
 

  

                                                        РЕШЕНИЕ №87  

По протокол № 13 от 27.07.2017г. 

 

Относно Актуализиране на Капиталови разходи по бюджет 2017 год. по дейности и 

параграфи, във връзка с промяна на стойностни разчети на обекти. 

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

спазване разпоредбите на ЗДБ на Република България за 2017 г.,  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Общински съвет – Никола Козлево извършва следните промени по плана 

за разхода по пълна бюджетна класификация. 

 

2. Включва в Разчета за КР  в колона Европейски средства със съответното 

съфинансиране, и  Увеличава плана  за обект : Закупени 10 броя лаптопи по 

Проект "Бъдещето днес - образование и интеграция"  ОП "Наука и образование 

за интелигентен растеж" 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ със 

сумата 6 360 лв.  

3. Общински съвет Никола Козлево утвърждава промяната в плана за 

финансираните обекти с капиталови вложения за 2017 год., съгласно 

Приложение № 4. 

От общо 13 гласували поименно:  

    Стефан Иванов Стефанов -          „за“ 

    Нурай Ферудин Реджеб -              „за“ 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов -         „за“ 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛА КОЗЛЕВО, ОБЛАСТ ШУМЕН 
пл. “23 – ти Септември” № 5 тел. : 05328/20-82, e – mail : obankozlevo@abv.bg 

 

Дейност §§ Наименование 

Увеличен

ие на 

плана  

Намалени

е на плана  

по Разхода   СБС СБС 

Дейност  2603 

„Водоснабдяване и 

канализация“ 

53-09 

Придобива

не НДМА 

Изготвяне на инвестиционен проект във фаза 

"техническа" за обект: "Реконструкция на проблемни 

участъци във вътрешна водопроводна система в селата 
- Пет могили, Вълнари, Никола Козлево и Ружица в 

община Никола Козлево" 

2 520  

Дейност 2832“ Служби и 

дейности по поддържане и 

ремонт на пътищата“ 

52-03 

Придоб. на 

машини и 

съоръж. 

Изработка на автоспирки 
 779  

Дейност 26323 „Чистота“ 52-04 

Придобива

не на МПС 

Закупуване на лекотоварен автомобил 

  2 500 

Дейност 2311 „ Детски 

градини“ 

52-05 

Придоб. на 

стоп.инв. 

Закупуване на професионални готварски 

печки за ДГ- 4 бр. 

 

 5 

Дейност  2122 „Общинска 

администрация”   

 

10-20  
Разходи за външни услуги  794 

  Всичко: 3 299 3 299 

mailto:obankozlevo@abv.bg


    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“ 

    Галин Иванов Георгиев -                „за“ 

    Себайдин Фикрет Ахмед -              „за“ 

    Нурхан Осман Али -                        „за“  

 с 13 гласа „за“; 0 гласа „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

 

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

проведено на 27.07.2017г. Протокол № 13, т.1 от дневния ред, и е подпечатано с 

официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

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

                                                                                                     /Стефан Стефанов 

 


