Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 25 / 23.02.2021 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 23.02. 2021 година /вторник/
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 ВТОРА ТОЧКА: Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно:
Приемане на проектобюджета на община Лозница за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за
периода 2022-2024 г.
………………………………………………………………..........................................................................
Г-н Севгин Шукри – кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна – записка.
Г-н И. Ахмедов – „ - Задавайте въпросите си един по един в рамките на времето, посочено в
Правилника.“
Г-н А. Калинов – „ - Имате ли програма за управление на Община Лозница? Как ще осъществите
контрол след като такава програма липсва? Защо няма обществена поръчка за строителните
материали? Защо ОП „Лозстрой“ не извършва дейности по косене и сходни такива дейности?
Посочените разходи за обредни домове какво включват?“
Г-жа И. Панайотова – „ - Колко спортни клубове има в общината, тъй като не виждам Приложение
№ 9? Защо се получава това разграничаване по отношение на диференцираното заплащане? В ЦДГ
не получават дрехи за облекло, те с друг статут ли са? Няма ли икономия през тези месеци на
пандемия?
Г-н С. Шукри – „ - Ще ви отговоря по реда на запитванията. Г-н Калинов, Не нямаме програма за
управление на общината, което е наш пропуск като администрация. Не сме правили обществена
поръчка за строителните материали, тъй като не бяхме предвидили, че разходите ще надхвърлят
определения в закона максимум. Тази година вече ще има такива обществени поръчки.
ОП „Лозстрой“ не изпълнява посочените от Вас функции, тъй като няма необходимия персонал, на
предприятието е заложено снегопочистването и поддържането на уличното осветление.“
Г-н А. Калинов – „ – Това е несериозно, не може фирма с пет лева капитал да осъществява по-добра
дейност от предприятие с по – солиден капитал? Защо е така ?
С. Шукри – „ – Така сме решили“
Г-н Билялов – „ - Г-н Калинов аз ще ви отговоря относно това за каки разходи става въпрос в
посочените като „Разходи за обредни домове“. Посочените разходи обхващат дейности за
почистване на гробищата и гробищните паркове, както и отпусне на помощи за извършването на
погребение.“
Г-н А. Калинов – „ – Защо е заложено косене след като имате сключени договори с други фирми?“
Г-жа Т. Паисиева – „- Наистина липсва Приложение № 9, тъй като още не сме получили официална
информация, затова колко са спортните клубове на територията на община Лозница. Относно
делегираните бюджети мога да ви кажа, че те се утвърждават от кмета на общината.
Диференцирано заплащане получават три училища на територията на общината, тези пари се
получават от Министерство на финансите, за другите училища, които получават дофинансиране от

общината няма определени такива средства. Приходни остатъци има, но те се ползват за същата цел
за която са отредени предходната година.“
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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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
отсъства

№
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Име, фамилия
Селиме Исмаилова
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

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

Гласували 16 – Общински съветници
„ЗА” – 9
„ПРОТИВ” – 1
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6
РЕШЕНИЕ № 133
23 февруари 2021 год.
Проектът на бюджет на община Лозница за 2021 г.е разработен при спазване
разполредбите на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на РБ
/ЗДБРБ/за 2021 г.Решение на Министерски съвет № 790/30.10.2020 г..за приемане на
стандарти за делегираните от държавата дейности за 2021 г. и определяне на натурални и
стойностни показатели,ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2021
г.,указания на МФ-ФО № 1 от 18.01.2021 г.относно съставянето и изпълнението на
бюджетите на общините и на сметките за средства от ЕС за 2021 г., Наредбата за
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности,за
съставяне,приемане,изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Лозница.
Предлаганата рамка на бюджета цели да обезпечи с финансов ресурс всички функции на
общината,като същевременно създаде условия за подобряване качеството на
предлаганите услуги и извършваните дейности.
Основната цел на проекта на бюджет за 2021 г.е насочена към:

запазване обема на предоставяните от общината услуги и повишаване на тяхното
качество чрез по-добра организация
- модернизация и развитие на техническата инфраструктура-благоустрояване на уличната
мрежа
- провеждане на активна социална политика,насочена към повишаване качеството на живот
и подобряване възможностите за трудова реализация
- в рамките на ресурсите на общината/трансфери от държавния бюджет,местни
приходи,външно финансиране/ да се осигурят човешки и финансови ресурси за
задължителните разходни отговорности по закон и изпълнението на годишните цели и
задачи от местно значение.
- използване на възможностите за външно финансиране,с цел продължаване политиката за
подобряване на инфраструктурата на града и населените места на общината.
- постигане на финансова стабилност-от особено значение е финансовото управление и
контрол да се извършват при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани
приоритети,като не се поемат ангажименти за разходи,които финансово не са
обезпечени,и не се допускат просрочени задължения.
Предлаганата рамка на бюджета цели да обезпечи с финансов ресурс всички функции на
общината,като същевременно създаде условия за подобряване качеството на
предлаганите услуги и извършваните дейности.
Конкретните размери на приходите за 2021 г.са съобразени с възможностите на общината
за собствени приходи на база данъчните основи,върху които се определят местните
данъци,размер на данъчните ставки,размер на местните такси и цени на услуги,достигната
събираемост и възможност за нейното подобряване.анализ
При определяне на бюджетните разходи за 2021 г.са взети предвид достигнатите нива на
разходи по функции и дейности през изминалата 2020 г.,направен е прецизен анализ на
същите и са включени новите разходни отговорности.
Общата рамка на проекта за бюджет за 2021 г. е 11890093 лв.,в т.ч.държавни дейности7452397 лв. и местни дейности-4437696 лв.
-

Със ЗДБРБ за 2019 г. са приети размерите на взаимоотношенията между централния
бюджет и бюджетите на общините за 2019 г. в размер на 6674921 лв.под формата на:
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности-5198221 лв.
Обща изравнителна субсидия-810100 лв.
Средства за зимно поддържане и снегопочистване-136700 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи-529900 лв.
В сравнение с 2018 г. трансферите са увеличени с 910496 лв.
Увеличението се дължи на ръста в делегираните държавни дейности-675596 лв.,161400 лв.
за местни дейности,12400 лв.за зимно поддържане и снегопочистване и 61100 лв.-целева
субсидия за капиталови разходи.Темповете на ръста са в полза на трансферите за местни
дейности-близо 25 % спрямо 15 % за държавните дейности и 13% за целевата субсидия за
капиталови разходи.
В държавните дейности най-значителен е ръста във функция“Образование“-17%,култура
13%,социални дейности-12%,общинска администрация-11%.
Постигнатият ръст на средствата ще позволи да се компенсира ръста на минималната
работна заплата.
ПРИХОДНА ЧАСТ
Общата рамка на проекта за бюджет за 2021 г. възлиза на 11890093 лв.,в т.ч.държавни
дейности-7452397 лв. и местни дейности-4437696 лв.
Приходи за държавни дейности

Приходната част на бюджета за финансиране на държавните дейности се формира от:
Обща субсидия-6518853 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи-118532 лв.
Собствени приходи-25061 лв.
Временно съхранени средства на разпореждане /отразени със знак минус/ -199454 лв.
Преходен остатък- 989405 лв.
С Решение на Министерски съвет № 790/30.10.2020 г..за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности за 2021 г. размера на общата субсидия за
финансирането им е с ръст 15.19 % спрямо 2020 г.В абсолютни цифри увеличението е
859822 лв.
Увеличена е и субсидията за кадрово осигуряване на делегираната от държавата
дейност“Общинска администрация“,като увеличението позволи намаляване на средствата
за дофинансиране на тази дейност.
В проектобюджета са планирани собствени приходи от второстепенните разпоредители с
бюджет,работещи по системата на делегирани бюджети.Тези средства постъпват по
сметките на училищата и се разходват съобразно потребностите на съответното училище.
Приходи за местни дейности
Източниците за финансиране в частта за местните дейности в размер на 4437696 лв.
включват:
имуществени данъци 587000 лв.
неданъчни и др. приходи 1282621 лв.
обща изравнителна субсидия 887100 лв.
зимно снегопочистване
177700 лв.
цел. субсидия за капиталови разходи
568268 лв.
временни безлихвени заеми
82441 лв.
заеми от банки в страната
- 128160 лв.
преходен остатък
980726 лв.
Имуществени данъци в размер на 587000 лв. представляват 30 % от собствените
приходи.При планирането им е отразено влиянието на повишаване на
събираемостта,включително и от стари задължения
Имуществените данъци включват:данък върху недвижими имоти-110000 лв.,данък върху
превозните средства-385000 лв.,данък на придобиване на имущество по дарения-85000
лв.,патентен данък-6000 лв.
Неданъчни приходи-предвижда се да постъпят 1307682 лв.,в т.ч.
Приходи и доходи от собственост-409061 лв.
Приходи от общински такси-538701 лв.
Приходи от глоби,санкции и наказателни лихви-70000 лв
Приходи от продажба на общинска собственост-340000 лв.
Приходи от концесии-5000 лв.
Събрани и внесени данъци върху продажби,отразени със знак „минус“-59380 лв.
Планирането на неданъчните приходи е извършено след анализ на експертните разработки
и предложения от всички структурни змена и разпоредители с кредити,анализ на
договорите на наем и са обвързани с изпълнението на годишната програма за управление
на общинската собстгвеност.
Обща изравнителна субсидия-887100 лв.,ръст с 5800 лв.,или 0,65 % спрямо 2020 г.
Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване-177700 лв.-,ръст с 18200 лв.,или 11.41
%.
Целева субсидия за капиталови разходи-568268 лв.
Заеми от банки-планирани са средства за погасяване на банков кредит от 2020 г.в размер на
200000 лв.,погасяване на кредит към фонд“ФЛАГ“-128160 лв. и кандидатстване за нов
банков кредит от 200000 лв.
Преходен остатък-980726 лв.

РАЗХОДНА ЧАСТ
Планът за разходите е балансиран,съобразно приходите.
Общият размер на разходите за 2021 г.е 11890093 лв.
Размерът на разходите за делегираните от държавата дейности възлиза на
5516545
лв. ,
Разходи за дофинансиране на делегираните държавни дейности от приходи с общински
характер-196098 лв.
Разходи за местни дейности-4241598 лв.
Функционалното разпределение на разходите е както следва:
Функция“Общи държавни служби“-1609366 лв.,в т.ч.
Държавно финансиране-1102100 лв.
Общинско финансиране—507266 лв.
Относителният дял от общия обем разходи е 13 на сто.
В местните дейности са планирани средства за:
- Осигуряване дейността на общинска администрация-274950 лв.
- Осигуряване дейността на общинси съвет-214516 лв.
Предвидени са разходи с целеви характер за:
- Представителни разходи за кмета на общината -5855 лв.
- Представителни разходи за за общинския съвет-2927 лв.
Размерът на представителнитге разходи е съобразен с разпоредбите на чл.92,ал.1 и ал.2 от
ЗДБРБ за 2020 г.,които ограничават размера до 2 % за кмета на общината,съответно 1 %
за общинския съвет от разходите за издръжка/;10-00/ за дейност“Общинска
администрация“.
- Помощи по решение на Общински съвет-40000 лв.
Функция“Отбрана и сигурност“-270629 лв.
Държавното финансиране осигурява средства за възнаграждения и осигурителни плащания
на служителите,осъществяващи денонощно дежурство по ОМП,материално стимулиране
на обществени възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни и издръжка на дейността й,за
доброволни формирования
Относителният дял от общия обем разходи е 2 на сто.
Функция“Образование“.- 5149837 лв.Най-голямата по обем функция..Относителен дял от
общия размер разходи е 43 %.
Държавно финансиране-4768427 лв.
Дофинансиране с общински приходи-186370 лв.
Общинско финансиране-195040 лв.
Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:
Разходи за персона на детските градини
Разходи за персонал и издръжка на общинските училища
Разходите за персонал и издръжка на Център за подкрепа на личностно развитие
Дофинансиране е предвидено за издръжка на две училища-СУ гр.Лозница -25000 лв.,ОУ
с.Сейдол -40000 л.и за трудови възнаграждения в детските градини/5 бр. численост/.90748 лв.
Функция“Здравеопазване“-78832 лв.
Държавно финансиране-69104 лв.
Общинско финансиране-9728 лв.-дофинансиране на 1 бр.численост.
Относителният дял от общия обем разходи е 0,7%.

Функция“Социално осигуряване,подпомагане и грижи-902186 лв.
Държавно финансиране 693884 лв.
Общинско финансиране-208302 лв.
Предвиденото държавно финансиране осигурява средства за функциониране на следните
социални услуги:Дом за възрастни с физически увреждания-245301 лв.
Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания-222460
лв.
Център за социална рехабилитация и интеграция.-80480 лв.
Асистентска подкрепа-123535 лв./нова услуга/
Общинското финансиране осигурява необходимите средства за функциониране на
услугите:
Домашен социален патронаж136641 лв
Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида-5000 лв.
Функция“Жилищно строителство,БКС и опазване на околната среда“-834644 лв.
.Общинско финансиране-834644 лв.
Дейностите,включени във функция“ Жилищно строителство,БКС и опазване на околната
среда се финансират изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от дейности в
комуналната сфера,почистването и опазването на околната среда.разходи за текущ ремонт
на улици в общината,за озеленяване,за чистотаза заплащане на електроенергия за улично
осветление в града и населените места в общината.
Функция“Култура,спорт,почивни дейности и религиозно дело“-382470 лв.,в т.ч.
Държавно финансиране-243048 лв.
Общинско финансиране-139422 лв
Държавното
финансиране
в
тази
функция
осигурява
субсидия
на
13
бр.читалища.Субсидирана численост-21 бр.
С общински приходи се финансират:разходи за обезпечаване събитията от годишния
спортен календар,за обезпечаване на събитията от културния календар
Функция“Иконочески дейности и услуги“593249 лв.,в т.ч.
Дейностите в тази функция се финансират от общински приходи и целева субсидия за
зимно поддържане на общинската пътна мрежа.
В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегопочистване,средства за
осигуряване на безопасността на движение по улиците и пътищата-пътни
знаци,маркировка и други дейности по безопасността..
Функция“Разходи некласифицирани в другите функции“-192599 лв.
В тази функция са включени разходи за:
- лихви за кредити-26000 лв
- резерв за непредвидени и неотложни разходи в държавни дейности-166599
лв./функция“Образование“
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
Общ обем на инвестиционната програма на общината за 2021 г.-3014736 лв.
Разпределението по източници на финансиране е както следва:
Целева субсидия за капиталови разходи-686800 лв.,в т.ч.
- държавни дейности-118532 лв.

- местни дейности-568268 лв.
Собствени средства- 1189481 лв.,в т.ч.
- държавни дейности-20074 лв.
- местни дейности- 1169407 лв.
Средства от ЕС-1138455 лв.,в т.ч.
- Кохезионен структурен фонд/КСФ/-480382 лв.
- Разплащателна агенция/РА/-658073 лв.
Със средства от бюджета са предвидени ремонтни дейности,проектирание,авторски и
строителен надзор,рехабилитация на улично осветление,придобиване на компютри и
хардуер,придобиване на оборудване.
Със средства от ЕС са предвидени основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на
ПГВМЗ-гр.Лозница,реконструкция и рехабилитация на улици в населените места
Лозница,Ловско,Чудомир
и
Манастирско
и
изграждане
на
спортно
инфраструктура/спортна площадка в с Гороцвет.
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
Размерът на дълга към 01.01.2021 г. е 595560 лв.,в т.ч. краткосрочен заем от банки-200000
лв. и дългосрочен-фонд“ФЛАГ“-395560 лв.
Плащания по дълга –328160 лв.,в т.ч. заеми от банки-200000 лв. и фонд“ФЛАГ“-128160
ЛВ.
Предвидено е поемане на нов общински дълг/заем от банка/ в размер на 200000 лв.
Размер на дълга към р31.12.2021 г.467400 лв.
ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
В изпълнение изискванията на ЗПФ заедно с разработката на бюджета е разработила и
индикативен разчет за сметките за средства от ЕС../Приложение № 14/
През настоящата година ще продължи реализирането на следните проекти:
ОП“Развитие на човешките ресурси
„Патронажна грижа“
„Нови възможности за младежка заетост“
ОП“Наука,образование и интелигентен растеж“/НОИР/
„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
„Твоят час“
„Образование за утрешен ден“
„Подкрепа и успех“
ОП“Региони в растеж“
Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ гр.Лозница
Програма за развитие на селските райониза периода 2014-2020 г.
Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в община Лозница
БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА
Направени са промени в бюджетната прогноза за местни дейности с показатели за 2021 г.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 6,, чл.52, ал.1 от ЗМСМА,
чл.94, ал.2 от ЗПФ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2021 г., ПМС №
408/23.12.2020 г.за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2021 г. 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 Лозница

РЕШИ:
1.Приема бюджета на Община Лозница за 2021 г.както следва:
1.1.По прихода в размер на 11890093 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.
1.1.1.Приходи за държавни дейности в размер на 7452397 лв., в т.ч.
1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 6518853 лв.
1.1.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегираните от
държавата дейности в размер на 1118532 лв.
1.1.1.3.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 25061 лв.
1.1.1.4. Временно съхранявани средства на разпореждане/ със знак минус/ в размер на
199454 лв.
1.1.1.5.Преходен остатък от 2020 г. в размер на 989405 лв.,съгласно Приложение № 5
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4437696 лв.,съгласно .Приложение №
1,в т.ч.
1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 587000 лв.
1.1.2.2.Неданъчни и др. приходи в размер на 1307682 лв.
1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 887100 лв.
1.1.2.4. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 177700 лв.
1.1.2.5.Целева субсидия за капитал.разходи в размер на 686800 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми в размер на 82441 лв.
1.1.2.7.Погашения по заеми/със знак минус/ в размер на 128160 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък от 2020 г. в размер на 9807268 лв. ,съгласно Приложение №,5
1.2. По разходите в размер на 11890093 лв., разпределени по параграфи,функции,дейности
,съгласно Приложение № 2 , № 3 и № 4, в т.ч.
1.2.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 7452397 лв.,
1.2.2.За дофинансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната
субсидия на делегираните от държавата дейности в размер на 196098 лв.
1.2.3.За местни дейности в размер на 4241598 лв.,
2.Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2021 г. в размер на 3014736 лв.
по източници на финансиране,съгласно Приложение №, 6,в т.ч.:
2.1.Разчет за финансиране на капиталовите разходи с източник на финансиране целева
субсидия за капиталови разходи-686600 лв,съгласно Приложение № 6.1
2.2.Индикативен разчет за капиталовите разходи,предвидени за финансиране със средства
от ЕС-1138455 лв,съгласно Приложение № 6.2
3.Определя резерв в държавни дейности в размер на 166599 лв.
4.Утвърждава численост на персонала и средства за работна заплата на персонала
,съгласно Приложение № 7,
5. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
5.1.членски внос- 7800 лв.
5.2.клуб на пенсионера - 2500 лв.
5.3.клуб на инвалида - 2500 лв.
5.4.за прояви от местно значение - 17800 лв.,съгласно Приложение № 8
5.5.спортни клубове-,съгласно Приложение № 9
5.5.Помощи по решение на общински съвет – 55000 лв., в т.ч. помощи за погребение
15000 лв.
6.Приема следните лимити за разходи:
6.1.социално-битови в размер на 3 на сто върху плановите средства за работна заплата на
заетите по трудови правоотношения.

6.2.представителни разходи в размер на 8248 лв.,от които за кмета на общината-5499 лв. и
за общински съвет-2749 лв.
6,Разчет за разходите по кметства,съгласно Приложение № 10
7.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи,
съгласно Приложение № 11
Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по т.7 и
размера на средствата
8.Утвърждава бюджета на “Образование и култура“ второстепенен разпоредител с
бюджет в размер на 1118609 лв.,съгласно Приложение № 12
9. Утвърждава бюджета на ОП“Лозстрой“ второстепенен разпоредител с бюджет в размер
на 1053395 лв. лв.,съгласно Приложение № 13
10.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС съгласно
Приложение № 14
11.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности,съгласно
Приложение № 15
12. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община
Лозница,съгласно Приложение № 16
13.Определя максимален размер на дълга към 31.12.2021 г.-467400 лв.,съгласно
Приложение № 17
14.Определя максимален размер на новите задължения за разходи,които могат да бъдат
натрупани през 2021 г., 1446842 лв.
15.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,които могат да бъдат
поети през 2021 г.в размер на 4822806 лв.
16.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2021 г. в размер на 256335 лв.
17.Определя размера на просрочените задължения от 2020 г. и план –график за
разплащане на просрочените задължения от бюджета за 2021 г. -249254 лв.,съгласно Приложение №
18
18.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
18.1.В частта за делегираните от държавата дейности-между утвърдените показатели за
разходите в рамките на една дейност,с изключение на дейностите на делегиран бюджет,при
условие,че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени
задължения в съответната делегирана дейност.
18..2.В частта за местните дейности-между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга,без да се изменя общия размер на разходите
18.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни
разходи
19.Възлага на кмета на общината:
19.1.Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен
19.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди
разпределението
19.3.Да разпредели получените средства по единни разходни стандарти за 2019 г. между
училища и детски градини по формула,обсъдена с всички директори на училища и детски
градини,утвърдена от него със заповед.
19.4.Средствата от държавния бюджет,получени по бюджета на общината за читалищна
дейност се разпределят от комисия,определена със заповед на кмета на общината.
19.5.Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния
темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за
трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните
разходи
19.6.Да ограничава или спира финансирането на дейности и на бюджетни звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина

19.7.Да променя общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от
дарения и спонстворства с волята на дарителите и спонсорите.
20.Упълномощава кмета
20.1.Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет и от сметките на средства от ЕС за плащания по проекти,финансирани със
средства от ЕС,по други международни,национални и други програми,включително и на бюджетни
организации,чиито бюджет е част от общинския бюджет
20.2.За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на
погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма
20.3.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по
общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.
20.4.Във всички останали случаи,при възникване на потребност от предоставяне на
временни безлихвени заеми,кметът на общината внася предложение за предоставянето им по
решение на общинския съвет.
20.5.Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства от Европейските структурни и инвестиционни
фондове и от други донори,по международни,национални и други програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
21.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджетаПриложение № 19.
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:
А. Салиева

Решението е обявено на 01.03.2021 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

