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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 
ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  17 / 28.07.2020 год. 
 

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

самоуправление и местната администрация на  28.07.2020 година /вторник /от 09.00 часа проведе 

редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 12 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 Шукри - Кмет на Община Лозница относно: 

Отчет за изпълнение на бюджета на Община Лозница към 31.12.2019 г. 

 

 

     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  12 – Общински съветници  

 „ЗА” – 12 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 76 

28 юли 2020 год. 

 

            Бюджетът на община Лозница за 2019 год. е приет от Общинския съвет с Решение № 373 от 

30.01.2019 г. по протокол № 56/30.01.2019 г.в размер на 9726194 лв.в т.ч.за делегирани от държавата 

дейности 5516545 лв. и за местни дейности в размер на 4209649 лв. 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Ахмед Ахмед отсъства 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 

3 Муса Старков отсъства 12 Ниязи Ниязиев ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова отсъства 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов отсъства 17 Александър Калинов отсъства 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



През годината бюджетът на общината  е променен текущо в резултат на изменени 

взаимоотношения с Централния бюджет и получени преводи под формата на трансфери с 2950017 

лв. и уточненият годишен план към 31.12.2019 възлиза на 12676211 лв. в т.ч. държавни дейности 

6401032 лв. , местни дейности 6275179 лв.  

 Промените са както следва:  

 Субсидии от ЦБ-2478032 лв.,в т.ч.  

1.Обща субсидия -§ 31-11- увеличение с  311972 лв. 

ФО-13/25.04.2019 г.-за възстановяване на транспортните разходи на педагогическия персонал-  

76600 лв. 

ФО-19/07.06.2019 г.-за работа с деца и ученици от уязвими групи- 41840 лв. 

ФО-20/12.06.2019 г.-за закупуване на учебници и учебни помагала- 24760 лв. 

ФО-28/18.07.2019 г.-НП“Оптимизиране вътрешна структура на персонала“-3276 лв. 

ФО -36/03.09.2019 Г.-НП“Оптимизиране вътрешна структура на персонала“- 16851 лв. 

ФО-38/24.09.2019 г.-Финансово осигуряване на дейности по национални програми-10300.00 

лв. 

ФО 43/01.10.2019 г.-Финансово осигуряване на дейности по националните 

програми“Осигуряване на съвременна образователна среда“ и „Без свободен час“-14209 лв. 

ФО 44/24.10.2019 г-Финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие 

на образованието-249 лв. 

ФО 45/29.10.2019г.-За физическо възпитание и спорт-2589 лв 

ФО 50/06.11.2019г.-За финансово осигуряване на дейности по националните програми“Заедно 

в грижата за ученика“,“ИКТ“ и“Иновации в действие“-5450 лв. 

ФО 53/03.12.2019 Г.-За финансово осигуряване на дейности по Национална 

програма“Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“-87839 лв. 

ФО 55/10.12.2019 г.-За изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати 

от труда на директорите-11154 лв. 

ФО-68/19.12.2019 г.-За финансово осигуряване на дейности по Национална 

програма“Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“-16748 лв. 

ФО 70/20.12.2019 г.-За финансово осигуряване на дейности по национални програми за 

развитие на образованието-107 лв.  

2.Обща субсидия-§ 31-11-намаление с 214639 лв. 

ФО-8/18.04.2019 г.-промяна на натуралните показатели във функция“Здравеопазване“- 1956 

лв. 

ФО-9/22.04.2019 г.-промяна на натуралните показатели във функция“Образование“- 212683 

лв. 

  3.Субсидии от ЦБ за капиталови разходи-§ 31-13-намаление със 125355 лв. 

ФО 14/30.04.2019г-трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи  в целеви 

трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти-125355 лв. 

  4.Възстановен трансфер за ЦБ-§ 31-20-650 лв. 

5.Целеви трансфери-§ 31-18- увеличение с 2281343 лв. 

ФО 10/23.04.2019 г.-присъдена издръжка дете- 2700 лв. 

ФО 14/30.04.2019г-трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи  в целеви 

трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти-125355 лв. 

ФО-15//07.05.2019 г.за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване и 

преодоляване на последиците от бедствия- 270728 лв. 

ФО-29/23.07.2019 г-присъдена издръжка-2400.00 лв. 

ФО 37/16.09.2019 Г. за ремонт на военни паметници-1600 ЛВ. 

ФО 62/18.12.2019 г.-Присъдена издръжка-4560 лв. 

ФО 63/18.12.2019 г.-Допълнителни трансфери по ПМС № 348/18.12.2019 г.-800000 лв. 

ФО 71/27.12.2019 г.- допълнителни трансфери по ПМС №373/27.12.2019 Г. -1074000 лв. 

6.Целеви трансфери-§ 31-28- увеличение с 225361 лв. 



ДПРС 1/19.02.2019 г.-за компенсации за транспорт на деца и ученици и за безплатни и по 

намалени цени пътувания-  74825 лв. 

ДПРС-3/25.04.2019 г.- за компенсации за транспорт на деца и ученици-  68958 лв. 

ДПРС-5/11.12.2019г-- за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици-73527 лв. 

ДПРС 6/20.12.2019 г.-за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици-8051 лв. 

 Трансфери-417698 лв.,в т.ч. 

1.Получени трансфери- 596133 лв.,в т.ч. 

 МОН- прекратени помощи за деца-  2010 лв 

 лв. 

Областна администрация-за произвеждане на евроизбори и местни избори-120676 лв. 

АСП-за предоставяне на социалната услуга“Личен асистент“-218437 лв.  

 Агенцията по заетостта- програми за осигуряване на заетос-95467 лв. 

 МРРБ-за изработване на общ устройствен план-27285 лв. 

 ЦИК-за произвеждане на избори-520.00 лв. 

 ПУДООС- 131734 лв. 

  2.Предоставени трансфери-178075 лв.,в т.ч. 

за обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО в размер на 177709 лв. 

Други неданъчни приходи-37137 лв. 

Помощи и дарения-17150 лв.           

 

 ПРИХОДНАТА ЧАСТ 

 

Общият размер на приходите по общинския бюджет към 31.12.2019 г. възлизат на  12676211 

лв. в т.ч.  

държавни дейности 6028913 лв. 

местни дейности-4798805 лв. 

Изпълнението на приходите на бюджета към 31.12.2019 г. по видове  е както следва: 

Собствени приходи: 

Изпълнението на собствените приходи  на община Лозница към 31.12.2019 г. е в размер на 

1711362 лв.,при годишен план 1523738 лв.Изпълнението е 112 на сто спрямо годишния план. 

Имуществени  данъци-Общото изпълнение на данъчните приходи е 526634 лв. при разчет 

416000 лв.Изпълнение - 128 %.,което се дължи на повишена събираемост и на промяна на Наредбата 

за определяне на размера на местните данъци на територията на община Лозница за 2019 г. 

Данък върху недвижимите имоти-при годишен план 90000 лв. изпълнението за 

деветмесечието 100245 лв.,или 111% изпълнение на годишния план. 

Данък върху превозните средства-При разчет 240000 лв.,изпълнението към 31.12.2019 г. е 

324791 лв.-135 % спрямо годишния план. 

Данък при придобиване на имущество по дарения-план 80000 лв.,изпълнение 95604 лв.-119 

%. 

Патентен данък-план 6000 лв.,изпълнение 5994 лв., 

Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет  в размер на 1184728 лв.,представляват 

69 % от събраните собствени приходи. 

По източници,приходите са от: 

Продажба на услуги,стоки и продукция-при  разчет за годината 109000 лв. са постъпили 

105859 лв.Изпълнение 97 на сто. 

Наем на имущество-разчетени в размер на 44640 лв.Изпълнението е  25242лв.-56 на сто. 

Наеми на земя, при годишен план 235834 лв.,изпълнението е 319827 лв.,или 135 на сто.  

С най-голям относителен дял от неданъчните приходи -34 на сто,постъпили по бюджета на 

общината към 31.12.2019 г. са общинските такси-398288 лв.,при  план 457977 лв.,изпълнението е 87 

%. 

 По видове такси,изпълнението е както следва: 



Такса за ползване на детски градини-при годишен план 25000 лв.изпълнението е 37583 лв.-

150 %. 

Такса за ползване на домашен социален патронаж-при годишен план 20000 лв. изпълнението 

е 23854 лв.-92 %. 

Такса за битови отпадъци-при разчет 342877 лв. изпълнението за годината  е 266756 лв.-78 %. 

Технически услуги-изпълнението  е 24923 лв.при годишен план 10000 лв. 

 Административни услуги- изпълнението е 43016 лв. при годишен план 59000 лв.-73 

%.изпълнение на разчета. 

Постъпилите приходи от наказателни лихви за данъци са в размер на 32584 лв. при годишен 

план 28000 лв.-изпълнение 116 %. 

Други приходи-Отчетени са приходи в размер на 193499. лв.От тях, 143548 лв. 

обезщетения,във връзка с учредяването на сервитутни права по Закона за енергетиката,за 

обект“Разширение на газопреносната  инфраструктура на „Булгартрансгаз“ЕАД паралелно на 

северния/магистрален /газопровод до българо-сръбската граница“,в частта на трасето,преминаващо 

през територията на община Лозница,землища на селата Бели 

Лом,Гороцвет,Манастирско,Сейдол,Синя вода и Студенец. 

Постъпленията от продажба на  нефинансови активи-отчет 118645 лв.,при годишен план 

200000 лв.,в т.ч. постъпления от продажба на земя -114645 лв 

Приходи от концесии-изпълнение 84%.При годишен план 5000 лв.,изпълнението е 4210 лв. 

Помощи и дарения  -получени 17150 лв.,в т.ч. от чужбина,фондация“Америка за 

България“,предназначени за изграждане на изнесен център за обучение по природни науки в 

ОУ“Виделина“ с.Сейдол. 

Внесени ДДС и други данъци-43159 лв.,със знак (-). 

Взаимоотношения с ЦБ                                                                                                                                               

Получените  трансфери от ЦБ за отчетния период  са в размер на 9152953 лв. и включват : 

Обща субсидия /§ 31-11/-5295554 лв. 

Обща изравнителна субсидия /§ 31-12/-946800 лв. 

Целеви субсидии за капиталови разходи/§ 31-13/-404545 лв. 

Целеви трансфери/§ 31-18/-2281343 лв.  

Целеви трансфери/§ 31-28/-225361 лв. 

ТРАНСФЕРИ 

Получените трансфери в община Лозница за отчетния период възлизат на 417698 лв. ,в т.ч. 

МОН-за прекратени помощи за деца- 2010 лв. 

Областна администрация-за произвеждане на евроизбори и местни избори-120676 лв. 

АСП-за  предоставяне на социална услуга“Личен асистент“ -218437 лв. 

МРРБ-за изработване на общ устройствен план-27285 лв. 

Агенцията по заетостта по програми за осигуряване на заетос-95467 лв. 

От ЦИК-за произвеждане на избори-520.00 лв. 

ПУДООС- 131734 лв. 

За отчетния период са предоставени трансфери в размер на 178075 лв.,в т.ч.- на община 

Разград за обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО в размер на 177709 лв. 

ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 

Размерът на временните безлихвени заеми за 2019 г.възлиза на 175014 лв.,от които 150000 лв. 

от набирателната сметка и 25014 лв. от  сметки за средства от ЕС 

ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 

Към 31.12. г е погасен краткосрочен  банков заем в размер на 200000 лв..и дългосрочен заем 

от фонд“ФЛАГ“  в размер на 128160 лв. 

Остатъкът по банковите бюджетни сметки в лева и валута е 2371145 лв.,в т.ч. държавни 

дейност-555204 лв.и местни дейност-1815941 лв. 

 

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ 

Общият размер на разходите към 31.12.2019 г.възлиза на 10827718 лв. 



В държавните дейности са отчетени разходи за 6028913 лв. 

Най-голям относителен дял- 78 % от изразходваните средства за държавни дейности заемат 

разходите за заплати и осигурителни плащания-4728324 лв. 

Разходите за веществена издръжка възлизат на 723686 лв.От тях най .-голям относителен дял 

-33 % заемат разходите за вода,горива и енергия-238542 лв..Следват разходите за външни услуги-

189291 лв.,,разходи за материали-122337 лв.,за храна-85033 лв.,за текущ ремонт-13256 лв.за 

застраховки-10867 лв.,за командировки-8667 лв. 

Изплатени са стипендии за 23460 лв. 

На читалищата са предоставени субсидии в размер на 187856 лв.  

Капиталови разходи са отчетени за 333069 лв.Разходите са за придобиване на дълготрайни 

материални активи.От тях: компютри-17141 лв.,машини и съоръжения-10157 лв.,транспортни 

средства-микробус /Дом за възрастни с физически увреждания с.Ловско/-10000 лв.,стопански 

инвентар 4570 лв.,изграждане на инфраструктурни обекти-свлачище с.Манастирци-291201 лв. 

По функции и дейности  разходите са както следва: 

Държавни и общински служби и дейности по изборите-отчетени са разходи за 121196 лв. за 

произвеждане на евроизбори и местни избори. 

Общинска администрация-при разчет  800600 лв.,отчетени 800600 лв. 

Отбрана и сигурност-при годишен план 452396 лв. са отчетени разходи  в размер на 353082 

лв.От тях за изграждане на инфраструктурни обекти/укрепване на свлачище с.Манастирци–-275949 

лв. 

Детски градини-при годишен план-615551 лв.са отчетени разходи в размер на 612898 лв. 

Неспециализирани училища ,без професионални гимназии-при разчет 2205314 лв.,разходи са 

отчетени за 2138249 лв.От тях-1834022 лв. за  възнаграждения,издръжка-266069 лв.,капиталови 

разходи-37818 лв. 

Професионални гимназии—отчетените разходи възлизат на 900121 лв.,при годишен план 

1014559 лв.,което е 89 % спрямо годишния разчет. 

Общежития-изразходваните средства са в размер на 69017 лв.,при годишен план 97864 лв. 

Изпълнението е  70 на сто. 

Център за подкрепа на личностно развитие-при годишен план 38525 лв.,за годината са 

отчетени разходи за  36245 лв. 

Други дейности по образованието-отчетени са разходи в размер на 195265 лв.,при разчет 

198682 лв. 

Здравни кабинети в детски градини-при годишен разчет 57486 лв.отчетените разходи са 57486 

лв.,които включват:разходи за възнаграждения-53634 лв.,издръжка-3852 лв. 

 Център за настаняване от семеен тип-при годишен план 154756 лв.,отчетените разходи са в 

размер на 154756 лв. 

Дом за възрастни хора с увреждания-при годишен план 203914 лв.,изпълнението е 203914 лв. 

Център за социална рехабилитация и интеграция-при годишен план 126992 лв.,разходи са 

отчетени за 81771 лв. 

Програми за временна заетост-отчетени са разходи за 96994 лв.по следните 

програми:НП“Активиране на неактивни лица“,НП“Помощ при пенсиониране“, НП“Заетост и 

обучение на хора с трайни увреждания“,НП“Ние също можем“и Регионална програма. 

На читалищата е предоставена полагащата се субсидия   в  размер на 187856 лв. 

В местните дейности  към 31.12.2019 г. са отчетени разходи в размер на 4798805 лв.,в т.ч. 

 разходи за трудови възнаграждения 829927 лв.които заеман 17 %  от общия размер на 

разходите за местни дейности.,издръжка-1259921 лв.От разходите за издръжка най-голям дял 39 % 

заемат разходите за външни услуги-498524 лв..Следват разходите за вода,горива и енергия-246542 

лв.,текущ ремонт-180108 лв., за материали-152564 лв,разходи за храна-105229 лв.,.За застраховки са 

отчетени разходи за 115126 лв. 

Платените държавни и  общински данъци и такси възлизат на 106750 лв. 

Разходи за лихви по заеми от банки в страната са отчетени в размер на 6190 лв. и по  други 

заеми-фонд ФЛАГ-24551 лв. 



Разходи за членски внос-8590 лв. 

Изплатените обезщетения и помощи по решение на общинския съвет са в размер на 34926 лв.                                            

Капиталови разходи са отчетени  в размер на 2214588 лв.,в т.ч. основен ремонт-1723837 

лв.,придобиване на ДМА-461951 лв. и придобиване на нематериални дълготрайни 

активи/изработване на общ устройствен план/-28800 лв. 

По функции и дейности разходите в местните дейности са както следва: 

В общинска администрация са отчетени разходи в размер на 493357 лв.,при годишен разчет 

245773 лв.От тях разходите за издръж а са 337280 лв.,,платени данъци и такси-99628 лв. и 

капиталови разходи-48009 лв.Отчетени средства за представителни разходи на кмета-3192 лв. 

Общински съвет-Разходите за общински съвет възлизат на 182414 лв.,от които за 

възнаграждения-145011 лв.,за издръжка-4947 лв.,помощи -30676 лв. и капиталови разходи-1780 

лв.Средствата за представителни  разходи за общински съвет са в размер на 2268.00 лв.,отчетени по 

§ 10-20-разходи за външни услуги 

За издръжка на детски градини са отчетени разходи в размер на 119608 лв. и капиталови 

разходи-9452 лв.,всичко 129060 лв.,при годишен план 108660 лв.Изпълнение-87 на сто. 

Други дейности по образованието –при годишен план 60050 лв.,отчетените разходи възлизат 

на 62639 лв. 

Домашен социален патронаж-при разчет 89678 лв.,разходи са отчетени за 121089 лв.  

На клуб на пенсионера и клуб на инвалида са предоставени средства в размер на 4694 лв.,при 

годишен план 4000 лв. 

За предоставяне на социални услуги –личен асистент ,са отчетени разходи за 198410 лв. 

Водоснабдяване и канализация-отчетени разходи за 379120 лв.,в т.ч. капиталови разходи-

370818 лв. 

Осветление на улици и площади-при годишен план 79228 лв.,разходи са отчетени за 89598 

лв.,в т.ч. възнаграждения-23888 лв,издръжка-53083 лв и капиталови разходи-рехабилитация на 

улично осветление-11884 лв.Годишният план е изпълнен на 87 на сто. 

Други дейности по жилищното строителство,благоустройство-отчетени са разходи за 1554252 

лв.,в т.ч. за основен ремонт на дълготрайни материални активи-1436460 лв. 

Озеленяване-отчетени са разходи за 81667 лв.,в т.ч. за възнагреждия-33215 лв. и за издръжка-

48452 лв. 

Чистота—Отчетените разходи за дейността възлизат на 191280 лв.На община Разград е 

предоставен трансфер по ЗУО в размер на 177709 лв.,или всичко разходи за дейността 369529 

лв.,при събрана такса за битови отпадъци-266756 лв. 

Спортни бази и спорт за всички-отчетени са разходи за 116516 лв.,при годишен план 75955 

лв.На спортни клубове са предоставени 37805 лв.,в т.ч.клуб по борба-31679 лв. и футболен клуб-

6126 лв. 

Обредни домове и зали-разходите възлизат на 63565 лв.,в т.ч. капиталови разходи-48744 лв.В 

12 населени места са монтирани бараки в гробищен парк. 

 Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътища-отчетени са разходи в 

размер на 452501 лв.,които включват разходи за зимно почистване -34696 лв., текущ ремонт 125755 -

трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи  в целеви трансфер за финансиране на 

неотложни текущи ремонти и капиталови разходи-258641 лв. 

Други дейности по икономиката-При годишен разчет 170177 лв. отчетените разходи възлизат 

на 291221 лв.Най-голям дял заемат разходите за издръжка-138796 лв.От тях за външни услуги-

110310 лв. 

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи е отчетено в размер 

на 313362  лв.,в т.ч. 

Общинска администрация-107941 лв.,дофинансиране на заплати за персонала,нает по трудови 

правоотношения-86966 лв.,обезщетения на персонала ,с характер на възнаграждение при 

пенсиониране-17080 лв. и осигурителни вноски-2119 лв. 

Детски градини-11777 лв.-обезщетение при пенсиониране-8759 лв., възнаграждения за 

персонала  по извънтрудови правоотношения-1840 лв. и осигурителни вноски 



Неспециализирани училища-80069 лв.,в т. ч.възнаграждения и осигурителни вноски -46882 

лв. и издръжка-33187 лв.Дофинансирани са 4 училища. 

Център за подкрепа на личностно развитие-дофинансиране с 35135 лв,при разчет 11115 лв. 

Център за настаняване от семеен тип-дофинансиране с 4631 лв.за издръжка 

Дом за възрастни хора с увреждания-7986 лв за издръжка 

Читалища-2900 лв. за издръжка 

 

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Просрочените вземания  на общината към 31.12.2019 г. възлизат на 267546 лв.,в т.ч. 

просрочени вземания от клиенти-246342 лв. и от концесии 21204 лв. 

Просрочени задължения-433781 лв.,от които на община-242149 лв. и на второстепенните 

разпоредители с бюджет-191632 лв. 

В държавни дейности-просрочените задължения са 88530 лв.и в местни дейности-273111 лв. 

При изготвяне на месечната справка за просрочените вземания и задължения към 31.12.2019 

г.е допусната техническа грешка.Справката е некоректно попълнена.При съставяне на 

справката,ВРБ“Образование и култура“ посочва просрочените задължения в колона държавни 

дейности,вместо колона местни дейности.Завишението за просрочените задължения в държавни 

дейности е в размер на 56414 лв. 

Грешката е открита след представяне на месечния отчет към 31.12.2019 г..  

 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

     Извършените капиталови разходи за отчетния период са в размер на 2556109 лв. 

с източник на финансиране както следва: 

целева субсидия от ЦБ-383545 лв. 

целеви трансфери-298013 лв. 

 преходен остатък с източник целеви субсидии и трансфери-1415776 лв. 

собствени средства-82297 лв. 

 други източници-ПУДООС –376478 лв. 

Разпределението е както следва: 

Основен ремонт на дълготрайни материални активи-§ 51-00-1728740 лв. Придобиване на 

дълготрайни материални активи-§ 52-00-798569 в  т.ч. 

Придобиване на компютри и хардуер-§ 52-01-30126 лв. 

Придобиване на машини и съоръжения-§ 52-03-32061 лв. 

Придобиване на транспортни средства-§ 52-04-17500 лв. 

Придобиване на стопански инвентар-§ 52-05-4570 лв. 

Изграждане на инфраструктурни обекти-665568 лв. 

Придобиване на други ДМА -48744 лв. 

Придобиване на нематериални дълготрайни активи-28800 лв.    

  ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

Състоянието на общинския дълг е както следва: 

1.Размер на дълга към 01.01.2019 г.-851880 лв. 

2.Плащания по дълга-328160 лв. ,в т.ч. 

 Краткосрочен заем от банка-200000 лв. 

 Фонд“Флаг“-128160 лв. 

3.Размер на дълга към 31.12.2019 г.-523720 лв. 

СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЕС/СЕС/ 

Получените трансфери по оперативни програми към 31.12.2019 г. са в размер на 529655 лв.,от 

които: 

МТСП-197849 лв. 

МОН-199518 лв. 

Държавен фонд“Земеделие“-16915 лв. 

Национален фонд-115373 лв. 



Реализирани са проекти“Топъл обяд“,“Работа“,“Приеми ме““Подкрепа за успех“,Еразъм +“. 

През месец септември в общината стартира проект“Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания в община Лозница и община Самуил“.Бенефициент по проекта е община 

Лозница,а община Самуил партньор.Получен е аванс по договора,който е разпределен между двете 

общини на база на споразумението.На община Самуил е предоставен трансфер в размер на 16539 лв. 

Самата услуга в общините е възложена за изпълнение от второстепенен разпоредител с 

бюджет.За община Лозница това е  „Образование и култура“,на които е предоставен трансфер в 

размер на 1500 лв. 

Извършените разходи възлизат на 336393 лв.Най-голям дял заемат разходите за трудови 

възнаграждения-193550 лв.За издръжка са отчетени 130579 лв.,от тях 124241 лв. за храна,свързани с 

проект „Топъл обяд“. 

За отглеждане на деца в приемни семейства са отчетени разходи  от 12264 лв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 На основание чл.21,ал.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА,чл.140,ал.5 от ЗПФ,чл.9,ал.1 от Закона за 

общинския дълг, и Наредба № 17  за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местните дейности за следващите три години,за съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет на  Община Лозница, Общински съвет  

 

 

РЕШИ: 

1.Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Лозница за 2019 г.както следва: 

По прихода-10827718 лв.,съгласно Приложение № 1 

в т.ч. 

Държавни дейности-6028913 лв. 

Местни дейности-4798805 лв. 

По разхода-10827718 лв.,съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3 

в т.ч. 

Държавни дейности-6028913 лв. 

Местни дейности-4485443 лв. 

дофинансиране-313362 лв. 

12676211 лв.,съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3 

в т.ч. 

Държавни дейносит-6401032 лв 

Местни дейности-5992293 лв. 

Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи-282886 лв. 

 2..Приема отчет на капиталовите разходите  в размер на 2556109 лв. с източник на финансиране 

както следва:Приложение № 4/ 

Целева субсидия за капиталови разходи-383545 лв. 

Целеви трансфери-298013 лв. 

Собствени средства-82297 лв. 

Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери-1415776 лв. 

Други източници за финансиране/ПУДООС/-376478 лв. 

3.Приема отчет на приходите  и разходите по сметките за средства от Европейския съюз за 

получаване,разходване и отчитане на средства от определени европейски фондове в размер на  

370800 лв.,съгласно Приложение № 5 

-Национален фонд-369818 лв. 

Разплащателна агенция-982 лв. 

4.Приема отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г. в размер на 523720 лв.съгласно 

Информация за общинския дълг/Приложение №  14/ 

5..Приема годишните отчети на второстепенните разпоредители с бюджети за 2019 г.,съгласно 

Приложение № 6 и Приложение № 7.                                                                            

 



     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. 

 

 

 
 
 

Вярно с оригинала 
 Техн. Сътрудник:                               Председател на ОбС:  
                         А. Салиева                                                 И. Ахмедов 
 
Решението е обявено на  03/08/2020 г. 


