
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  39 / 31. 03. 2022 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  31. 03. 2022 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  бюджета за 2022г.,индикативния годишен разчет за сметките за средства от 

европейския съюз  и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2022г. – 2024г. и бюджетна 

прогноза за периода  2023г. – 2025г. 

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

 

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

Г-жа Тотка Паисиева – Директор на д-я „ФБ“ – също направи разяснение по внесената докладна 

записка. 

 

Александър Калинов -  общински съветник  направи запитване  

1.Да му се даде по подробна информация за капиталовите разходи  

2. Защо обществената поръчка е забавена ? 

3. Защо не е  спазен закона от ЗМСМА  чл. 44, ал. 5 ? 

1.За капиталовите разходи Тотка Паисиева – Директор на д-я „ФБ“ направи разяснения по 

запитването като поясни , че във докладната записка във приложение 5  е написано подробно за 

какво ще се изразходват капиталовите разходи. 

Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница  също направи пояснения за капиталовите разходи като 

голяма част от тях ще се използват за до финансиране  основно за улици за ремонт на тази сграда и 

покрив и голямата зала. 

  

2. Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница  - има обществена поръчка работим по нея но за 

момента е забавена. 

3. Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница   - Нямаме такъв изготвен отчет . 

  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 Възд.се  

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 



 

 Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 1 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

 

РЕШЕНИЕ № 237 

31 Март 2022 год. 

Бюджетът за 2022 г. за първи път се съставя при липса на приет от Народното събрание държавен 

бюджет до началото на бюджетната година. 

 С Решение на Министерски съвет № 50 от 3 февруари 2022 г. бяха приети стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели,за периода 01.04.2022 г. до 

31.12.2022 г. през 2022 г.За първото тримесечие на 2022 г. бюджетът е съставен на база стандарти от 

предходната година.           

Предложеният проект на бюджет на община Лозница за 2022 г.е разработен  при спазване на 

изискванията на : 

    Закона  за публичните финанси/ЗПФ/; 

  Закона за държавния бюджет на РБ /ЗДБРБ/за 2022 г.; 

  Решение на Министерски съвет № 50 от 3 февруари 2022 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.;           ПМС 

№ 31 от 17 март 2022 г .за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 г.; 

 Указания на МФ БЮ № 1 ОТ 18.03.2022 г. за подготовката и представянето на бюджетните 

прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2023-2025 г.; 

 Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/ 

  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 

дейности и 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 2022 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. 

Основните моменти в ЗДБРБ за 2022 г. ,отнасящи се за общините са следните: 

Завишение на общата субсидия за делегираните от държавата дейности за 2022 г. ,определена въз 

основа на приети от МС стандарти за финансиране. За община Лозница увеличението спрямо бюджета 

за 2021 г. е в размер на 465241 лв. ,от които за функция “Общи държавни функции“-54400 лв. ,за функция 

“Отбрана и сигурност“-9080 лв. ,за функция“Образование“-202860 лв. ,за функция“Здравеопазване“-

2886 лв. ,за функция “Социални дейности“-177335 лв. и за функция “Културя“-18680 лв. 

Осигурен е минимален ръст на субсидиите за местни дейности спрямо 2021 г.: 

- обща изравнителна субсидия-увеличение  с 23800 лв. Размер на средствата за 2022 г. е 910900 лв. 

при бюджет за 2021 г.-887100 лв.  

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов Против  

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



- размерът на средствата за зимно поддържане и снегопочистване се запазва на нивото на бюджета 

за 2021 г.-177700 лв. 

Целева субсидия за капиталови разходи-увеличение с 205300 лв. Размер на средствата за 2022 г. - 

892100 лв. 

Променен е начина на предоставяне на общата изравнителна субсидия-до 20 януари в размер до 50 

на сто. Останалата сума от субсидията по чл.51 се предоставя на общините ежемесечно до 5-то число на 

текущия месец на равни части за периода от април до декември. 

Средствата за зимно поддържане и снегопочистване се предоставят на общините да 20 януари в 

размер до 75 на сто. Останалата сума от субсидията по чл.51 се предоставя на общините ежемесечно до 

5-то число на текущия месец на равни части за периода от септември до декември. 

От 1-ви април се въвежда нов стандарт за делегирана от държавата дейност за издръжка на дете в 

общинска детска градина или общинско училище ,който включва компенсиране отпадането на 

съответните такси по ЗМДТ. 

Конкретните размери на приходите за 2022 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. 

При определяне на бюджетните разходи за 2022 г. са взети предвид достигнатите нива на разходи 

по функции и дейности през изминалата 2021 г., направен е прецизен анализ на същите и са включени 

новите разходни отговорности. 

 

ПРИХОДНА ЧАСТ 

 

Общият размер на бюджета  на община Лозница за 2022 г. възлиза на 11165177 лв., в т.ч. държавни 

дейности 7620473 лв. и местни дейности 3544704 лв. 

Със ЗДБРБ за 2022 г. са приети размерите на взаимоотношенията между централния бюджет и 

бюджетите на общините за 2022 г. в размер на 8964794 лв. под формата на: 

Обща субсидия за делегираните от държавата дейности-6984094 лв. 

Обща изравнителна субсидия-910900 лв. 

Средства за зимно поддържане и снегопочистване-177700 лв. 

Целева субсидия за капиталови разходи-892100 лв. 

В сравнение с 2021 г. трансферите са увеличени с 694341 лв. 

Увеличението  се дължи на ръста в делегираните държавни дейности-465241 лв.,18680 лв. за местни 

дейности, целева субсидия за капиталови разходи-205300 лв. 

Приходи за държавни дейности 

Приходната част на бюджета за финансиране на държавните дейности се формира от: 

Обща субсидия-6984094 лв. 

Целева субсидия за капиталови разходи-78239 лв. 

Собствени приходи-37293 лв. 

Временно съхранени средства на разпореждане /отразени със знак минус/ -120165 лв. 

Преходен остатък- 641012 лв. 

В бюджета 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   3544704   лв. 

включват: 

Имуществени данъци в размер на 657300 лв. представляват 18 % 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-125000 лв., данък върху 

превозните средства-396300 лв., данък на придобиване на имущество по дарения-130000 лв., патентен 

данък-6000 лв. 

Неданъчни приходи-предвижда се да постъпят 1193210 лв., в т.ч. 

Приходи и доходи от собственост-354000 лв. 

Приходи от общински такси-541270 лв. 



Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви-65000 лв. 

Приходи от продажба на общинска собственост-260000 лв. 

Приходи от концесии-4300 лв. 

Събрани и внесени данъци върху продажби, отразени със знак „минус“-36360 лв. 

Планирането на неданъчните приходи  е извършено след анализ на експертните разработки и 

предложения от всички структурни звена и разпоредители с кредити, анализ на договорите на наем и са 

обвързани с изпълнението на годишната програма за управление на общинската собственост. 

Обща изравнителна субсидия-910900 лв., ръст с 23800 лв., или 2,6 % спрямо 2021 г. 

Субсидия за зимно поддържане и снегопочистване-177700 лв. 

Целева субсидия за капиталови разходи-813861 лв.  

Предоставени трансфери /към община Разград- -188676 лв. 

Заеми от банки-планирани са средства за погасяване на банков кредит от 2021 г. в размер на 

250000 лв., погасяване на кредит към фонд“ФЛАГ“-128160 лв. и кандидатстване за нов банков кредит от  

250000 лв.  

Преходен остатък-57473 лв. 

 

РАЗХОДНА ЧАСТ 

 

Общият размер на разходите за 2022 г. е 11165177 лв. 

 Размерът на разходите за  делегираните от държавата дейности  възлиза на    7620473      лв. 

, 

Разходи за местни дейности-3544704 лв., в т.ч. 

 за дофинансиране на делегираните държавни дейности от приходи с общински характер-

216917 лв. 

резерв за непредвидени и неотложни разходи-166527 лв., от които средства от целевата 

субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2022 г., предвидени за текущи ремонти.-

166527 лв. 

Функционалното разпределение на разходите е както следва: 

Функция “Общи държавни служби“-1754910 лв., в т.ч. 

Държавно финансиране-1156500 лв. 

Общинско финансиране—598410 лв. 

Относителният дял от общия обем разходи е 16 на сто. 

В местните дейности са планирани средства  за: 

- Осигуряване дейността на общинска администрация-384554 лв. 

- Осигуряване дейността на общински съвет-213856 лв. 

Предвидени са разходи с целеви характер за: 

- Представителни разходи за   кмета  на общината -7691 лв. 

- Представителни разходи за  общинския съвет-3845лв. 

Размерът на представителните разходи е съобразен с разпоредбите на чл.94,ал.1 и ал.2 от 

ЗДБРБ за 2022 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-20000 лв. 

Функция “Отбрана и сигурност“-304155 лв. 

Държавното финансиране осигурява средства за възнаграждения и осигурителни плащания 

на служителите, осъществяващи денонощно дежурство ,материално стимулиране на обществени 

възпитатели и на членовете на Местната комисия за борба с противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни, районни полицейски инспектори и издръжка на дейността й, за 

доброволни формирования. 

Относителният дял от общия обем разходи е 3 на сто. 

Функция“Образование“-5123552 лв. Най-голямата по обем функция. Относителен дял от 

общия размер на бюджета е 45 %. 

Държавно финансиране-4788952 лв. 

Дофинансиране с общински приходи-132000 лв. 



Общинско финансиране-202600 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 -20000 лв., ОУ с 

.Сейдол -20000 лв.и за трудови възнаграждения в детските градини/5 бр. численост/.-67000 лв. и 

Център за подкрепа на личностно развитие-22600 лв. 

Функция“Здравеопазване“-81333 лв. 

Държавно финансиране-71990 лв. 

Общинско финансиране-9373 лв.-дофинансиране на 1 бр. численост. 

Относителният дял от общия обем разходи е 0,7%. 

Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи-1133599 лв. 

Държавно финансиране 946794 лв. 

Общинско финансиране-186805 лв. 

Предвиденото държавно финансиране осигурява средства за функциониране на следните 

социални услуги:- 

 Дом за възрастни с физически увреждания-315215 лв. 

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания-285859лв. 

 Център за социална рехабилитация и интеграция.-99950 лв. 

Асистентска подкрепа-148087 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“-563646 лв. 

.Общинско финансиране-563646 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 чистота за заплащане на електроенергия за улично осветление 

в града и населените места в общината. 

Функция “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“-427138 лв., в т.ч. 

Държавно финансиране-263143 лв. 

Общинско финансиране-163995 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, помощи по решение на 

общинския съвет за погребения. 

Функция “Икономически дейности и услуги“673936 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“-190027 лв. 

В тази функция са включени разходи за: 

- лихви за кредити-23500 лв. 

- резерв-166527 лв.-частта от целевата субсидия за капиталови разходи, предвидени за 

текущи ремонти. 

 

 

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2022 Г. 

 

Общ обем на инвестиционната програма на общината за 2022 г.-2381781 лв. 

 Разпределението по източници на финансиране е както следва: 



Целева субсидия за капиталови разходи-725573 лв., в т.ч. 

 - държавни дейности-78239 лв. 

 - местни дейности-647334 лв. 

Собствени средства- 187278 лв., в т.ч. 

 - държавни дейности-10700 лв. 

 - местни дейности- 101034 лв. 

Средства от ЕС-1302403 лв., в т.ч. 

Резерв-166527 лв. 

Със средства от бюджета са предвидени разходи за основен ремонт на дълготрайни 

материални активи/ДМА/,придобиване на ДМА и придобиване на нематериални дълготрайни 

активи/НДА/. 

 Със средства от ЕС са предвидени основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на 

ПГВМЗ-гр. Лозница. 

 

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ 

 

Размерът на дълга към 01.01.2022 г. е 517400 лв., в т.ч. краткосрочен заем от банки-250000 

лв. и дългосрочен-фонд“ФЛАГ“-267400 лв. 

Плащания по дълга –378160 лв., в т.ч. заеми от банки-250000 лв. и фонд“ФЛАГ“-128160 ЛВ. 

Предвидено е поемане на нов общински дълг/заем от банка/ в размер на 250000 лв. 

Размер на дълга към 31.12.2022 г.189240 лв. 

 

ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ 

Съгласно чл.84, ал.3 от ЗПФ проектът на бюджет на общината се придружава  от разчет на 

сметките за средства от Европейския съюз. 

В приложение № 14 е посочен годишния разчет на сметките за средства от ЕС за 2022 г. по 

различните оперативни програми в размер на 1757886 лв., в т.ч. средства от ЕС -1640960 лв. и 

съфинансиране в размер на 116923 лв. 

 

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА 

 

Направени са промени в бюджетната прогноза за местни дейности с показатели за 2021 г. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 52,ал 1 и чл.21, ал.1, т. 5 и т. 6, о  ЗМСМА, чл.94, ал.2  

и ал.3 и чл.39 от ЗПФ, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., ПМС № 31 от 17 март 2022 г .за 

изпълнение на ЗДБРБ за 2022 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 2022 г. както следва: 

1.1.По прихода в размер на  11165177     лв.,  съгласно Приложение № 1, в т.ч. 

1.1.1.Приходи за държавни дейности в размер на  7620473 лв., в т.ч. 

1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на  6984094 лв. 

1.1.1.2.Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегираните от 

държавата дейности в размер на 78239 лв. 

1.1.1.3.Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 37293 лв. 

1.1.1.4. Временно съхранявани средства на разпореждане/ със знак минус/  в размер на -

120156 лв. 

       1.1.1.5.Преходен остатък от 2021 г. в размер на 641012 лв., съгласно Приложение № 1.1 



1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на  3544704 лв., съгласно .Приложение № 

1,в т.ч. 

1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 657300 лв. 

1.1.2.2.Неданъчни и др. приходи в размер на 1193210    лв. 

1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия в размер на 910900 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 813861 лв.    

1.1.2.6.Предоставени трансфери/към община Разград/-188676 лв.          

1.1.2.7. Временни безлихвени заеми в размер на  57096 лв. 

      1.1.2.8.Заеми/със знак минус/ в размер на 128160 лв. 

      1.1.2.9. Преходен остатък от 2021 г. в размер на 51473 лв. ,съгласно Приложение № 1.1 

1.2. По разходите в размер на  11165177  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  7620473 лв.,  

1.2.2.За дофинансиране със средства от собствените приходи  в размер на 216917 лв. 

1.2.3.За местни дейности в размер на   3327787 лв., в т.ч. резерв за непредвидени и 

неотложни разходи в размер на 166527 лв./средства от целевата субсидия  за капиталови 

разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г., предвидени за текущи ремонти/. 

1.2.4.Бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на -

444180 лв.- -444160 лв. 

1.2.5.Финансиране на дефиците-441160 лв. 

2.Приема програма за капиталовите разходи  през 2022 г. в размер на 2381781 лв., в 

т.ч. резерв-166527 лв. ,.по източници на финансиране, съгласно Приложение №, 5,в т.ч.: 

2.1.Приема Поименен списък на обектите, които ще се финансират с целева субсидия за 

капиталови разходи в размер на 892100 лв., в т.ч., резерв-166527 лв. съгласно  Приложение № 5.1 

2.2.Приема поименен списък на обектите, които ще бъдат финансирани с трансфера за 

текущи ремонти в размер на 166527 лв., съгласно Приложение № 14 

2.3. Приема доклад  относно трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови 

разходи в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и 

административната сграда. съгласно приложение № 14.1 

Упълномощава кмета на общината да направи искане до министъра на финансите за 

извършване на необходимата трансформация 

3.1. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва: 

3.1.1.членски внос- 7800     лв. 

3.1.2.клуб на пенсионера   - 2500 лв. 

3.1.3.клуб на инвалида -  2500  лв. 

3.1.4.за прояви от местно значение -  30000 лв.,съгласно Приложение № 6, съгласно 

приложение № 6.1 

3.1.5.спортни клубове – 20000 лв. 

3.1.6.Помощи по решение на общински съвет – 35000  лв., в т.ч. помощи за погребение 

15000  лв. 

3.2.Разчет на разходите по кметства,съгласно Приложение № 2.1. 

3.3.Разходи за   изграждане, основен и текущ ремонт на социалната и техническа 

инфраструктура на територията на съответното кметство, които се финансират с 30 % от 

реализираните през 2022 г. приходи от продажба на активи, съгласно Приложение № 2.2 

3.4.Разходи за изпълнение на дейностите от местно значение за кметствата или 

населените места с кметски наместници, които се финансират с 30 % от реализираните през 2022 г. 

приходи от отдаване под наем на имотите общинска собственост,  съгласно Приложение № 2.2 

4.Приема следните лимити за разходи: 

4.1.социално-битови в размер на 3 на сто върху плановите средства  за работна заплата 

на заетите по трудови правоотношения. 

4.2.представителни разходи за кмета на общината-7691 лв. и за общински съвет-3845 лв. 

5.Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, 

съгласно Приложение № 7 

Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък  на лицата по т.5 и 

размера на средствата  



6.Утвърждава бюджета на “Образование и култура“ второстепенен разпоредител с 

бюджет в размер на 1222615 лв.,съгласно Приложение № 8 

7. Утвърждава бюджета на ОП“Лозстрой“ второстепенен разпоредител с бюджет в 

размер на 1064017 лв.  лв.,съгласно Приложение № 9 

8.Утвърждава численост на персонала и средства  за работна заплата на персонала 

,съгласно Приложение № 10 

9.Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС съгласно 

Приложение № 11 

10.Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности, за периода 2022-

2024 г, .съгласно Приложение № 12 и бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2023-

2025 г., съгласно Приложение № 12.1 

11. Определя разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджета на община 

Лозница,,съгласно Приложение № 13 

12.Определя максимален размер на дълга към 31.12.2022 г.-389240 лв.,съгласно 

Приложение № 15 

13.Определя максимален размер на новите задължения за разходи,които могат да 

бъдат натрупани през 2022 г.,- 1636269 лв. 

14.Определя максимален размер на ангажиментите за разходи,които могат да бъдат 

поети през 2022 г.в размер на 5454230 лв. 

15.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 

през 2022 г. - 164797 лв.  

16.Определя размера на просрочените задължения от 2021 г.,които ще бъдат разплатени 

от бюджета за текущата година-217117 лв.   

17.Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

17.1.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. 

17..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 

17.3.В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни 

разходи 

18.Възлага на кмета на общината: 

18.1.Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен 

18.2.Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението 

18.3.Да разпредели получените средства по единни разходни стандарти за 2022 г. между 

училища и детски градини по формула,обсъдена с всички директори на училища и детски 

градини,утвърдена от него със заповед. 

18.4.Средствата от държавния бюджет,получени по бюджета на общината за читалищна 

дейност се разпределят от комисия,определена със заповед на кмета на общината. 

18.5.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 

       18.6.Да ограничава или спира финансирането на дейности и на бюджетни звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина 

18.7.Да променя общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от 

дарения и спонстворства с волята на дарителите и спонсорите. 

 

19.Упълномощава кмета  

19.1.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 

19.2.За всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря срока на 

погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата програма 



19.3.При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по 

общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

19.4.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. 

19.5.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. 

20.Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проектобюджета-

Приложение № 16. 

          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 Административно процесуалния кодекс.                 

 

 

Техн. Сътрудник:                                         Председател на ОбС: /П/ 

 

                         А. Дживгова                                                               И. Ахмедов 

 

 

Решението е обявено на 07. 04. 2022 г.  

 

 

 


