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П Р О Т О К О Л  
                                   № 3 
                                               03.04.2015г.    

                                                 
          Днес 03.04.2015 г. от 10,00 часа в заседателната зала на Община Никола Козлево 

се проведe извънредно заседание на Общински съвет Никола Козлево. Присъстващи 

бяха още: Турхан Каракаш - кмет на Община Никола Козлево, Ебазел Назиф – кмет 

с.Пет могили,  Недрет Джелил – кмет с. Вълнари; Красимир Георгиев  – кмет с.Цани 

Гинчево,  Алтан Али – кмет с. Църквица; Стоян Радев – кметски наместник с. Красен 

дол, Недим Ахмед – кмет на с.Крива река, Шинаси Назиф  - кмет на с.Каравелово, 

Айнур Ахмед- ВрИД Кмет на с.Ружица, Весиле Али – заместник кмет на община 

Никола Козлево  Петър Димитров – Секретар на общината, Таня Христова Гл. 

специалист „Проекти и инвестиции” 

    На заседанието присъстваха  10 съветника.  

       Председателят на Общинския съвет - Фахри Алиев констатира наличието на 

кворум, откри заседанието и предложи следния дневен ред: 

   

1. Докладна.  

 

                                                                      Докладва: Кмета на Общината. 

  

 

        Председателят на общинския съвет Фахри Алиев подложи дневния ред на 

гласуване. 

          От общо гласували 10 

 С 10 гласа “за” 

 С  0 гласа “против” 

 С  0 гласа “въздържали се” 

Общинският съвет прие  дневния ред.     

 

ПО  ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД 
          
        Докладна с Вх.№ 55 от 02.04.2015г., относно: Кандидатстване за отпускане на 

безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия 

средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от 

бедствията от 19 юни 2014 г. с проект „Ремонт нарушена асфалтова настилка на 

ул."Хан Аспарух" - с. Ружица”  

 

      Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 

докладната. 
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Турхан Каракаш поздрави присъстващите и допълни че, отпуснатите средства от фонд 

„Солидарност” са недостатъчни и за това проекта ще се изпълнява на два етапа.         

Средствата от фонд „Солидарност” в размер 60 000,00 лв. и 40 000,00 лв. от общинския 

бюджет са за два пласта асфалтиране и бордюри. За да се усвоят средствата от фонда до 

06.04.2015г. трябва да изпратим окомплектованите документи до Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството.  

 

    След като нямаше въпроси към докладната се премина към гласуване. 

 

От общо гласували 10 

 С 10 гласа “за” 

 С  0 гласа “против” 

 С  0  гласа “въздържали се” 

 

   

    Общинският съвет прие:  

 

РЕШЕНИЕ № 37 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет Никола Козлево дава 

съгласие: 

 

1. Община Никола Козлево да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ чрез 

отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 

2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. с проект „Ремонт 

нарушена асфалтова настилка на ул."Хан Аспарух"   - с. Ружица” на обща стойност 

189 686,71 лева. 

2. Община Никола Козлево да осигури собствен принос по проект „Ремонт нарушена 

асфалтова настилка на ул."Хан Аспарух"   - с. Ружица” в размер на 40 000,00 лева. 

3. Община Никола Козлево декларира, че разходите за проект „Ремонт нарушена 

асфалтова настилка на ул."Хан Аспарух"   - с. Ружица” са за щети, настъпили като 

пряка последица от бедствието от периода 19-23 юни 2014 г., и не надвишават 

необходимото за възстановяване на състоянието на инфраструктурата от преди 

бедствието. 

4. Община Никола Козлево поема ангажимент за пълно или частично възстановяване на 

получената безвъзмездна финансова помощ, в случай че се установи, че средствата не 

са използвани по предназначение или че декларираните щети са значително по-високи 

от действително претърпените в резултат на бедствието от 19-23 юни 2014 г. 

 

   
              Поради изчерпване на дневния ред,  Председателят закри заседанието в 10,15 

часа. 

 

 

ПРОТОКОЛЧИК:           /п/                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:      /п/                    

                       /Мюлкие Ахмед/                                                           /Фахри Алиев/ 

 


