
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 77  

По протокол № 13 от 11.09.2020г. 

 

Относно: Отменяне на Решение № 72 по Протокол № 12 от 27.08.2020 г. и 

издаване на  запис на заповед от община Никола Козлево в полза на ДФ 

„Земеделие”, обезпечаващи авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.001-

0095-С01 от 27.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи 

улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 

2020г., сключен между Община Никола Козлево и ДФ „Земеделие”.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и Административен договор за безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за 

реализирането на проект „Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна 

мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“, сключен между ДФ 

„Земеделие“ със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар  Борис III”, ЕИК 

по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG 121100421, 

представляван от Васил Георгиев Грудев – Изпълнителен директор и Община Никола 

Козлево със седалище и адрес на управление с. Никола Козлево, пл. „23-ти Септември“ 

№ 5, ЕИК по БУЛСТАТ 000931568, идентификационен номер по ДДС № BG000931568, 

представляван от Ешреф Вели Реджеб – Кмет на Община Никола Козлево,   

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Отменя свое Решение № 72 по Протокол № 12 от 27.08.2020 г.  

2. Упълномощава  кмета  на  община Никола Козлево да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  

размер  на 571 175,60 лева, (петстотин седемдесет и една хиляди сто седемдесет и пет 

лева и шестдесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 

плащане по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на 

нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за 

реализирането на проект Рехабилитация и реконструкция на улици от общинска пътна 
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мрежа на територията на община Никола Козлево, област Шумен“, сключен между 

Община Никола Козлево и ДФ „Земеделие”. 

3. Възлага на кмета на община Никола Козлево да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по Административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0095-С01 от 27.05.2019 г. и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие”. 

4. Допуска предварително изпълнение на настоящото Решение на основание чл. 60, ал. 

1 от АПК.  

От общо 11 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                                „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „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 11.09.2020г. Протокол № 13, т.4 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

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

                                                                                                    /Нурай Ферудин Реджеб/ 

 

 


