
 

 

  

                                                        РЕШЕНИЕ № 41 

По протокол № 5 от 28.03.2019г. 

Относно: Продажба на вещи – частна общинска собственост по реда на чл. 52,      ал. 2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

община Никола Козлево. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8,  чл. 21, ал. 2, чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и  чл. 52, ал. 

2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество,  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Отменя Решение № 1 по Протокол № 1 от 31.01.2019г. в частта, отнасяща се за 

предоставяне на лек автомобил микробус Форд Торнео с рег. № Н 9069 АР и лек 

автомобил Опел Астра с рег. № Н 3431 АХ на ОП „Никола Козлево“. 

2. Да бъдат продадени на „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД без търг по 

реда на чл. 52, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество следните вещи – частна общинска собственост: 

2. 1. Лек автомобил микробус Форд Торнео – на цена от 1617 лв. без включен 

ДДС или 1940,40 лв. с включен ДДС. 

 2. 2. Лек автомобил Опел Астра – на цена от 1515 лв. без включен ДДС или 1818 

лв. с включен ДДС. 

 2. 3. Строително скеле, на обща цена от 7 996,80 лв. с включен ДДС, съставено 

от следните елементи: 

 - Рамки за скеле – 84 бр.; 

 - Пътеки за скеле – 96 бр.; 

 - Регулиращи пети – 15 бр.; 

 - Жабки – 25 бр.; 

 - Стълби – 10 бр.; 

 - Колела за скеле – 8 бр.; 

 - Челни дъски и отворяеми пътеки – 50 бр. 

 3. Възлага на Кмета на община Никола Козлево да сключи Договор за покупко-

продажба с „Еко система – Никола Козлево“ ЕООД по реда на чл. 52, ал. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

 4. Решението влиза в сила от датата на приемането му по реда на чл. 60 от АПК. 

От общо 13 гласували поименно е:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „против“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -      „за“ 
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    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 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, 

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

на 28.03.2019г. Протокол № 5, т.10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

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

                                                                                                       /Фераим Сали/ 

 


