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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 ВТОРА ТОЧКА:  Докладна записка от Севгин Назъм  Шукри – Кмет на Община Лозница 

относно: Извършване на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Лозница за 2022 

година 

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

   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 като добави че средствата могат да  се използват  за извършване на неотложни текущи 

ремонти на Общинската пътна и улична мрежа финансирани през 2022 г. за сметка на отчисленията 

по чл. 60, ал. 2 , т.1 и 2 и чл.64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците / ЗУО/, за изплащане на 

месечни обезпечения и отчисления за 2021г. по чл. 60, ал. 2 , т.1 и 2 и чл.64, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците / ЗУО/ 

 

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

администрация, със направеното допълнение   в гласуването взеха участие следните общински 

съветници: 

  

 

     

 

 Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 16 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

 

РЕШЕНИЕ № 238 

31 Март 2022 год. 

 

 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 Възд. Се  

9 Мехмед Мехмедов ЗА    



С Указ №65 от 24.02.2022 г. е постановено обнародването в Държавен вестник на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходното облагане, приет на 22.02.2022 г. 

Съгласно § 8 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходното 

облагане в Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., 

ДВ, бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 23 от 2021 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят 

следните изменения и допълнения: 

1. В § 59, ал. 1 след думите „За 2021 г.“ се добавя „и за 2022 г.“. 

2. В § 60: 

а) в ал. 1 след думите „за 2021 г.“ се добавя „и за 2022 г.“; 

б) в ал. 2 след думите „за 2021 г.“ се добавя „и за 2022 г.“, а думите „31 декември 2021 г.“ се 

заменят с „31 декември на съответната година, когато не е прието решение на общинския съвет по 

ал. 1 за съответната година“ и се създава изречение второ: „Регионалната инспекция по околната 

среда и водите, на чиято територия се намира съответното депо, възстановява от банковата сметка за 

чужди средства преведените и неусвоени от общините месечни обезпечения и отчисления за 2021 г. 

по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците, за които има решение 

на общинския съвет по ал. 1, в срок до 30 април 2022 г.“; 

в) алинея 3 се изменя така: 

„(3) Не се начисляват лихви върху дължимите суми за месечни отчисления за 2021 г. и 2022 г. 

по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците.“ 

  Предвид гореизложеното и съгласно § 60 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-

осигурителния процесуален кодекс месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 

1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците може да се разходват по решение на 

общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетият от общинския 

съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. 

   Община Лозница възнамерява да извърши вътрешни компенсирани промени по бюджета на 

общината за 2022 г. с оглед осигуряване на средства за изграждане на подземни съдове/контейнери 

за твърди битови отпадъци, закупуване на съдове за твърди битови отпадъци тип „Ракла“ и други 

подобни, закупуване на кошчета за смет, закупуване на техника за почистване на улични платна, алеи 

и други места за обществено ползване, покриване на други разходи, пряко свързани с дейност 

„Чистота“, като трансформира средствата, заделени по бюджета на Община Лозница за 2022 г. за 

изплащане на месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците, в средства за извършване на посочените дейности с оглед 

подобряване на услугите по сметосъбиране и сметоизвозване  на твърди битови отпадъци и 

подобряване на екологичното състояние на общината. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 124 от Закона за публичните 

финанси,  § 8 от Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративно подоходното облагане, 

§ 60 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чл.54, ал. 

1 и 2 от Наредба № 12 на ОбС за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет, и чл.5, ал.1, т.5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Лозница, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  Общински съвет – Лозница  

 

РЕШИ : 

 

1. Дава съгласие средствата, заделени по бюджета на Община Лозница за 2022 година за 

изплащане на месечните обезпечения и отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 

64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците да бъдат трансформирани в средства за 

изграждане на подземни съдове/контейнери за твърди битови отпадъци на територията на 

община Лозница, закупуване на съдове за твърди битови отпадъци тип „Ракла“ и други 

подобни, закупуване на кошчета за смет, закупуване на техника за почистване на улични 

платна, алеи и други места за обществено ползване, за извършване на неотложни текущи 

ремонти на Общинската пътна и улична мрежа финансирани през 2022 г. за сметка на 

отчисленията по чл. 60, ал. 2 , т.1 и 2 и чл.64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 

/ ЗУО/, за изплащане на месечни обезпечения и отчисления за 2021г. по чл. 60, ал. 2 , т.1 и 

2 и чл.64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците / ЗУО/  и покриване на други разходи, 



пряко свързани с дейност „Чистота“ на територията на община Лозница, като задължава 

кмета на община Лозница да извърши вътрешни компенсирани промени по бюджета на 

Община Лозница за 2022 година. 

2. Задължава кмета на община Лозница да отрази промените по бюджета на Община Лозница 

за 2022 година по съответните приходни параграфи, раздели, функции, дейности и 

разходни параграфи от Единната бюджетна класификация за 2022 година, като увеличи 

приходната и разходната част на бюджета с размера на месечните обезпечения и 

отчисления за 2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците.  

 

              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.  

 

 


