Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 22 / 25.11.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация на 25.11. 2020 година / сряда/
от 09.00 часа проведе редовно заседание.
На заседанието присъстваха 16 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна – записка от Севгин Шукри - Кмет на община Лозница
относно: : Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на
финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г.
……………………………………………………………………..........................................................
Г-н Мехмед Билялов – зам. кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна –
записка.
Г-н М. Бичков – Какво ще рече “намаляване на разходите“? С посочената сума ли намаляват или
това е сумата след намалението?
Г-н М. Билялов – Посочената сума е след намалението.
Г-н М. Бичков – Защо от поименния списък отпада ремонтът на ЦДГ с. Синя вода и се със заменя
общинското жилище?
Г-н М. Билялов – Ремонтът на ЦДГ ще се осъществи чрез проект.
Г-н Н. Ниязиев – До края на годината ще се осъществят ли предвидените капиталови разходи?
Г-н М. Билялов – Една част ще останат и за следващата.
Г-жа И. Панайотова – Тракторът за сметопочистване нов ли е ?
Г-н М. Билялов – Да!
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:
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2
3
4
5
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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
ЗА
отсъства
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 16 – Общински съветници
„ЗА” – 13
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3
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Име, фамилия
Селиме Исмаилова
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
ЗА
Въздържал се
Въздържал се
ЗА
ЗА
ЗА
Въздържал се

РЕШЕНИЕ № 111
25 ноември 2020 год.
Съгласно чл.124,ал.3 от Закона за публичните финанси в рамките на определените капиталови
разходи,финансирани със средства от целева субсидия се допускат вътрешни компенсирани промени
между отделните обекти.
Предлагам на Вашето внимание вътрешни компенсирани промени между отделните обекти
финансирани със средства от целева субсидия,съгласно Приложение № 1.
1.От поименния списък да отпадат следните обекти, на стойност 46356 лв.:
1.1.ОР НУ“Васил Левски“ гр.Лозница-27661 лв.
1.2.ОР на здравен кабинет с.Веселина-15000 лв..
1.2.ОР ЦДГ с.Синя вода,ул.“Еделвайс“ № 13-3695 лв.
2.Да се намалят разходите за следните обекти на стойност 23111 лв.
2.1.ОР здравен кабинет с.Бели Лом,ул.“Елин Пелин“ № 10-9118 лв.
2.2.ОР ЦД Г с.Ловско,ул.“Пробуда“ № 7-4685 лв.
2.3.Ремонт на ул.“Илия Йовчев“ с.Гороцвет-1 лв.
2.4.Рехабилитация на улично осветление гр.Лозница-9307 лв.
3.Да се увеличат разходите на следните обекти на стойност:5183 лв.
3.1.ОР кметство с. Синя вода,ул.“Ал.Стамболийски“ № 19-1600 лв.
2.2.Ремонт на ул.“Г.С.Раковски“ с.Сейдол—304 лв.
2.3.Ремонт на ул.“Васил Левски“ гр.Лозница—64 лв.
3.3.Ремонт на ул.“Стара планина „ гр.Лозница-53 лв.
3.4.Ремонт на ул.“Пенчо Кубадински“ гр.Лозница-59 лв.
3.5.Ремонт на ул.“Христо Ботев“ с.Сейдол-182 лв.
3.6.Ремонт на ул.“Н.Й.Вапцаров“ с.Манастирско-78 лв.
3.7.Ремонт на ул.“Паркова“ с.Синя вода-240 лв.
3.8.Ремонт на ул.“Вихрен“-54 лв.
3.9.Ремонт на ул.“Христо Смирненски“ с.Синя вода-54 лв.
3.10.Ремонт на ул.“Шейново“ с.Синя вода-75 лв.
3.11Ремонт на ул.“Хаджи Димитър“ с.Синя вода-99 лв.
3.12.Ремонт на ул.“Осми март“ с.Синя вода-99 лв.
3.13.Ремонт на ул.“Васил Левски“ с.Синя вода-15 лв.
3.14.Ремонт на ул.“Христо Ботев“ с.Синя вода-72 лв.
3.15.Ремонт на ул.“Янтра“с.Веселина-99 лв.
3.16.Ремонт на ул.“Средна гора“ с. Веселина-177 лв.
3.17.Ремонт на ул.“Розова долина“ с.Веселина-327 лв.
3.18.Ремонт на ул.“Черно море“ с.Веселина99 лв.
3.19.Ремонт на ул.“Странджа“ с.Студенец-168 л.
3.20.Ремонт на ул.“Дунав“ с.Студенец-30 лв.
3.21.Ремонт на ул.“Витоша“ с.Студене75 лв.
3.22.Ремонт на ул.“Камчия“ с.Студенец-127 лв.
3.23.Ремонт на ул.“Струма“ с.Студенец-30 лв.
3.24.Ремонт на ул.“Мадара“ с.Манастирци-54 лв.
3.25.Ремонт на ул.“Йордан Йовков“ с Манастирци-144 лв.
3.26.Ремонт на ул.“Странджа“ с.Манастирци“-51 лв.
3,27.Ремонт на ул.“Ал.Стамболийски“ и ул.“Йордан Йовков“ с.Манастирци—35 лв.
3,28.Ремонт на ул.“Средна гора“ с.Чудомир“-93 лв.
3.29.Ремонт на ул.“Еделвайс“ с.Чудомир-55 лв.
3.30.Ремонт ул.“Марица“ с.Бели Лом-111 лв.
3.31.Ремонт ул.“Здравец“ с.Бели Лом-84 лв.

3.32.Ремонт ул.“Елин Пелин“ с.Бели Лом-90 лв.
3.33.Ремонт ул.“Ахелой“ с.Бели Лом-84 лв.
3,34.Ремонт ул.“Осъм“ с. Бели Лом-72 лв.
3.35.Ремонт ул.“Странджа“ с.Бели Лом-24 лв.
3,36.Ремонт ул.“Китка“ с. Бели Лом-75 лв.
4.Да се добавят следните нови обекти,на стойност 64284 лв.
4.1.Пристройка към сграда в с.Ловско,ул.Стара планина“ № 8-2688 лв.
4.2.ОР кметство с.Чудомир,ул.“Лудогорие“ № 17-4782 лв.
4.3.ОР кметство с.Бели Лом,ул.“Царигарадско шоше“ № 33-2090 лв.
4.4.ОР общинско жилище гр.Лозница,ул.“Дружба“ № 35-3573 лв.
4.5.ОР- на ул.“Йордан Йовков“ с.Гороцвет-2520 лв.
4.6.Изграждане на осветление спортна площадка с .Гороцвет-6871 лв.
4.7.Трактор за сметопочистване и сметоизвозване-29880 лв.
4.8.Път RAZ3081/ I-2,Разград-П.К.Бели Лом/ язовир Бели Лом-11880 лв.
На основание чл. 21,ал. 1,т. 6 и ал. 2 от ЗМСА,чл..124, ал.3 от Закона за публичните финанси,
Общински съвет гр.Лозница
РЕШИ:
1.Дава съгласие да бъде извършена актуализация на поименния списък на обектите за капиталови
разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2020 г. ,съгласно
Приложение № 1
2.Възлага на кмета на община Лозница да извърши необходимата актуализация по бюджета на
общината ,свързана с изпълнение на решението.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на
Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Техн. Сътрудник:
A. Салиева

Решението е обявено на 01/12/2020 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

