служител. 

5.3.2. служители, заемащи трудово правоотношение – 300 лв. 

5.4. Участие в международни спортни турнири – 15 000 лв. 

5.5. Шосейно колоездене за Купа  - Никола Козлево и Открит Републикански 

шампионат по шосейно колоездене – 2 200 лв. 

5.6. Културен календар – 59 100 лв., съгласно Приложение № 10 



6. Утвърждава списък на длъжностите в делегираните от държавата дейности 311 

„Детски градини”, дейност 322 “Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии” и 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална 

подготовка”, които имат право на заплащане на транспортните разходи, съгласно 

Приложение № 6 

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и размера на 

средствата в рамките на 100 % от действителните разходи. 

7. Утвърждава списък на длъжностите в общината, които имат право на транспортни 

разходи, от местодомуване до местработа и обратно, съгласно Приложение № 7 

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата и размера на 

средствата в рамките на 100 % от действителните разходи. 

8. Утвърждава числеността, щатния и извънщатен персонал на Общинските 

предприятия, както следва: 

8.1. Общинско предприятие „Никола Козлево“ – 59 щата 

8.2. Общинско предприятие „Социални дейности“ – 37 щата 

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, 

съгласно Приложение № 12 и Приложение № 12-А 

10. Приема информация за план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и 

такси (ЗМДТ) за 2020 г. Приложение № 4 към ФО 01 /16.01.2020 г. 

11. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община 

Никола Козлево, както следва: 

11.1. СУ „Банко Бакалов Церковски“ с. Никола Козлево – ВРБК 

11.2. ОУ „Христо Ботев“ с. Вълнари – ВРБК 

11.3. ОУ „Христо Ботев“ с. Църквица - ВРБК 

11.4. ОУ „Св. Климент Охридски“ с. Пет могили - ВРБК 

11.5. НУ „Борис Първи“ с. Крива река - ВРБК 

11.6. Общинско предприятие „Никола Козлево“ - ВРБК 

11.7. Общинско предприятие „Социални дейности“ – ВРБК 

12. Определя максимален размер на дълга, както следва: 

 11.1. Максималния размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер на 325 

019 лв. 

 11.2. Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2020 г. в размер 

на  

106 723 лв. 

11.3. Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края 

на 2020 г. – 431 742 лв. 

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2020 г. в размер на 1 016 750 лв. 

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2020 г. в размер на 3 389 166 лв. 

 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвиждат да бъдат събрани 

през 2020 г. в размер на 8 559 лв. 

16. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местни дейности с показатели за 

2020 г. и прогнозни показатели за периода 2021, г. и 2022 г., по приходите, помощите, 

даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, съгласно Приложения по 

макети на МФ. 

17. Оправомощава кмета да извършва компенсирани промени: 

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели 

за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност; 

17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една 

дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите. 

18. Възлага на кмета: 

18.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен. 



18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

18.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

18.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и 

обяснителните записки към тях. 

18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по 

отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

18.6. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансовата дисциплина и разписаните правила по 

СФУК; 

18.7. Да отразява служебно промените по общинският бюджет с размера на 

постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с волята 

на дарителя, донора. 

19. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС за авансово 

финансиране на плащания по  проекти, финансирани със средства от ЕС и по други 

международни програми, включително и на бюджетни организации, чийто бюджет е 

част от общинския бюджет. 

19.1. За всеки отделен случай кмета на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма, но не 

по-късно от края на 2020 година. 

19.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ. 

19.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват 

изискванията чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ. 

19.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на 

временни безлихвени заеми, кметът на общината внася предложение за предоставянето 

им по решение на общинския съвет. 

20. Упълномощава кмета: 

20.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо 

финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при 

условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата 

дейности в определените им размери, както и на местни дейности, и се спазват 

относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя 

предназначението на средствата в края на годината. 

20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на ЕС 

и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на 

годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие. 

20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за 

финасиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно 

Приложение № 11   

От общо 11 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“    

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „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 11 присъствали с 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“  

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 06.02.2020г. Протокол № 3, т.1 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

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

                                                                                          /Нурай Ферудин Реджеб/ 


