
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 24   

По протокол № 4 от 20.12.2019г. 

Относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи  за 2019 г. по 

дейности и параграфи. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,  чл. 124 и чл. 125, ал. 1, т.2, от ЗПФ и при 

спазване разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2019 г., 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за 

финансираните обекти с капиталови вложения за 2019 год., както следва: 

 

1. Във връзка със изпълнение на договори по обекти да се извършат следните 

промени: 
 

 Основен ремонт ул. „Охрид“ с. Вълнари  - да се намали със сумата - 12 084 лв. в 

дейност 2606 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството 

и регионалното развитие“ § 51 00 „Основен ремонт“. 

 Основен ремонт ул. „Христо Ботев“ с. Църквица да се увеличи със сумата 

+12 084 лв. в дейност 2606 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“ § 51 00 „Основен ремонт“от 

източник целеви средства Републикански бюджет. 

 

2. Във връзка с предоставени средства от училищното настоятелство на ОУ „Св. 

Климент Охридски“ с. Пет могили да се завиши плана за капиталови разходи за 

обект „Закупуване на мултифункционално устройство и лаптоп“ в дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ § 52 01 

„Придобиване на компютри и хардуер“ със сумата  1 929 лв. на ОУ „Св. 

Климент Охридски“ с. Пет могили. 

 

3. Промяната да бъде извършена в „Разчет за финансиране на капиталови разходи  

за 2019 г.“  по дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3. 

От общо 13 гласували поименно:  

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“  

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                           „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

 

 

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

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

 

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

на 20.12.2019г. Протокол № 4, т.9 от дневния ред, и е подпечатано с печат на 

общинския съвет. 

  

                                                                                                                                                                                 

Председател: ……………………… 

                                                                                                                  /Нурай Ферудин Реджеб/ 

                                                                                               

 


