
 

  

                                                        РЕШЕНИЕ № 30 

По протокол № 3 от 28.02.2019г. 

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

дейности и параграфи, във връзка с включване на обекти. 

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. Получени целеви средства от МОН  за изграждане  и развитие на безжична мрежа 

в част „Делегирани бюджети“ - Дейност 1322 “Неспециализирани училища, без 

професионални  гимназии“ – НУ „Борис Първи“ с. Крива река - § 52-01 

„Придобиване компютри и хардуер“ – със сумата 6 350,00 лв. 

2. Във връзка със закупуване на кухненско оборудване и закупуване на мото фреза, 

машинна коса, машинен трион, машинен свредел, клонорез и снегорин – ръчен, да 

се включи в капиталовите разчети обект “Закупуване стопански инвентар по 

Проект“ „Създаване на заетост в общинско предприятие „Социални дейности“ на 

община Никола Козлево“ по  ОПРЧР, дейност 524 „Домашен социален патронаж“, 

§ 52 -05 „Придобиване на стопански инвентар“ със сумата  16 688,00 лв. 

3. Във връзка с Решения на общо събрание на регионалните сдружения на 

отпадъците гр. Шумен и гр. Добрич за одобрени суми за възстановяване на 

общината от отчисления по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. да се завиши плана за 

обект „Закупуване на специализиран автомобил за сметопочистване“ със сумата 

58 500.00 лв., отразена в Дейност 2623 „Чистота“, § 52-04 „Придобиване на 

транспортни средства. 

4. Във връзка с уточнен бюджет собствени средства на  СУ „Цанко Б. Церковски“ с. 

Никола Козлево да се завиши плана  в част „Делегирани бюджети“ - Дейност 1326 

“Професионални  гимназии за професионална подготовка“ – СУ „Цанко Б. 

Церковски“ с. Никола Козлево - § 52-03 „Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения“ – със сумата 5 000,00 лв. за закупуване на 3 броя 

климатици. 

5. 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 е:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „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


    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „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“  

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 28.02.2019г. Протокол № 3, т.7 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

 

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

                                                                                                       /Стефан Стефанов/ 

 

 


