
  

                                                         

РЕШЕНИЕ № 86 

По протокол № 14 от 24.09.2020г. 

 

Относно: Актуализиране на Разчет за финансиране на капиталови разходи 

за 2020 г. по дейности и параграфи.  

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

при спазване на разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2020 г., 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

Общински съвет Никола Кзлево утвърждава промяната в плана за финансираните 

обекти с капиталови вложения за 2020 год. както следва: 

1. Във връзка със сключен анекс № 98/31.08.2020 г  към административен 

договор    № BG06RDNP001-7.001-0095-C01 от 27.05.2019 г. с Държавен фонд 

„Земеделие“за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.  „Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и 

принадлежностите към тях“ да се направи промяна на  капиталовите разчети по 

следните обекти: 

 
Дейност §§ обект било става 

2606 

„Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа“ 

51-00 

„Основен 

ремонт“ 

Реконструкция и 

рехабилитация 

на ул. "Батак", с. 

Пет Могили, 

общ. Никола 

Козлево“ 

326114 333642 

2606 

„Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа 

51-00 

„Основен 

ремонт 

Реконструкция и 

рехабилитация 

на ул. "Хан 

Крум", с. Пет 

Могили, общ.                  

Никола 

Козлево“ 

305956 297293 

2606 

„Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа 

51-00 

„Основен 

ремонт 

Реконструкция и 

рехабилитация 

на ул. "Васил 

Левски", с. 

Никола 

Козлево,общ. 

Никола Козлево 

246093 244980 

2606 

„Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа 

51-00 

„Основен 

ремонт 

Реконструкция и 

рехабилитация 

на ул. "Васил 

Коларов", с. 

Вълнари, общ. 

Никола Козлево 

163113 157610 

2606 

„Изграждане, 

51-00 

„Основен 

Реконструкция и 

рехабилитация 

115428 114637 
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ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа 

ремонт на ул. "Калоян", 

с. Вълнари, 

общ. Никола 

Козлево 

2606 

„Изграждане, 

ремонт и 

поддържане на 

улична мрежа 

51-00 

„Основен 

ремонт 

Реконструкция и 

рехабилитация 

на ул. "Ана 

Маринова", с. 

Хърсово, общ. 

Никола Козлево 

235738 233283 

 

            Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за 

финансираните обекти с капиталови вложения за 2020 год съгласно Приложение № 3. 

От общо 12 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -   „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов  „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -   „за“ 

Халил Руфат Али -     „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -   „за“ 

Красимира Райкова Колева -                       „за“ 

Али Себайдин Феим -                               „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                           „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                            „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                                 „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                             „за“ 

От общо 12 присъствали с 12 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“, 

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

на 24.09.2020г. Протокол № 14, т. 3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                              

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

                                                                                                         /Нурай Ферудин Реджеб/ 

 

 

 


