
 

 

                                                        РЕШЕНИЕ №45 

По протокол № 5 от 30.03.2017г. 

 

Относно Одобряване на отразени като трансфери изплатени суми от бюджета на 

община Никола Козлево през 2016 г. по „Проект за реконструкция и 

рехабилитация на път IV – 70138” III-2073 Пет могили-Красен дол-граница 

община Никола Козлево”  

На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА, Общински съвет Никола Козлево реши: 

1. Общински съвет – Никола Козлево одобрява отразените като трансфер 

изразходвани средства в Отчета по Бюджета на община Никола Козлево за 

2016 г. по направление както следва: 

1.1. Обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за управление 

изпълнението и отчитане на дейностите по проект ”Подобряване достъпа на 

населението и предоставяне на услуги и до уязвими групи чрез реконструкция и 

рехабилитация на общинската пътна инфраструктура” по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” на Програма за развитие на селските 

райони финансирана по договор №27/321/01256 от 27.11.2012 г. за отпускане на 

финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. 

(ПРСР), подкрепена от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) в размер на 6881,28  лв. с ДДС /шест хиляди осемстотин осемдесет и един 

лева и двадесет и осем стотинки/. 

1.2. Обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на технически инвестиционен 

проект за реконструкция и рехабилитация на път IV – 70138” III-2073 Пет могили-

Красен дол-граница община Никола Козлево” по мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони” на Програма за развитие на селските 

райони финансирана по договор № 27/321/01256 от 27.11.2012 г. за отпускане на 

финансова помощ по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в 

селските райони” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. 

(ПРСР), подкрепена от Европейския Земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР) в размер на 10579,10  лв. с ДДС /Десет хиляди петстотин седемдесет и девет 

лева и десет стотинки/. 

От общо гласували 11, по именно : 

    Стефан Иванов Стефанов                     -“за” 

    Нурай Ферудин Реджеб                         -“за” 

    Сейнур Юсеинов Ахмедов                    -“за” 

    Иванка Господинова Иванова               -“за” 

    Гюлшен Ахмед Ахмед                           -„за“ 

    Фераим Керим Сали                              -“за” 

    Неджат Неджиб Ахмед                          -“за”      

 

 

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

    Себайдин Фикрет Ахмед                       -„за” 

    Нурхан Осман Али                                 -“за” 

    Веселин Валериев Ангелов                   -„за” 

С 11 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

 

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

на 30.03.2017г. Протокол № 5, т.10 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

 

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

                                                                                                       /Стефан Стефанов/ 

 

 

 


