
 

 

  

                                                        РЕШЕНИЕ №107 

По протокол № 15 от 31.08.2017г. 

 

Относно: определяне на цени за извършване на услуги на физически или 

юридически лица от ОП „Никола Козлево“. 

На основание чл. 23, ал. 1, т.8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 3, ал. 2, от 

Правилника за организацията, устройството и дейността на Общинско предприятие 

„Никола Козлево" 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

Транспортните услуги, предоставяни на физически и юридически лица с транспортните 

средства, предадени на ОП „Никола Козлево" да се извършват, както следва: 

1. За товарен автомобил марка ИВЕКО ДЕЙЛИ 50 Ц 11 - фургон с автовишка с 

регистрационен № Н 8468 ВВ - 20 (двадесет) лв./час без включен ДДС. Отчитането да 

се извършва от часа на излизане на автомобила от гаража до часа на прибиране на 

автомобила в гаража, вписани в пътния лист. 

2. За бордови товарен автомобил марка ФОРД ТРАНЗИТ с регистрационен № Н 

1454 ВС - 1 (един) лв./км без включен ДДС. Отчитането да се извършва по вписаните в 

пътния лист километри. 

3. За бордови товарен автомобил марка ФОРД ТРАНЗИТ с регистрационен № Н 

3187 ВС - 1 (един) лв./км без включен ДДС. Отчитането да се извършва по вписаните в 

пътния лист километри. 

4. За превоз на пътници с микробус ФОРД ТОРНЕО с регистрационен № Н 9069 

АМ - 1 (един) лв./км без включен ДДС. Отчитането да се извършва по вписаните в 

пътния лист километри. 

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  

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет Никола Козлево, 

проведено на 31.08.2017г. Протокол № 15, т.14 от дневния ред, и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

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

                                                                                                     /Стефан Стефанов 

 


