Препис – извлечение

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:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :
Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране
Целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г.
………………………………….……………………………………………………………..........................................................................

Севгин Шукри - Кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна – записка.
Г-н Ал. Калинов – Добавените нови обекти, изградени ли са или предстои тяхното изграждане?
Г-жа Паисиева – Добавянето им в поименни списък няма нищо общо с това дали са изградени или
не. Тук става въпрос за заделяне на средства за тях без значение дали са изградени или им предстои
изграждане.
Г-н Ал. Калинов – Прегледах договора за изграждане на беседка в с. Трапище и мога да ви кажа, че
нейното изграждане не е струвало толкова. Кой е преценил и допуснал изразходването на тези
средства?
Г-жа Паисиева – Когато възникна намерението за изграждане на беседката в с. Трапище, бе
направена една количествено – стойностна сметка от страна на технически лица, за да имаме една
цена за ориентир и въз основа на нея бе посочена цената в договора, но този обект все още не е приет
от страна на Възложителя. По време на приемането ще бъде направена преценка за средствата
вложени за изграждането и едва след това ще бъде направено плащането. Общината не е приемала и
не е правила плащане във връзка с посочения обект.
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
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Име, фамилия
Селиме Исмаилова
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов
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Въздържал се

Гласували 14 – Общински съветници
„ЗА” – 13
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1
РЕШЕНИЕ № 177
30 септември 2021 год.
С Решение № 133 от 23.02.2021 г. на Общински съвет гр. Лозница е приет Поименен списък на
обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия в размер на
686800 лв . за 2021 г.
Съгласно чл.124,ал.3 от Закона за публичните финанси в рамките на определените капиталови
разходи,финансирани със средства от целева субсидия се допускат вътрешни компенсирани
промени между отделните обекти.
Предлагам на Вашето внимание вътрешни компенсирани промени между отделните обекти,
финансирани със средства от целева субсидия, съгласно Приложение № 1.
1.От поименния списък отпадат следните обекти на стойност 80000 лв
1.1.ОР“Административна сграда“ гр.Лозница,ул.“Васил Левски „ № 6-съфинансиране проект
„Красива България“-75000 лв.
1.2.Сървър ГРАО-5000 лв.
2.Намаляване на разходите за обект:36472 лв.
2.1.ОР и енергийна рехабилитация по ПГ по ВМЗ“Александър Стамболийски“ гр.Лозницасъфинансиране- 36472 лв.
Новото предложение е :
3.Добавяне на следните нови обекти: -116472 лв.
3.1.Основен ремонт на покрив на Административна сграда на община Лозница,ул.“В.Левски „
№ 6-39972 лв.
3.2.Изграждане на кът за отдих с дървена беседка в с.Трапище-22458 лв.
3.3.Поставяне и захранване на чешма в УПИ IQкв.54 от регулационния план на
гр.Лозница,абщина Лозница-Проектиране-1800 лв.
3.4.Поставяне и захранване на чешма в поземлен имот/УПИ/ Х-Озеленяване,кв.18 по плана на
с.Сейдол,община Лозница.-Проектиране 900 лв.
3.5.Рехабилитация и реконструкция на път RAZ 3081/ I-2,Разград-п.к.Бели Лом/-яз.Бели Ломобщина Лозница-Проектиране-11988 лв.
3.6.Реконструкция на ул.“Йордан Йовков“ в с.Гороцвет,община Лозница-Проектиране-2520
лв.

3.7.Спирка с.Гороцвет-3000 лв
3.8.Спирка с.Студенец-3000 лв.
3.9.Водогреен котел-23568 лв.
3.10.Ремонт на ул. "В.Левски" с. Трапище-строителен надзор/СН/-501 лв.
"Ген.Скобелев" с. Трапище-СН-498 лв.

3.11.Ремонт на ул.

3.12.Ремонт на ул. "Христо Ботев" с. Трапище-СН-1025 лв.
3.13.Ремонт на ул. "Г.С.Раковски" с. Сейдол-СН-1061 лв.
3.14.Ремонт на ул. "В.Левски" с. Сейдол-СН-516 лв.
3.15.Площад с.Сейдол-СН 1000 лв.
3.16.Ремонт на ул. "Паркова" с. Ловско-СН-985 лв.
3.17.Ремонт на ул. "Вит" с. Ловско-556 лв.
3.18.Ремонт на ул. "Алеко Константинов" с. Ловско-СН-151 лв.
3.19.Ремонт на ул. "Пробуда" с. Ловско-СН 507 лв.
3.20.Ремонт на ул. "Ал.Стамболийски" с. Ловско-СН-466 лв.
Предвид на гореизложеното и на основание чл. 21,ал. 1,т. 6 и ал. 2 от ЗМСА и чл.124,ал.3 от
Закона за публичните финанси Общински съвет гр. Лозница
РЕШИ :
1.Дава съгласие да бъде извършена актуализация на поименния списък на обектите за
капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 2021 г.
2.Възлага на кмета на община Лозница да извърши необходимата актуализация по бюджета
на общината, свързана с изпълнение на решението.
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/
А. Салиева
Решението е обявено на 06.10.2021 г.

Председател на ОбС: /п/
И. Ахмедов

