
 

 

  

                                                        РЕШЕНИЕ №119 

По протокол № 16 от 28.09.2017г. 

 

Относно: Приемане на  актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020г. 

на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности при 

община Никола Козлево. 

На основание чл.21, ал 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 83, ал.1 и ал.2 от Закона за публичните 

финанси, , във връзка с Указания  БЮ № 4 от 01.09.2017г. на Министерство на 

финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните 

разпоредители с бюджет за 2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 

2019 и 2020 г., 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема „Прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни 

приходи и разходите за местни дейности” на Община Никола Козлево, съгласно 

Приложение № 8 към Указания  БЮ № 4 от 01.09.2017 г. на Министерство на 

финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните 

разпоредители с бюджет за 2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 

2019 и 2020 г. 

2. Приема „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения 

за разходи на общините за периода 2018 – 2020 г.“ съгласно Приложение № 1 а към 

Указания  БЮ № 4 от 01.09.2017 г. на Министерство на финансите за подготовката и 

представянето на проектобюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет за 

2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г. 

3. Приема „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за поемане на 

нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на община Никола 

Козлево, съгласно Приложение № 6 г . 

   

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -    „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                  „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -         „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

mailto:obankozlevo@abv.bg


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

 

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

проведено на 28.09.2017г. Протокол № 16, т.8 от дневния ред, и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

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

                                                                                                     /Стефан Стефанов 

 


