
 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                        РЕШЕНИЕ № 150 

 

По протокол № 20 от 20.12.2017г. 

Относно: Издаване на запис на заповед от община Никола Козлево в полза на ДФ 

„Земеделие“, обезпечаващ авансово плащане по договор № 27/07/2/0/00480 от 

05.12.2017г. по подмярка 7.2.  

 

            На  основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 от ЗМСМА и договор/споразумение за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017г. по 

подмярка 7.2.,  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. 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 13995,90 лв. /тринадесет хиляди деветстотин 

деветдесет и пет лева и деветдесет ст./ за обезпечаване на 100% от заявения 

размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № 27/07/2/0/00480 от 05.12.2017 год. по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

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

обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Ремонт, оборудване и 

обзавеждане на СУ „Цанко Бакалов Церковски“ – с. Никола Козлево, общ. 

Никола Козлево“, сключен между община Никола Козлево и ДФ 

„Земеделие“., 

2. Възлага на кмета на община Никола Козлево  да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № 

27/07/2/0/00480 от 05.12.2017г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие“. 

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -             „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -                „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -           „за“ 

    Владимир Димитров Лазаров -      „за“ 

    Иванка Господинова Иванова -     „за“ 

    Гюлшен Ахмед Ахмед -                   „за“ 

    Фераим Керим Сали -                     „за“ 

    Веселин Валериев Ангелов -          „за“ 

    Неджат Неджиб Ахмед -                 „за“ 

    Ерджан Февзи Хасан -                     „за“ 
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    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“     

 

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

на 20.12.2017г. Протокол № 20, т.2 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

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

                                                                                                      /Стефан Стефанов/ 

 

 


