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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  42 / 29. 06. 2022 год. 

 

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

и местната администрация на  29. 06. 2022 година / сряда / 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 15 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 ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на община Лозница , 

относно: Разпределение на средствата по чл. 1 от ПМС 326 от 12 октомври 2021г. ,одобрени с 

допълнителни трансфери пои бюджета на Община Лозница. .И актуализация на бюджета за  2022г. 

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

Севгин Шукри –Кмет на Община  Лозница направи разяснения пои внесената докладна записка   

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

записка. 

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

администрация,  в гласуването взеха участие следните общински съветници: 

  

 

 

  

 

 Гласували  15 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № 276 

29 Юни  2022 год. 

С Постановление на Министерски съвет № 326,ал.1,т.1  от 12 октомври 2021 г. за одобряване 

на допълнителни трансфери  за изплащане на действително извършени разходи за изпълнение на мерки 

във връзка с COVID-19 по бюджета на община Лозница за 2021 г.  са предоставени допълнителни 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова отсъства 

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 ЗА 

9 Мехмед Мехмедов отсъства    



средства в размер на 228 398 лв., в т.ч. за изпълнение на мерки във връзка с  COVD-19 за субсидиране 

на пътнически превози по междуселищни автобусни линии в размер на 34 260 лв. 

Предлагам на Вашето внимание разпределение на средствата  в размер на 228 398 лв.,както 

следва: 

1.Субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни линии в размер на 29 445 

лв. 

2.За персонал,който да поддържа и дезинфектира сгради в размер на 33 941 лв. 

3.За помощи по решение на общинския съвет за COVID погребения-7 600 лв. 

4.Допълнителни възнаграждения за работа на първа линия в условията на COVID -10 262  лв. 

 5.За  видеодомофон  в детска градина гр.Лозница-6 984 лв. 

 6.За текущ ремонт на здравна служба с.Веселина,с.Синя вода и с.Трапище-140 166 лв. 

 Във връзка с допусната техническа грешка при съставяне на бюджета за 2022 г. предлагам  да 

се направи следното изменение: 

 Да се намали разходната част на бюджета за държавни дейности, функция „Отбрана и 

сигурност“ с 50000 лв. и да се увеличи разходната на бюджета за местни дейности, функция 

„Отбрана и сигурност“ с 50000 лв. ,без да се изменя общия размер на бюджета 

 

  

 

 На основание чл.21,ал.1,т.6,чл.124  ал.1 и ал.2 от ЗПФ,чл.9, 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 ,във връзка с ПМС 

№326 от 12 октомври 2021 г. общинския съвет Лозница  
 

РЕШИ : 

1.Одобрява извършените разходи през 2022 г. в размер на 29445 лв., със средства отпуснати по 

ПМС № 326 от 12 октомври 2021 г. на Министерски съвет, както следва: 

  1.6.Функция“Икономически дейности у услуги-29 445 лв. 

  Дейност 898-„Други дейности по икономиката“-29 445 лв. 

  §-43-09-„Други субсидии и плащания“-29 445 лв. 

 2. Одобрява извършените разходи през 2022 г. в размер на 70 033 лв., със средства 

отпуснати по ПМС № 326 от 12 октомври 2021 г. на Министерски съвет и изменя разходната 

част на бюджета,както следва: 

 

 УВЕЛИЧАВА РАЗХОДНАТА ЧАСТ НА БЮДЖЕТА СЪС 70 033 лв., в т.ч. 

 

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ-70033 лв. 

  1. Функция“Здравеопазване“41 023 лв. 

  Дейност 469“Други дейности по здравеопазването“-41 023 лв. 

  § 10-30-„Текущ ремонт“-41 023 лв. 

  2.Функция“Социално осигуряване, подпомагане и грижи“-866 лв. 

  Дейност 524“Домашен социален патронаж“ 866 лв. 

  § 10-15-„Материали“-866 лв. 

  3.Функция“Култура,спорт,почивни дейности и религиозно дело“-7 600 лв. 

  Дейност 745“Обредни домове  и зали“-7 600 лв. 

  §-42-14-„Обезщетения и помощи по решение на общински съвет“-7 600 лв. 

  4.Второстепенен разпоредител с бюджет“Образование и култура“-6 984 лв. 

   Функция“Образование“-6 984 лв. 

   Дейност 311 „Детски градини“-6 984 лв. 

   § 52-03-„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения-6 984 лв. 

  5.Второстепенене разпоредител с бюджет-ОП“Лозстрой“-13 560 лв. 

   Функция-Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и 

опазване на околната среда-13 560 лв. 



   Дейност“Озеленяване“-13 560 лв. 

   § 01-01“ Заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови 

правоотношения“ -11 374 лв. 

   § 05-51„Осигурителни вноски от работодател за ДОО-1 322 лв. 

   § 05-60„Здравноосигурителни вноски от работодатели -546 лв. 

   § 05-80 Вноски за ДЗПО“--318 лв. 

 3.Дава съгласите  остатъкът от средства ,отпуснати по ПМС № 326 от 12 октомври 2021 

г., в размер на 128920 лв. да се разходват до края на годината както следва: 

 

  УВЕЛИЧАВА РАЗХОДНАТА ЧАСТ на бюджета със 128 920 лв.,в т.ч. 

 

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ-118657  лв. 

  1.Функция“Здравеопазване“-98 275 лв.- 

  Дейност 469“Други дейности по здравеопазването“-98 275 лв. 

  § 10-30-„Текущ ремонт“-98 275 лв. 

  2.Второстепенене разпоредител с бюджет-ОП“Лозстрой“-20 382 лв. 

   Функция-Жилищно строителство,благоустройство,комунално стопанство и 

опазване на околната среда-20 382 лв. 

   Дейност 622“Озеленяване“. 

   § 01-01“ Заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови 

правоотношения“ -17 098 лв. 

   § 05-51 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО-1 987 лв. 

   § 05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“-818 лв. 

   § 05-80 Вноски за ДЗПО“-479 лв. 

  ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ -10 263 ЛВ. 

  1.Функция“Здравеопазване“-1 431 лв. 

  Дейност-437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“-1 431 лв. 

  § 01-01 Заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови правоотношения“ -1 

200 лв. 

  § 05-51„Осигурителни вноски от работодател за ДОО -139 лв. 

  § 05-60„Здравноосигурителни вноски от работодатели -58 лв. 

  § 05-80 Вноски за ДЗПО“-34 лв. 

  2.Функция“Общи държавни служби“-8 832 лв. 

  Дейност 122-„Общинска администрация-8 832 лв. 

  § 01-01“ Заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови правоотношения“-5 

400 лв. 

  § 01-02“Заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения“-1 

800 

  § 05-5151 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО -1 017 лв. 

  § 05-60„Здравноосигурителни вноски от работодатели“--403 лв. 

  § 05-80 Вноски за ДЗПО -211 лв. 

   

  НАМАЛЯВА РАЗХОДНАТА ЧАСТ на бюджета със 198 953 лв.,както следва:  

  МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ-198 953  лв. 

  Функция“Икономически дейности и услуги“ 

  Дейност“Други дейности по икономиката“-198 953 лв. 

  § 10-20-„Разходи за външни услуги“-198 953 лв. 

 

4.Изменя първоначалния бюджет на общината  в Държавни и Местни дейности   ,без да 

се изменя общия размер на бюджета ,както следва: 

 НАМАЛЯВА РАЗХОДНАТА ЧАСТ  на бюджета с 50 000 лв.,както следва: 

 ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 

 Функция “Отбрана и сигурност“ 



 Дейност “Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени 

аварии-   50 000 лв. 

 УВЕЛИЧАВА РАЗХОДНАТА ЧАСТ на бюджета с 50 000 лв., както следва: 

 МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  

 Функция “Отбрана и сигурност“ 

 Дейност “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 

бедствия и аварии“- 50 000 лв. 

5.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 Административно процесуалния кодекс.                 

 

Техн. Сътрудник:                                         Председател на ОбС: /П/ 

 

                         А. Дживгова                                                               И. Ахмедов 

 
 

 

 

 


