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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  33 / 30.09.2021 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  30.09. 2021 година /четвъртък/ 

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 Шукри – кмет на община Лозница относно :  

Приемане на уточнения годишен план на бюджета за 2020 г. Приемане на отчета за изпълнение на 

бюджета и сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г. Приемане на  отчет за капиталовите 

разходи за 2020 г. Приемане на отчет за състоянието на общинския дълг за 2020 г. 

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

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

    Г-жа Тотка Паисиева – директор на д-я „Финанси и бюджет“ също направи разяснение по 

внесената докладна – записка. 

    Г-н Ал. Калинов – Помолих г-жа Паисиева за справка на средствата изхарчени във връзка с Ковид 

- 19. Направена ли е такава?  

    Г-жа Паисиева – Да такава е направена и тя ще ви бъде предоставена след като бъдат заличени 

личните данни фигуриращи в документите.  

    Във връзка с борбата с Ковид – 19 , бяха предвидени следните средства - 17 000.00 лв. за 

Общината и 22 000. 00 лв. за училища, читалища и детски градини, като сумите които не се 

използват остават като преходен остатък. Тези 17 000. 00 лв. предоставени на Общината, могат да се 

ползват по преценка и предвид възникналите необходимости като за тях не се представят 

разходооправдателни документи. Направена е проверка от страна на Сметна палата, средствата за 

изхарчени по предназначение.  

   Г-н Калинов – Разходите за изграждане на ВиК кранове включени ли са в бюджета?  

   Г-жа Паисиева – Ще направя проверка и ще ви дам информация 

    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 Селиме Исмаилова 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 ЗА 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 Въздържал се 

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



 

Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 16  

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

 

РЕШЕНИЕ № 175 

30 септември 2021 год. 

 

Бюджетът на община Лозница за 2020 год. е приет от Общинския съвет с Решение № 20 от 

30.01.2020 г. по протокол № 7/30.01.2020 г.в размер на 10917302 лв.в т.ч.за делегирани от държавата 

дейности 6130884 лв. и за местни дейности в размер на 4786418 лв.  

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

взаимоотношения с Централния бюджет и получени преводи под формата на трансфери в размер на 

1420568 лв. и уточненият годишен план към 31.12.2020 възлиза на 12337870 лв. в т.ч. държавни 

дейности6939818 лв. , местни дейности 5398052 лв.  

 Промените са както следва: 

 1.Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ-235725 ЛВ. 

 1.1.Обща субсидия-§ 31-11-увеличение с 276299 лв. 

 ФО 6 ОТ 05.03.2020 г. за възнаграждения на кметове и кметски наместници в общинска 

администрация-52400 лв. 

 ФО 11 от 15.04.2020 г.за възстановяване транспортни разходи  на педагогически  специалисти 

в институциите в системата на предучилищно и училищно образование-11429 лв. 

 ФО 12 от 27.04.2020 г.-промяна на натурални показатели Образование-170312 лв. 

 ФО 17 от 28.04.2020 г.-промяна на натурални показатели-Здравеопазване-1425 лв. 

 ФО  18 ОТ 04.05.2020 г.-допълнителни трансфери за закупуване на учебници и учебни 

помагала-39579 лв. 

 ФО 19 от 04.05.2020 г.-допълнителни трансфери за работа с деца и ученици от уязвими групи-

31876 лв. 

 ФО 27 от 07.07.2020 г. –НП“Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“-8386 лв. 

 ФО 35 от 05.08.2020 г.-физическо възпитание,спорт-2459 лв. 

 ФО 36 от 05.08.2020 г.увеличение на стандартите във функция“Здравеопазване“ и 

функция“Социално осигуряване,подпомагане и грижи“-21601 лв. 

 ФО 41 от 14.09.2020 г.-НП“ Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“-12404 лв. 

 ФО 43 от 28.09.2020 г.-НП“STEM среда“-50000 лв. 

 ФО 44 от 28.09.2020 г.-дейности по национални програми-2000 лв. 

 ФО 45 от 28.09.2020 г.-дейности по национални програми-38474 лв. 

 ФО 52 от 02.11.2020 г. за закупуване на преносими компютри-20510 лв. 

 ФО-53 от 03.11.2020 г.-оптимизиране на вътрешната структура-75650 лв. 

 ФО 55 от 24.11.2020 г.-възстановяване на транспортни разходи на педагогически 

специалисти-27620 лв. 

 ФО 56 от 25.11.2020 г.-НП“Без свободен час.“-1268 лв. 

 ФО 60 от 03.12.2020 г. за заплащане на допълнително възнаграждение на директорите на 

общинските детски градини и училища-13395 лв. 

 ФО 63 от 15.12.2020 г.-НП“ИКТ“-3250 лв. 

 ФО 75 от 22.12.2020 г.-национални програми-13746 лв. 

 ФО 76 ОТ 23.12.2020 г.-за противоепидемиологични мерки за превенция и ограничаване 

разпространението на COVID-19 -21989 лв. 

 1.2.Целеви трансфери- § 31-18-23935 лв. 

 ФО 14 ОТ 28.04.2020 г.-издръжка дете-2160 ЛВ. 

 ФО 28 ОТ 22.07.2020 г-издръжка дете-1854 ЛВ. 



 ФО 48 от 23.10.2020 г-издръжка дете-1156 лв. 

 ФО 65 от16.12.2020 г. издръжка дете-1665 лв. 

 ФО 74 от 22.12.2020 г.-за възстановяване на разходи за осигуряване на ефективни 

противоепидемиологични мерки за превенция и ограничаване разпространението на COVID 19-

17100 лв. 

 1.3.Целеви трансфери-§ 31-28-132840 лв. 

 ДПРС-1 ОТ 24.02.2020 г-за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени 

пътувания-74891 лв. 

 ДПРС-3 от 27.04.2020 г. за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени 

пътувания-48570 лв. 

 ДПРС-4- за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания-9379 лв. 

 ДПРС-5 от 23.12.2020 г. -за компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени 

пътувания-48138 лв. 

 2.Трансфери между бюджети-§ 61-00-947667 лв. 

 2.1.Получени трансфери-972166 лв. 

 2.2.Предоставени трансфери-111933 лв. на община Разград за обезпечения и отчисления по 

чл.60 и чл.64 от ЗУО. 

 2.3.Трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост-87435 лв. 

 3.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС 

 3.1. предоставени трансфери-§62-00-108679 лв. 

 4.Трансфери от/за предприятия и други лица-§64-00-19938 лв.  

 5.Собствени приходи-80429 лв. 

 

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ 

 

Общият размер на приходите по общинския бюджет към 31.12.2020 г. възлизат на  10468295 

лв.  

1.Собствени приходи 

Общият размер на собствените приходи към 31.12..2020 г. възлиза на 1566523 лв.,което 

представлява 88 на сто спрямо годишния план.За същия период на миналата година  изпълнението 

на плана е било 112 %,като са отчетени собствени приходи в размер на 1711362 лв.Намалението е 

със 144839 лв. 

Имуществени  данъци-Общото изпълнение на данъчните приходи е 579566 лв. при разчет 

563177 лв. Спрямо плана изпълнението е103 %.Събраните данъчни приходи спрямо същия период на 

2019 г. са в повече с 52932 лв. 

Данък върху недвижимите имоти-при годишен план 120000 лв. изпълнението за 

годината107673 лв.,или 90 % изпълнение на годишния план.Спрямо същия период на 2019 

г.приходите от данък върху недвижими имоти са увеличени с 7428 лв. 

Данък върху превозните средства-При разчет 345000 лв.,изпълнението към 31.12.2020 г. е 

385676 лв.-112 % спрямо годишния план.В сравнение с 2019 г.са отчетени в повече приходи с 60885 

лв.Увеличението е в абсолютни цифри.За 2020 г. има изоставане в изпълнението на плана с 23 % 

спрямо изпълнението на плана за 2019 г. 

Данък при придобиване на имущество по дарения-план 92177 лв.,изпълнение 81300 лв.-88 

%.За същия период на 2019 г.са отчетени приходи от данък при придобиване на имущество по 

дарения в размер на 95604 лв.-в по-малко с 14304 лв. 

Патентен данък-план 6000 лв.,изпълнение 34909 лв.-82 %. 

Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет   в размер на 986966 лв.,представляват 

63 % от събраните собствени приходи.Намалението спрямо същия период на 2019 г. е със 198771 лв. 

По източници,приходите са от: 

Приходите от продажба на услуги,стоки и продукция-при  разчет за годината 209000 лв. са 

постъпили 57496 лв.Изпълнение на годишния план на 28 на сто.Спрямо 2019 г.постъпленията са по-

малко с 48363 лв. 



Приходите от наем на имущество-разчетени в размер на 30460 лв.Изпълнението е  22515 лв.-

74 на сто. 

От наеми на земя при годишен план 222203 лв.,изпълнението е 309581 лв.,или 139 на сто. 

Спрямо  2019 г. са получени в по-малко приходи с 10246 лв. 

Приходите и доходите от собственост заемат най-голям дял от неданъчните приходи-39 % 

Общински такси-годишен план-527801 лв.Изпълнение-380283 лв.-72 %. 

По видове такси,изпълнението е както следва: 

Такса за ползване на детски градини-при бюджет 35000 лв.изпълнението е 23728 лв.-68 %. 

Такса за ползване на домашен социален патронаж-при годишен бюджет 22000 лв. 

изпълнението е 33930 лв.-154 %. 

Такса за битови отпадъци-при разчет 413701 лв. изпълнението за годината  е 270430 лв.-65 

%.За 2019 г.събраната такса за битови отпадъци е в размер на 266756 лв.Запазва се нивото на 

събираемост. 

За технически услуги-изпълнението  е 17691 лв.при годишен план 15000 лв.,-118 %. 

За административни услуги- изпълнението е 29843 лв. при годишен план 40000 лв.-75 %. 

Постъпилите приходи от глоби,санкции и наказателни лихви са в размер на 66243 лв. при 

годишен план 40000 лв.-изпълнение 165 %. 

Постъпленията от продажба на нефинансови активи възлизат на 82422 лв.Годишният план е 

изпълнен на 82 на сто.Спрямо 2019 г.постъпленията са в по-малко с 32223 лв. 

Приходи от концесии-изпълнение 70 %.При годишен план 4300 лв.,изпълнението е 3050 лв. 

Внесени ДДС и други данъци-28419 лв.,със знак (-).,в по-малко спрямо 2019 г. с 14740 лв. 

2.Трансфери между бюджета на общината и ЦБ 

Получените  трансфери от ЦБ   включват: 

Обща субсидия за държавни дейности-5935330 лв. 

Обща изравнителна субсидия за местни дейности-1040800 лв. 

Целеви субсидии за капиталови разходи-607300 лв. 

Целеви трансфери/§ 31-18/-23935 лв.за издръжка дете и за възстановяване на разходиза 

осигуряване на ефективни противоепидемиологични мерки за превенция и ограничаване 

разпространението на COVID-19-17100 лв. 

Целеви трансфери-§ 31-28-180978 лв. за компенсиране на безплатни и по намалени цени 

пътувания 

3.Трансфери-858540 лв. 

В т.ч. 

3.1.Трансфери между бюджети-§ 61-00-947668 лв. 

Получени-972166 лв. 

От МТСП –за предоставяне на социалната услугао“Лична помощ“ 

ДФ“Земеделие“-предоставените чрец Разплащателна агенция към ДФЗ национални 

средства,представляващи разходи за ДДС по проекти от РА. 

Предоставени-111933 лв. на община Разград за обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от 

ЗУО. 

От МТСП по програми за осигуряване на заетост-87435 лв 

3.2.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС-§ 62-00-109066 лв.  

Получени-16480 лв. 

Предоставени-125546 лв.-разходи за ДДС по проекти от РА. 

3.3.Трансфери от/за държавни предприятия-19938 лв.,в т.ч.ПУДООС-19938 лв.-кметство 

Ловско-5000 лв. и Образование-14938 лв. 

4.Временни безлихвени заеми-232441 лв. 

Погасен е безлихвен заем от сметката за чужди средства в размер на 150000 лв.Предоставе 

безлихвен заем в отчетна група“СЕС“ за реализиране на проекти в размер на 82441 лв. 

5.Операции с финансови активи и пасиви 



През 2020 г. общината е получила два краткосрочни заеми в размер на 400000 лв.Първият с 

Решение № 17 от 30 декември 2019 г. на Общински съвет гр.Лозница в размер на 200000 лв.Заемът е 

получен от Инвестбанк АД-ФЦ Разград.Погасен е в края на годината. 

Вторият заем-Решение № 90 от 28 септември 2020 г. на Общински съвет гр.Лозница  в размер 

на 200000 лв.Получен от Инвестбанк ЬД-ФЦ Разград. 

Погасен е дългосрочен заем към фонд“ФЛАГ“  в размер на 131146 лв. 

Преходният остатък в лева към 31.12.2020 г. е в размер на 1838985 лв.и в левова 

равностойност по валутни сметки/ПГ“Александър Стамболиййски“ гр.Лозница-131146 лв. 

 

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ 

 

Общият размер на разходите към 31.12.2020 г.възлиза на 10468295 лв,в т.ч. държавни 

дейности-6142453 лв.,местни дейности-3998675 лв. 

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

на 327167 лв. 

Най-голям относителен дял- 63 % от изразходваните средства от бюджета на общината заемат 

разходите за  заплати и осигурителни плащания-6573501 лв.От тях 3653941 лв. са отчетени във 

функция“Образование“,което представлява 56 % от разходите за трудови възнаграждения.  

Разходите за веществена издръжка възлизат на 2474922 лв.От тях най .-голям относителен дял 

-30 % заемат разходите за външни услуги-743815 лв.Следват разходите вода,горива и енергия-

501434 лв.,за текущ ремонт-404479 лв./част от средствата,предоставени с ПМС № 348 от 2019 г. за 

финансиране на разходи за извършване на текущи ремонти/,разходи за материали-351638 лв.,в 

т.ч.разходи,свързани с пандемията 27809 лв.,храна-341012 лв.,за застраховки-29367 лв. 

Платените данъци са в размер на 63026 лв. 

Разходите за лихви по заеми в страната са отчетени за 26067 лв. 

Изплатени са стипендии за 21100 лв. 

На читалищата са предоставени субсидии в размер на 224743 

Обезщетения и помощи са отчетени в размер на 66257 лв.,в т.ч. по решение на общински 

съвет-41091 лв. 

Капиталови разходи са отчетени за 1008576 лв.,в т.ч. 

Основен ремонт-758267 лв. 

Придобиване на дълготрайни материални активи-244241 лв  

Придобиване на нематериални дълготрайни активи-5566 лв..  

По  дейности  разходите са както следва: 

Общинска администрация- отчетени разходи за 1563094 лв.,в т.ч. държавни дейност-907500 

лв.,местни дейности-522946 лв.,дофинансиране-132648 лв. 

Разходите за трудови възнаграждения възлизат на 1040148 лв.,което е 66 % от всички 

разходи,разходи за издръжка-395612 лв. 

Общински съвет-отчетени разходи за 227533 лв .От тях за възнаграждения на съветниците-

193098 лв.,за издръжка 6674 лв. и помощи по решение на общинския съвет-27761 лв. 

Отбрана и сигурност-при годишен план 223032 лв. са отчетени разходи  в размер на 84185 

лв. 

Детски градини-при годишен план-885859 лв.са отчетени разходи в размер на 8570183 лв.В 

повече са отчетени разходи за издръжка спрямо планираните с 19416 лв. 

Неспециализирани училища ,без професионални гимназии-при разчет 2429570 лв.,разходи 

са отчетени за 2318631 лв.Дофинансиране на трдови възнаграждения на 4 училища в размер на 

61436 лв. 

Професионални гимназии-отчетените разходи възлизат на 965831 лв.,при годишен план 

1367310 

Общежития-изразходваните средства са в размер на 78350 лв.,при годишен план 110647 лв. 

Изпълнението е  71 на сто. 



Център за подкрепа на личностно развитие-при годишен план 87567 лв.,отчетени са 

разходи за 87953 лв.Дофинансиране в размер на 30891 лв.,в т.ч.за трудови възнаграждения-24187 лв. 

и за издръжка-6704 лв. 

Други дейности по образованието-При годишен план 228089 лв.,разходи са отчетени за 

303824 лв.Дофинансирани са разходи за трудови възнаграждения и издръжка на ученически 

автобуси със 75719 лв. 

Здравни кабинети в детски градини-при годишен разчет 64230 лв.отчетените разходи са 

80633 лв.—51 %.Дофинансирани са разходи за трудови възнаграждения и издръжка в размер на 

16403 лв. 

Център за настаняване от семеен тип-при годишен план 200382 лв.,отчетените разходи са в 

размер на 187926 лв.Изпълнение 94 на сто. 

Домове за възрастни хора с увреждания-при годишен план 257848 лв.,изпълнението е 

258365 лв. 

Център за социална рехабилитация и интеграция-при годишен план 82897 лв.,разходи са 

отчетени за77869 лв. 

Програми за временна заетост-отчетени са разходи за 102212 лв.по пет 

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

обучение на хора с трайни увреждания“,НП“Нови умения,нови възможности“ и Регионална 

програма.  

Домашен социален патронаж-при разчет 185144 лв.,разходи са отчетени за 204016 

лв.Общината е включена в целева програма“Топъл обяд в условията на извънредна ситуация-

2020“Разходите за храна се финансират от бюджета на общината до възстановяването им от целевата 

програма. 

На пенсионерски клубове са предоставени средства в размер на 11332 лв.,от които 5560 

лв.капиталови разходи,за закупуване на оборудване. 

Асистенти за лична помощ-отчетени разходи за 495918 лв.Услугата се предоставя от 78 бр. 

асистенти. 

Водоснабдяване и канализация-отчетени разходи за 66939 лв.,в т.ч.за изграждане на 

инфраструктурни обекти-57749 лв. 

Осветление на улици и площади-при годишен план 85060 лв.,разходи са отчетени за 81485 

лв. 

Изграждане,ремонт и поддържане на улична мрежа-703523 лв.в т.ч. текущ ремонт 275688 лв. 

и основен ремонт 427835 лв. 

Други дейности по жилищното строителство,блрагоустройство-85283 лв.,в т.ч. за 

придобиване на ДМА 27079 лв. 

Озеленяване-отчетени разходи за 95598 лв. при годишен план 69624 лв. 

Чистота-Отчетени са разходи за 382527 лв.,при годишен план 331648 лв.Събраните такси за 

битови отпадъци са 270430 лв. 

Спортни бази и спорт за всички- отчетени са разходи за трудови възнаграждения и 

издръжка в размер на 107467 лв.,при годишен план 101467 лв.Финансирани са Спортен клуб по 

борба и футболен клуб. 

Предоставена субсидия на читалища-227819 лв.Субсидирани са 13 броя 

читалища.Субсидирана численост-21 броя. 

Други дейности по икономиката-годишен план 164719 лв.Отчетени разходи за 288921 лв. 

 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

За отчетният период капиталови разходи по бюджета на общината са отчетени в размер на 

1008074 лв.,разпределени по източници на финансиране както следва: 

Целева субсидия за капиталови разходи-548740 лв.,при уточнен план 607300 лв.Неусвоените 

средства към 31.12.2020 г. в размер на 74407 лв.  

Преходен остатък с източник целеви субсидии и трансфери-334904 лв. 

Собствени средства-112046 лв. 



Други източници-12380 лв. 

Извършените капиталови разходи по икономически елементи са разпределени както следва: 

§ 51-00-Основен ремонт на дълготрайни материални активи-758267 лв.,в т.ч. с източник на 

финансиране целева субсидия за капиталови разходи-406178 лв-,преходен остатък по бюджета с 

източник целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и други бюджетни организации-

334908 лв. и собствени средства-17181 лв. 

§ 52-00-Придобиване на ДМА-244241 лв.,в т.ч. 

§ 52-01-Придобиване на компютри и хардуер-23599 лв. 

§ 52-03-Придобиване на друго оборудване,машини и съоръжения-72606 лв. 

§ 52-04-Придобиване на транспортни средства-59780 лв. 

§ 52-05-Придобиване на стопански инвентар-3539 лв. 

§ 52-06-Изграждане на инфраструктурни обекти-81517 лв. 

§ 52-19-Придобиване на други ДМА-3200 лв. 

§ 53-00-Придобиване на нда-5566 лв. 

 

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Просрочените вземания  на общината към 31.12.2020 г. възлизат на 256334 лв. 

От тях 75842 лв.са трудно събираеми.Договорите са прекратени,но не е изтекъл давностния 

срок.Предприети са действия за събирането им по законоустановения за това ред. 

През 2020 г. са отписани вземания от клиенти в размер на 79711 лв.,след изчерпване на 

всички възможности за събирането им по съдебен ред и изтичане на съответните давностни 

срокове.Съществуват и задължения,за които общината би извършила по-големи разходи за тяхното 

събиране,отколкото получаване на евентуални приходи. 

Просрочени задължения-294254 лв.От тях 131123 лв.на ОП“Лозстрой“ за отчисления по чл.60 

и чл.64 от ЗУО.Сумите не са възстановени от РИОСВ,тъй като общината не е внасяла месечните 

отчисления за периода от 1 март до 31  

 

СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЕС/СЕС/ 

През 2020 г.община Лозница изпълнява следните проекти: 

ОП“Ряазвитие на човешките ресурси“ 

Проект“Нови възможности за младежка заетост“ 

Проект“Приеми ме“ 

Проект“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Лозница и 

община Самуил“ 

ОП“Наука и образование за интелигентен растеж“ 

Проект“Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ 

Проект“Образование за утрешен ден“ и „Подкрепа за успех“. 

ОП“Региони в разтеж“ 

Проект“Основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ПГВМЗ гр.Лозница.Получен е 

ванс в размер на 489990 лв.Средствата не са усвоени. 

ОП““Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ 

Проект“Топъл обяд“ 

Програма на ЕС“Еразъм“.Програмата се изпълнява от ПГВМЗ гр.Лозница 

Програма за развитие на селските райони 

„Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в община Лозница. 

„Изграждане на спортна инфраструктура в община Лозница 

Общият размер на приходите по сметките за средства от ЕС възлиза на 1128197 лв.,който 

включва:получени трансфери-1473361 лв.,трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС-

57076 лв.,временни безлихмеви заеми от бюджета-82441 лв.,временно съхранени средства на 

разпореждане- /-14476/ лв. 

Салдото по банковите сметки за средства от ЕС към 31.12.2020 г. е в размер на 506458 лв. 

 



ОБЩИНСКИ ДЪЛГ  

 

Размерът на дълга към 01.01.2020 г е 523720 лв. ,в т.ч. фонд“ФЛАГ“-523720 лв. 

С Решение № 17 от 30.12.2019 г. по Протокол № 6 от 30.12.2019 г.  Общински съвет 

гр.Лозница даде съгласие  община Лозница да поеме краткосрочен дълг за оборотни средства в 

размер на 200000 лв. 

След проведена процедура за избор на финансова институция  на 12.03.2020 г. е сключен 

договор за оборотен кредит с „Инвестбанк“ АД в размер на 200000 лвКраен срок за погасяване-

31.12.2020 г..Кредитът е погасен  на две вноски—31.08.2020 г.-100000 лв. и 31.12.2020 г.-100000 лв.    

 С Решение № 90 от 28.09.2020 г. по Протокол № 20 от 28.09.2020 г.  Общински съвет 

гр.Лозница даде съгласие  община Лозница да поеме краткосрочен дълг за оборотни средства в 

размер на 200000 лв. 

  След проведена процедура за избор на финансова институция  на 13.11.2020 г. е сключен 

договор за оборотен кредит с „Инвестбанк“ АД в размер на 200000 лв. Краен срок за погасяване-

30.11.2021 г. 

Размерът на дълга към 31.12.2020 г. е 200000 лв.   

 

   Предвид гореизложеното и 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 общинския 

съвет  

 

РЕШИ:  

1.Приема окончателния годишен план на бюджета за 2020 г.,както следва:  

 1.1.По прихода- в размер на 12337870 лв.,съгласно Приложение № 1,в т.ч. 

 1.1.1.държавни дейности-6939818 лв. 

 1.1.2.местни дейности-5398052 лв. 

 2.1.По разхода в размер на 12337870 лв.,съгласно Приложение № 2 и Приложение № 

3,в т.ч. 

 2.1.1.държавни дейности-6938818 лв. 

 2.1.2.местни дейности-5115726 лв. 

 2.1.3.дофинансиране с общински приходи-282326 лв. 

  2.Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Лозница за 2020 г.както 

следва: 

 2.1.По прихода-10468295 лв.,съгласно Приложение № 1,в т.ч. 

 2.1.1.Държавни дейности-6142453 лв. 

 2.1.2.Местни дейности-4325842 лв. 

 2.2.По разхода-10468295 лв.,съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3 в т.ч. 

 2.2.1.Държавни дейности-6142453 лв. 

 2.2.2.Местни дейности-3998675 лв. 

 2.2.3.дофинансиране с общински приходи-327167 лв. 

  3.Приема отчет на капиталовите разходите  в размер на 1620403 лв. с източник на 

финансиране както следва:Приложение № 5/ 

 Целеви субсидии и трансфери-548740 лв.,в т.ч.целева субсидия за  капиталови разходи-

§ 31-13- 532893 лв.  

 Преходен остатък с източник целеви субсидии и трансфери-334908 лв. 

 Собствени средства-112046 лв. 

 Други източници-12380 лв. 

 Европейски средства-612329 лв. 

 4.Приема отчет на приходите  и разходите по сметките за средства от 

Европейския съюз както следва: 



 4.1.По прихода-1128197 лв.,съгласно Приложение № 4 

 4.2.П о разхода-1128197 лв.,съгласно Приложение № 4.1 

 5.Приема отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 г. в размер на 

595560 лв.съгласно Приложение №  6 и Приложение № 14 

 

       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: /п/                                        Председател на ОбС: /п/  

                         А. Салиева                                                               И. Ахмедов 

 

 

Решението е обявено на 06.10.2021 г.  


