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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 
ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 
№  12 / 26.05.2020 год. 

 
       Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация на  26. 05. 2020 година           
/ вторник / 
от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 
          На заседанието присъстваха 14 общински съветници.   
      
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото 
да протече при следния: 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка от Севгин Назъм 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 2020г. 

 
  Г-н Севгин Шукри, Кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна 

записка. 
.     Г-н Александър Калинов  зададе въпроса за сумата от 5.616 лв дали се дава допълнително  за 
ремонта  на покрива на кметството и здравната служба в с. Синя вода . 

     Г-жа Тотка Паисиева отговори, че за тази докладна записка се прави промяна на поименния 
списък на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за 
капиталови разходи за 2020г. 

 
     След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници: 
 
 

 
     Гласували  14 – Общински съветници  
 „ЗА” – 13 
 „ПРОТИВ” – 0 
           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 
 

 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 
1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Ахмед Ахмед ЗА 
2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 
3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 
4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ОТСЪСТВА 
5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ОТСЪСТВА 
6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 
7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 
8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов Въздържал се 
9 Мехмед Мехмедов ОТСЪСТВА    



 РЕШЕНИЕ № 57 
                                                           26 май 2020 год. 
 

С Решение № 20 от 30.01.2020 г. на Общински съвет гр. Лозница е приет   Поименен списък 
на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия  в размер на 
607300.00 лв.за 2020 г. 

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. 
 
На основание чл. 21,ал. 1,т. 6  и ал. 2 от ЗМСMА и 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 7/седем/ дневен срок от обявяването му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред Административния съд – 
Разград. 
 
 
 
 
Вярно с оригинала 
 Техн. Сътрудник:                               Председател на ОбС:  
                         М. Хабилова                                                 И. Ахмедов 
 
Решението е обявено на  01/06 /2020 г. 
 


