
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  49 / 30. 11. 2022 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  30. 11. 2022 година /сряда / 

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 ПЪРВА ТОЧКА:  Докладна записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница, 

Относно: Актуализация  на бюджета на Община Лозница за 2022г. 

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

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

записка. 

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

записка , като поясни , че има лека корекция  

 

 

 

Ибрахим Ахмедов – Председател на Общински съвет подложи на гласуване така 

направеното предложение корекция в докладната записка  и със 15 гласа „ЗА“, „Против“ 

- 0 , „Въздържал се“- 0 се прие  

 

След проведеното гласуване, със направеното предложение  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 ЗА 

4 Кадир Исмаил ЗА  13 Мехмед Бичков ЗА 

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 Възд.се  

9 Мехмед Мехмедов отсъства    



Гласували  15 – Общински съветници  

 „ЗА” – 14 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

РЕШЕНИЕ № 327 

30 Ноември  2022 год. 

 

   Бюджетът на Община Лозница за 2022 г. е приет с Решение № 237 от 31.03.2022 г. по 

Протокол № 39 от 31.03.2022 г. Със същото решение са приети и преходните остатъци 

от неусвоените към 31 декември 2021 г. средства от обща субсидия за делегирани от 

държавата дейности в размер на 641012 лв.  

 С Постановление № 31 от 17.03.2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на 

република България за 2022 г. за пръв път са предвидени специални разпоредби , според 

които неусвоените към 31 декември 2021 г средства  от обща субсидия за делегирани от 

държавата дейности, в случай че не бъдат разходвани през 2022 г .се възстановяват в 

държавния бюджет. 

 С чл.43, ал.1 от Постановление № 31 за изпълнение на държавния бюджет на 

република България за 2022 г., е дадена възможност преходните остатъци от неусвоените 

средства от обща  субсидия за делегирани от държавата дейности,  с изключение на тези 

във функция „Образование“   да се разходват през 2022 г. за делегираните от държавата 

дейности във всички функции, в т.ч. за капиталови разходи, ако това не противоречи на 

условията, определени в нормативния акт, с който са одобрени. 

 Преходните остатъци от неусвоените средства от обща  субсидия за делегирани 

от държавата дейности,  с изключение на тези във функция „Образование“  към 

31.12.2021 г. са в размер на 203030 лв., в т. ч.  функция „ Отбрана и сигурност“ -115614 

лв. и функция“ Социално осигуряване, подпомагане и грижи“-87416 лв. 

 Във функция „Отбрана и сигурност“ наличните остатъци са в дейност“ Други 

дейности по вътрешната сигурност“ , дейност“ Отбранително мобилизационна 

подготовка“ и дейност“ Доброволни формирования за защита при бедствия“ .Наличните 

остатъци са не само от 2021 г. а и от предходни години. 

 Във функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ наличните остатъци 

са в дейност“ Център за настаняване от семеен тип“/ЦНСТ/, „Домове за възрастни хора 

с увреждания“ /ДВХУ/ и „Социални услуги в домашна среда“/Асистентска подкрепа/ 

 С договор № 1 от 05.01.2022 г. социалната услуга „ЦНСТ“ с. Крояч  е възложена 

на сдружение“ За социална отговорност и регионални инициативи-Банско“. Според 

условията на договора общината предоставя субсидия ,определена с Решение на МС за 

съответната финансова година. Сумата не включва преходен остатък, наличен до датата 

на сключване на договора. 

 През 2021 г. беше създадена нова социална услуга“ Асистентска подкрепа“ 

Услугата е включена в Решение № 790  от 30 октомври 2020 г. на МС за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели 

за съответната година Услугата в община Лозница стартира от 01.03.2021 г., вместо от 

01.01.2021 г. 

 До 2022 г. неусвоените към 31 декември на съответната година средства  от обща 

субсидия за делегирани от държавата дейности можеха да се разходват през следващите 

бюджетни години за същите цели, както и за капиталови разходи, ако това не 

противоречи на условията, определени в нормативния акт,, с който са одобрени. 

 Предлагам на вашето внимание следното разпределение на наличните остатъци 

от неусвоените към 31 декември 2021 г. средства от обща субсидия за делегираните от 



държавата дейности, с изключение на тези  във функция „Образование“ в  размер на 

203030 лв.: 

 1.Общинска администрация- 15936 лв.-за изплащане на обезщетения поради 

придобито право на пенсия при прекратяване  служебно правоотношение 

 2.Здравеопазване-15895- за възнаграждения и осигурителни вноски, за изплащане 

на обезщетения поради придобито право на пенсия при прекратяване  трудово  

правоотношение 

и за медикаменти. 

 3.Образование-171109 лв., в т.ч. 

 3.1.Детски градини-124955 лв.-за издръжка 

 3.2. Дейност 322-Неспециализирани училища без професионални гимназии-46154 

лв.,от които : 

 СУ“ Христо Ботев“ гр. Лозница -22430 лв.- за възнаграждения и издръжка  

 НУ“ Васил Левски“ гр. Лозница- за издръжка 2430 лв. 

 ОУ „Кирил и Методий“ с.Трапище-7690 лв.- за възнаграждения и издръжка 

 ОУ “Иван Вазов“Веселина-13604 лв.-за възнаграждения и издръжка 

 От извършените промени произтичат и промени в размера на разходите по 

бюджета на общината за  местни дейности  и дофинансиране на държавни дейности с 

местни приходи. 

 В дейност „ Детски градини“-некоректно съставен бюджет в местни дейности за 

издръжка на детските градини, тъй като с Решение на МС за стандартите  е определен 

норматив за издръжка на дете в общинска детска градина, включващ и компенсиране 

отпадането на съответните такси по ЗМДТ. 

 Отпада и дофинансиране на държавни дейности с местни приходи във дейност 

Неспециализирани училища без професионални гимназии и дейност“Здравен кабинет в 

детски градини и училища“ 

 На Вашето внимание предлагам и компенсирани промени между отделни 

обекти,финансирани с целева субсидия за капиталови разходи. Промените са свързани с 

проведени обществени поръчки и представени оферти. 

 1.Намаляване на разходите за следните обекти:638 лв. 

 1.1..Ремонт на ул.“Осогово“ с.Студенец-1 лв. 

 1.2.Ремонт на ул.“Васил Левски „ с.Студенец-52 лв. 

 1.3.Ремонт на ул.“ Беласица“ с.Каменар- 454 лв. 

 1.4.Площад с.Чудомир,ул.Лудогорие“-131 лв. 

2.Новото предложение е: 

Увеличаване на разходите за обект:638 лв. 

RAZ 2083/III-206 Пороище,Студенец,Градина/II-49 

 

 На основание чл.21,ал.1,т.6,чл.124  ал.1, ал.2  и ал. 3 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 чл.43 ,ал .1 от ПМС № 31 от 17.03.2022 г. за 

изпълнение на държавния бюджет на република България за 2022 г.  

 предлагам общинския съвет да вземе следните 

 

РЕШИ: 

     

 

 1.Приема разпределение на средствата от преходния остатък от неусвоените 

към 31 декември 2021 г. средства от обща субсидия за делегираните от държавата 



дейности, с изключение на тези във функция „Образование“  без да изменя общия 

размер на преходния размер , съгласно Приложение № 1 

 2.Приема актуализиран бюджет по разходите за делегирани от държавата 

дейности ,без да изменя общия размер на бюджета за държавни дейности, както следва: 

 2.1.Увеличава разходната част на бюджета с 203030 лв., както следва: 

 Функция “Общи държавни функции“- 15936 лв. 

 Дейност“ Общинска администрация“ 15936 лв.  

 § 02-08-обезщетения за персонал с характер на възнаграждение- 15936 лв. 

 Функция Здравеопазване -15985 лв. 

 Дейност 437- Здравен кабинет в детски градини и училища-15985 лв. 

 § § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения-7401 лв. 

  § 02-08-обезщетения за персонал с характер на възнаграждение- 4722  лв. 

 § 05-51-осигурителни вноски от работодатели за ДОО-800 лв.. 

 § 05-60-здравноосигурителни вноски от работодатели-335 лв. 

 § 05-80 –вноски за допълнително задължително осигуряване-227 лв. 

 Функция“ Образование“ -171109 лв. 

 Дейност 311-Детски градини-124955 лв. 

 § 10-11- Храна – 36987 лв. 

 § 10-13-Постелен инвентар и облекло-230 лв. 

 § 10-14-учебни и научно -  изследователски разходи и книги за библиотеките-

302 лв. 

 § 10-15-Материали- 17857 лв. 

 § 10-16-Вода,горива и енергия- 49200 лв. 

 § 10-20-Разходи за външни услуги-19259 лв. 

 § 10-30-Текущ ремонт-1100 лв. 

 § 10-62- разходи за застраховки- 20 лв. 

 Дейност 322-Неспециализирани училища без професионални гимназии- 46154 

лв.  

 § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения- 28687 лв. 

 § 05-51-осигурителни вноски от работодатели за ДОО-5930 лв.. 

 § 05-52-  осигурителни вноски от работодатели за УчПФ-1006 ЛВ. 

 § 05-60-здравноосигурителни вноски от работодатели-2177 лв. 

 § 05-80 –вноски за допълнително задължително осигуряване-1132 лв. 

 2.2.Намалява разходната част на бюджета с 203030 лв. ,както следва: 

 Функция „Отбрана и сигурност“115614 лв. 

 Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ -34232 лв. 

 § 10-15-Материали- 2000 

 § 10-16-Вода,горива и енергия- 1090 лв. 

 § 10-20-Разходи за външни услуги-21142 лв. 

 § 10-30-Текущ ремонт-10000 лв. 

 

 

 Дейност282 „Отбранително-мобилизационна подготовка“-45749 лв. 

 02-01-Нещатен персонал нает по трудови правоотношения- 374 

 § 10-15-Материали- 8000 

 § 10-16-Вода,горива и енергия- 8000 лв. 

 § 10-20-Разходи за външни услуги-24375 лв. 

 § 10-30-Текущ ремонт-5000 лв. 



 Дейност 285-Доброволни формирования за защита при бедствия-35633 лв. 

 § 10-11- Храна – 1000 лв. 

 § 10-13-Постелен инвентар и облекло-20000 лв. 

 § 10-15-Материали- 1000 

 § 10-16-Вода,горива и енергия- 13633 лв. 

 Функция „ Социално осигуряване, подпомагане и грижи“-87416 лв. 

 Дейност 530-Център за настаняване от семеен тип“ – 34066 лв. 

 § 45-00-Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 

цел-34066 лв 

 Дейност 541 –Домове за възрастни хора с увреждания- 14035 лв. 

 § 10-30-Текущ ремонт-14035 лв. 

 Дейност 561„ Социални услуги в домашна среда“-39315 лв 

 § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения-14009 лв. 

 § 05-51-осигурителни вноски от работодатели за ДОО-1483 лв.. 

 § 05-60-здравноосигурителни вноски от работодатели-576 лв. 

 § 05-80 –вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели-

247 лв. 

 3. Приема актуализиран бюджет по разходите за местни дейности ,без да 

изменя размера на бюджета за местни дейности, както следва 

 3.1.Увеличава разходната част по бюджета за местни дейности- 179912 

 Функция „ Икономически дейности и услуги-179912 лв. 

 Дейност 832-Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътища- 110306 лв.  

 § 10-20- Разходи за външни услуги-106984 лв. 

 § 51-00-Основен ремонт на дълготрайни материални активи-3322 лв. 

 Дейност 898 Други дейности по икономиката- 69606 лв. 

 §  10-20 Разходи за външни услуги.69606 лв. 

 3.2.Намалява разходната част на бюджета  по разходите за местни дейности  

-149108 лв. 

 Функция „Образование“ -115166 лв. 

 Дейност 311 „Детски градини“-115166лв. 

  § 10-11- Храна-19000 лв. 

 § 10-13-Постелен инвентар и облекло-4400 лв. 

 § 10-14-учебни и научно -  изследователски разходи и книги за библиотеките-

1000 лв. 

 § 10-15-Материали- 29554 лв. 

 § 10-16-Вода,горива и енергия- 44712 лв. 

 § 10-20-Разходи за външни услуги-11000 лв. 

 § 10-30-Текущ ремонт-5000 лв. 

 § 10-51-Командировки в страната-400 лв. 

 § 10-62- разходи за застраховки- 100 лв. 

 Функция „Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство 

и опазване на околната среда-33942 лв. 

 Дейност 622 „Озеленяване“-33942 лв.  

 § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения-28472 лв. 

 § 05-51-осигурителни вноски от работодатели за ДОО-3309 лв.. 

  

 



  

 § 05-60-здравноосигурителни вноски от работодатели-1364 лв.§ 05-80 –вноски за 

допълнително задължително осигуряване от работодатели-797 лв. 

 4.Приема актуализиран бюджет по разходите за дофинаансиране на 

делегираните от държавата дейности с местни приходи в размер на 30804 лв 

 4.1.Намалява разходната част по бюджета за дофинансиране на 

делегираните от държавата дейност с местни приходи в размер на 30804 лв.,в т.ч. 

 Функция „Образование“-20000 лв. 

 Дейност 322-Неспециализирани училища без професионални гимназии- 20000лв 

 § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения-15000 лв. 

 § 05-51-осигурителни вноски от работодатели за ДОО-3000 лв.. 

 § 05-52-  осигурителни вноски от работодатели за УчПФ-500 лв. 

 § 05-60-здравноосигурителни вноски от работодатели-1000 лв. 

 § 05-80 –вноски за допълнително задължително осигуряване-500 лв. 

 Функция „Здравеопазване“-10804 лв. 

 Дейност 437- Здравен кабинет в детски градини и училища-10804 лв. 

 § § 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 

правоотношения-9090 лв. 

 § 05-51-осигурителни вноски от работодатели за ДОО-1126 лв.. 

 § 05-60-здравноосигурителни вноски от работодатели-428 лв. 

 § 05-80 –вноски за допълнително задължително осигуряване-160 лв. 

 5.Одобрява компенсирани промени  между отделни обекти, финансирани с 

средства от целевата  субсидия за капиталови разходи, съгласно Приложение № 2. 

 

 6.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 

 

Решението е обявено на  07. 12. 2022 г.  
 


