
 

  

                                                        РЕШЕНИЕ №101 

По протокол № 15 от 31.08.2017г. 

 

Относно: Приемане на Информация за касовото изпълнение на бюджета и  

сметките за средства от Европейския съюз на Община Никола Козлево към 

30.06.2017 год. 

На основание чл.21, ал 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 137, ал. 6 от ЗПФ, във връзка с чл. 34, ал. 

3 от Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Никола Козлево, 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 
На основание чл.21, ал 1, т. 6  от ЗМСМА, чл. 137, ал. 6 от ЗПФ, във връзка с чл. 34, ал. 

3 от Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Никола Козлево, 

Общински съвет Никола Козлево реши: 

1. Приема Информация за касовото на бюджета към 30.06.2017 г.  по приходи и 

разходи, съгласно Приложения - № 1 и Приложение № 2. 

2. Приема Информация за изпълнение на Разчета за финансиране на капиталовите 

разходи към 30.06.2017 г., съгласно Приложение № 3. 

3. Приема Информация за касовото изпълнение на средствата от Европейския съюз 

към 30.06.2017 г. по приходи и разходи, съгласно обяснителна записка. 

От общо 10 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -     „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

 с 10 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

  

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

проведено на 31.08.2017г. Протокол № 15, т.9 от дневния ред, и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

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

                                                                                                     /Стефан Стефанов 
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