
 
ПРОТОКОЛ № 11 21.06.2016 г. 

Днес 21.06.2016 г. от 14:30 часа  в заседателната зала на Община Никола 
Козлево се проведе  извънредно заседание на Общински съвет Никола Козлево. На 
заседанието присъстваха 13 съветника. Председателят на Общинския съвет – Стефан 
Стефанов констатира наличието на кворум и предложи следния дневен ред на 
гласуване разглеждане на докладна с Вх. № 385 от 21.06.2016г. 
От общо гласували 13, ; „За“ – 13 гласа; „Против“- 0 гласа ;„Въздържал се“- 0 гласа 

Общински съвет прие дневния ред. 
По първа точка от дневния ред Докладна с Вх. № 385 от 21.06.2016г. Относно: 
Одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество във връзка с подписване на 
договор за финансиране и изпълнение на проектно предложение № BG05M2OP001-
3.002-0016 “Бъдещето днес – образование и интеграция” по процедура за предоставяне 
на  безвъзмездна финансова помощ № BG05М20Р001-3.02 „Образователна интеграция 
на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 
закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-
2020. 
Председателят даде думата на съветниците за мнения, становища и въпроси към 
докладната. След като нямаше въпроси към докладната се пристъпи към  гласуване. 

От общо гласували 13,  
„За“ – 13 гласа; 
„Против“- 0 гласа ; 
„Въздържал се“- 0 гласа 
Общинския съвет прие: 

 
РЕШЕНИЕ№ 64  

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА, Общински 
съвет Никола Козлево одобрява Споразумение за общинско сътрудничество, с 
партньорите СОУ „Цанко Б. Церковски” и Сдружение "Нов път", подписвано във 
връзка с подписване на договор за финансиране и изпълнението на дейностите на 
проектно предложение № BG05M2OP001-3.002-0016 “Бъдещето днес – образование и 
интеграция” по процедура за предоставяне на  безвъзмездна финансова помощ № 
BG05М20Р001-3.02 „Образователна интеграция на учениците от етническите 
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020. 

 
След изчерпване на дневния ред председателят закри заседанието 14:50 часа.   
 
 
ПРОТОКОЛЧИК:………..                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….. 
/Марияна Василева/      /Стефан Стефанов/ 

 

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


