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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 ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница 
относно: Ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на Община Лозница за 
финансиране на бюджетни разходи. 

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

РЕШЕНИЕ № 58 
                                                           26 май 2020 год. 
 

Кризата с COVID-19 и въведеното извънредно положение се отразяват тежко върху 
общинския бюджет.Силно са намалени собствените приходи.Общият размер на собствените 
приходи към 30.04.2020 г.възлиза на 431871 лв.,което представлява 26 на сто спрямо годишния 
план.За същия период на миналата година изпълнението на плана  е било 43 на сто ,като са отчетени 

 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    



собствени приходи в размер  на 623893 лв.Намалението е със 192022 лв.Най-голямо е намалението 
от такса битови отпадъци-102956 л.,данък върху недвижими имоти-намаление с 23462 лв.,данък 
върху превозните средства-13304 лв.,данък при придобиване на имущество по дарения-25557. 

В допълнение извършени са извънредни разходи за противоепидемични мерки-предпазни 
средства,дезинфектанти,пръскане в размер на 24089 лв. 

На трето място през м.април беше подписано допълнително споразумение към договор № 
BG05M9OP001-2.040-0032-C01 по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в община Лозница и община Самуил“ –Компонент 3,в размер на 155325.00 лв.,в т.ч. 
община Лозница 78480 лв. и община Самуил-76845 лв.Изискването е разходите да бъдат извършени 
предварително от общината .Възстановяването на средствата става след представяне пред 
Управляващия орган на искана за плащане.Верифициране на разходите ще бъде извършено в 
рамките на 90 дни от датата на подаване на искането за плащане. 

Приходите,които постъпват ежедневно  по сметката на общината не са достатъчни за 
покриване на тези  задължения.Вземанията на общината от местни данъци и такси покриват само 
текущите ежедневни нужди.Общината има нужда от допълнително финансиране.Единственият 
източник на финансиране на този етап е ползване на безлихвен заем от набирателната сметка./сметка 
за чужди средства/В сметката има натрупан ресурс-288175 лв.Прогнозата е,че тези средства няма да 
бъдат усвоени поне в близките 12 месеца и няма да бъде  затруднено администрирането на тези 
чужди средства. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА, Общински съвет град 
Лозница  
 
 

РЕШИ: 
 
,Общински съвет гр.Лозница 

1.Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на община 
Лозница за финансиране на бюджетни разходи 

2.Определя максимален размер на   ползвания временен безлихвен заем-200000 лв. 
3.Източници за погасяване-със средства от местни приходи и изравнителна субсидия за местни 

дейности,без средства за зимно поддържане и снегопочистване. 
4.Срок за погасяване на временния безлихвен заем-15.06.2021 г. 

5.Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните параграфи  на единната 
бюджетна класификация. 
 
             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. 
 


