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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  20 / 28.09.2020 год. 

 

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

местната администрация на  28. 09. 2020 година / понеделник/ 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

   На заседанието присъстваха 17 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: Поемането на краткосрочен дълг от Община Лозница. 

………………………………………………………………………….......................................................... 

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

записка. 

      Г-н А. Калинов, общински съветник, зададе следния въпрос: Ще може ли да ми бъде 

предоставена справката, която поисках по време на комисиите? 

      Г-н Севгин Шукри: Такава ще ви бъде предоставена.  

      Г-н А. Калинов : Също така да искам информация към кои фирми имаме задължения. 

      Г-н Н. Ниязиев: Да се представи документ, че сме погасили стария дълг. 

      Г-н Севгин Шукри: Такава ще ви бъде предоставена.  

      Г-жа Тотка Паисиева – директор на д-я „ФБ“, също направи разяснения по внесената докладна – 

записка и даде предложение трета точка от решението да бъде формулирана по следния начин: 

3.Упълномощава Кмета на Община Лозница да сключи договор за учредяване на следващ по ред 

особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на Община Лозница, представляващи постъпления 

от приходи, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви  „а“ -„ж“ от Закона за публичните финанси и общата 

изравнителна субсидия на Община Лозница, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за 

публичните финанси, като залогът включва и всички настоящи и бъдещи вземания на общината по 

банковите й сметки и начисляваните лихви върху тях, с избраната  по правилата на чл.19 от Закона 

за общинския дълг кредитна институция. 

Предложението бе подложено на гласуване на гласуване и прието с 16 гласа „ЗА“ , „ПРОТИВ“ – 0 , 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0  

 

  След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

 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 ЗА 

5 Нурхаят Осман отсъства 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов Против 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



 

Гласували  16 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 1 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  0 

 

 

РЕШЕНИЕ № 90 

28 септември 2020 год. 

 

    Към настоящия момент Община Лозница има задължения по издадени фактури за получени 

услуги и закупени материали за нуждите на общината и второстепенните разпоредители с бюджет. 

Приходите, които постъпват ежедневно в касата на общината, не са достатъчни за покриване на тези 

просрочени задължения. Вземанията на общината от местни данъци и такси покриват само текущите 

ежедневни нужди. Общината има необходимост от финансиране чрез краткосрочен заем в размер на 

200 000.00 лв. / двеста хиляди лева/ . Разпоредбата на чл.13, ал.1, т.9 от  Закона за обществените 

поръчки предвижда, че законът не се прилага за заеми, включително банкови кредити, независимо от 

това, дали са свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на ценни книжа 

или други финансови инструменти. Условията и редът за поемане на финансови задължения от 

името и за сметка на общините са уредени в Закона за общинския дълг. Текстът на чл.19 от Закона за 

общинския дълг гласи, че „процедурата за избор на финансова или кредитна институция, или 

финансов посредник се провежда въз основа на открита, прозрачна и недискриминационна 

процедура, проведена при условия и по ред, приети от общинския съвет.“. Визираната процедура не 

се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от "Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД, от фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми 

източници", от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови 

инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от 

"Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, 

пропорционална и недискриминационна процедура.     

В съответствие с чл.13 и чл.16 от Закона за общинския дълг правя ПРЕДЛОЖЕНИЕ за поемане на 

краткосрочен дълг от Община Лозница, със следното описание на финансовите параметри на дълга:  

- размер на краткосрочния дълг – 200 000.00 лв. ( двеста хиляди лева); 

- срокове, начини и намерения за усвояването му – еднократно след подписване на договора; 

- лихвени условия - Максимални лихвени проценти, такси комисионни и други,     - максимален 

лихвен процент – до 8 %,    - такса – до  1% за управление на кредита; 

- намерения за погасяване – на две вноски, както следва:  

• до 31.08.2021 г. – 100 000 лв. ; 

• до 30.11.2021 г. – 100 000 лв. 

- източници за погасяване - със средства от местни приходи и изравнителна субсидия за местни 

дейности, 



- влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на 

общината – кредитът  няма да оказва съществено влияние върху изпълнението на Бюджета на 

общината за 2021 г.       

Във връзка с поемането на краткосрочния дълг е необходимо да се учреди особен залог по реда на 

Закона за особените залози. Предмет на особения залог са всички настоящи и бъдещи вземания на 

Община Лозница, представляващи собствени приходи, в това число и не само:  данъци, други 

вноски, такси, глоби, санкции и неустойки, лихви, дивиденти и други доходи от финансови активи, 

както и всички други парични нетни постъпления, които произтичат от реализация и използване на 

нефинансови активи и предоставяне на услуги.         

Вземанията на  Община Лозница се залагат в полза на банката до окончателното и пълно погасяване 

на всичките задължения в това число  - главница, лихви, неустойки, такси, комисионни, разноски и 

други произтичащи от договора за кредит.   

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 5, ал.1, т.1, чл.13, чл.16,  чл.17, ал. 1 и ал. 3 и чл. 19 от 

Закона за общинския дълг, чл.3, ал.2, т.3 и чл.4, ал.1, т. 3 от Закона за особените залози, Общински 

съвет - Лозница  

 

РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Лозница да поеме краткосрочен дълг за финансиране на предоставянето 

на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по 

бюджета на общината, при следните параметри:  

1.1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност до 200 000  / двеста хиляди/ 

лева; 

1.2. Валута на дълга – лева; 

1.3. Вид на дълга – поет с договор за общински заем; 

1.4. Начин на усвояване – еднократно; 

1.5. Начин на обезпечение – Особен залог върху настоящи и бъдещи парични вземания от трети 

лица, представляващи настоящи и бъдещи собствени приходи на Община Лозница  и върху 

изравнителна субсидия за местни дейности; 

1.6. Условия за погасяване – на две вноски,както следва :  

• до 31.08.2021 г. – 100 000 лв.  

• до 30.11.2021 г. – 100 000 лв.; 

1.7. Максимални лихвени проценти, такси комисионни и други 

    - максимален лихвен процент – до  8 %; 

    - такса – до 1 % за управление на кредита; 



1.8. Цел на кредита – обслужване на текущи нужди, поради възникнали временни касови разриви по 

бюджета на общината; 

1.9. Срок на кредита – до 30.11. 2021 г. 

 

2. Възлага на Кмета община Лозница да проведе процедура за избор на кредитна институция, 

съгласно правилата, приети с Решение № 208  / 31.05.2017 г.  по Протокол № 27/ 31.05.2017 г. на 

Общински съвет – Лозница. 

3. Упълномощава Кмета на Община Лозница да сключи договор за учредяване на следващ по ред 

особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на Община Лозница, представляващи постъпления 

от приходи, съгласно чл. 45, ал. 1, т. 1, букви  „а“ -„ж“ от Закона за публичните финанси и общата 

изравнителна субсидия на Община Лозница, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за 

публичните финанси, като залогът включва и всички настоящи и бъдещи вземания на общината по 

банковите й сметки и начисляваните лихви върху тях, с избраната  по правилата на чл.19 от Закона 

за общинския дълг кредитна институция. 

     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:  

                         A. Салиева                                                  И. Ахмедов 

 

Решението е обявено на  02/10 /2020 г. 


