
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  48 / 31. 10. 2022 год. 

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

самоуправление и местната администрация на  31. 10. 2022 година /понеделник / 

от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 

          На заседанието присъстваха 16 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 ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на 

община Лозница , Относно: Разпределение на средствата за капиталови разходи, 

предоставени в изпълнение на чл.1,т.1 на Постановление на Министерски съвет № 229 

от 29. 07. 2022г.   

……………………………………………………………………………………………. 

Севгин Шукри  –   Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената докладна 

записка   

 

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

 

 

 

Гласували  12 – Общински съветници  

 „ЗА” – 12 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 

 

 

 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 отсъства 

4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков отсъства 

5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб отсъства 

6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 

7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 

8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов отсъства 

9 Мехмед Мехмедов отсъства    



 

РЕШЕНИЕ № 325 

31 Октомври  2022 год. 

 

С решение № 296 от 16 септември 2022 г. на общинския съвет беше извършено 

разпределение на средствата за капиталови разходи, в размер на 288500 лв.,  в 

изпълнение на  ПМС № 229 от 29.07.2022 г.. Беше заделен резерв в размер на 29476 лв. 

Съгласно разпоредбите на чл.124 , ал.1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, 

през бюджетната година могат да се извършват промени по общинския бюджет, които 

следва да бъдат одобрени от общинския съвет. 

Предлагам на Вашето внимание разпределение на резерва   в размер на 29476 лв. 

както следва: 

1.Изграждане на система за защита на информация в локална мрежа 

2.Закупуване на товарен автомобил „ Фолксваген  Кади“ за нуждите на Домашен 

социален патронаж, във връзка с реализиране на проект “Топъл обяд“ 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.6,чл.124  ал.1 и ал.2 от ЗПФ , 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 № 229 от 29 юли 2022 г. 

общинския съвет Лозница: 

 

 

РЕШИ: 

            1.Намалява  резерва с 29476 лв. 

 § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“-29476 лв. 

             

 2.Увеличава разходната част на бюджета в местни дейности с 29476 лв. , както 

следва:  

 2.1.Функция „Общи държавни функции“-19176 лв. 

  Дейност 122 “Общинска администрация“-19176 лв. 

  § 53-01-„Придобиване на програмни продукти“-/ изграждане на система за 

защита на информация в локална мрежа/ -19176 лв. 

 2.2.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“- 10300 лв. 

  Дейност 524 „Домашен социален патронаж“-10300 лв. 

  §  52-04 „Придобиване на транспортни средства“/-товарен автомобил 

„Фолксваген Кади“/ - 10300 лв. 

 

 3.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.                 

      

 



        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 

 

  

 

 

 


