
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  50 / 22. 12. 2022 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  22. 12. 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 Ибрахим Ахмедов –Председател на  

Общински съвет Лозница, Относно: Изменение на решение  № 327 по  Протокол  № 49 

от 30.11. 2022г.на Общински съвет – Лозница. 

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

Севджан Адем  - даде думата на Ибрахим Ахмедов –  Председател на Общински съвет 

гр. Лозница 

Ибрахим Ахмедов –  Председател на Общински съвет гр. Лозница направи разяснения 

по внесената докладна записка. 

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

 

 

 

 

 

 

 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 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    



Гласували  16 – Общински съветници  

 „ЗА” – 15 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

РЕШЕНИЕ № 336 

22 Декември  2022 год. 

 

С Решение № 327 по Протокол № 49 от 30.11.2022 г., Общински съвет – Лозница е дал 

съгласие за актуализация на бюджета на община Лозница за 2022 г. 

Общински съвет след като се запозна с докладната записка на заместник кмета на 

община Лозница, установи, че има очевидна фактическа грешка в съдържанието на 

решението. 

С оглед на изложеното и  на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка 

с чл. 62, ал. 2 от Административно процесуалния кодекс, предлагам Общински съвет 

Лозница  

 
 

РЕШИ: 

1. Изменя Решене № 327 по Протокол № 49 от 30.11.2022 г. на Общински съвет – 

Лозница, както следва:  

 

           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 173787 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“ -141866 лв. 

 Дейност 311-Детски градини-95712 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- 12280 лв. 



 § 10-16-Вода,горива и енергия- 32193 лв. 

 § 10-20-Разходи за външни услуги-12600 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 173787лв. ,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“-58173 лв. 

 Дейност 530-Център за настаняване от семеен тип“ – 4823 лв. 

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

нестопанска цел - 4823 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 
 

 


