
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  29/29.01.2010 год.

Общински  съвет  –  Лозница  на  основание  чл.  23,  ал.  4,  т.  1  от  Закона  за 
местното самоуправление и местната администрация на 29.01.2010 година /петък/ 
от 08,30 часа проведе поредното си  заседание.

На заседанието присъстваха 16 Общински съветници.

На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, г-н Ибрахим 
Ахмедов – Председател 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  Айхан  Хашимов  -  Кмет  на  Община 
Лозница,  относно:  Касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и 
фондове  в  Община  Лозница  към    31  .12.  200  9   г.,  и  приемане  на  Бюджета  и   
извънбюджетните сметки и фондове в Община Лозница за 20  10   г.  
………………………………………………………………………………………………………………….

След направените изказвания и проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал. 
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
№ Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал
1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехнур Алиева ЗА
2 Сали Салиев ЗА 11 Весиле Муса ЗА
3 Севджан Мехмед ЗА 12 Джемал Палов против
4 Сервинас Якуб ЗА 13 Реджеб Мехов възд. се
5 Джошкун Мехмедов ЗА 14 Айгюл Шюкри възд. се
6 Салих Салиев ЗА 15 Ахмед Тахсин отсъства
7 Сали Сали ЗА 16 Атанас Чопаков възд. се
8 Юлия Стоянова ЗА 17 Бинка Младенова възд. се
9 Севди Мюсрефов ЗА

Гласували –   16 Общински съветника
„ЗА” – 11
„ПРОТИВ” – 1
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4

РЕШЕНИЕ № 295
29 Януари 2010 год.

1. Приема уточнения годишен план на бюджета за 2009 г. по приходната и 
разходната част, по функции и дейности, както следва:

1.1.  по  прихода  -  7602346  лв.,разпределени  по  параграфи,  съгласно 
Приложение № 1

1.2. по разхода - 7602346 лв.,разпределени по функции, дейности и видове 
разходи, съгласно Приложения № 4 и 8

2. Приема отчета за изпълнение на бюджета за 2009, както следва:
2.1.  по  прихода  -  6879416  лв.,  разпределени  по  параграфи,  съгласно 

Приложение № 1
2.2. по разхода - 6879416 лв., разпределени по функции, дейности и видове 

разходи, съгласно Приложения № 4 и 8, в т.ч. и отчета на капиталовите разходи, 
съгласно Приложение № 4а

2.2.1.  Одобрява  размера  на  изразходваните  средства  за  представителни 
разходи за четвъртото тримесечие на 2009 г. в размер на 333 лв.



2.2.2.  одобрява размера на получените  командировъчни  пари от  кмета на 
общината  за  четвъртото  тримесечие  на  2009  г.  в  размер  на  295  лв.,  съгласно 
приложена справка

3.  Приема  окончателния  годишен  план  и  отчета  за  изпълнение  на 
извънбюджетни сметки и фондове  за 2009 г., съгласно Приложение № 9

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2009 г., съгласно 
Приложение № 10

5.  Приема  предложение  за  разпределение  на  реализираните  икономии  от 
средства  за  финансиране  на  делегираните  от  държавата  дейности  в  размер  на 
255687 лв., съгласно Приложение 11

6. Приема бюджета за 2010 г.както следва:
6.1. ПО ПРИХОДА в размер на 3995693 лв., съгласно Приложение № 1, в т.ч.
6.1.1. приходи от държавни трансфери в размер на 2634748 лв., съгласно 

Приложение № 2, в т.ч.:
6.1.1.1.  обща  субсидия  за  делегирани  дейности  в  размер  на  2571990  лв., 

съгласно Приложение № 2
6.1.1.2.  целева  субсидия  за  капиталови  разходи  за  финансиране  на  ДД в 

размер на 62755 лв., съгласно Приложения № 2 
6.1.2.  приходи  за  местни  дейности в  размер  на  1360945  лв.,  съгласно 

Приложение № 3, в т.ч.
6.1.2.1. данъчни приходи в размер на 176305 лв., съгласно Приложение № 3
6.1.2.2. неданъчни приходи в размер на 356807 лв., съгласно Приложение № 

3
6.1.2.3.  обща  изравнителна  субсидия  в  размер  на  584500  лв.,  съгласно 

Приложение № 3
6.1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи за местни дейности в размер 

на 184945 лв. съгласно Приложение № 3, в т.ч:
- за основен ремонт - 11745 лв.
- за изграждане и основен ремонт на общински пътища - 173200 лв.

6.1.2.5. друго финансиране в размер на 170000 лв., съгласно Приложение № 3
6.1.2.6. погашения на главници -111612 лв., съгласно Приложение № 3
6.1.2.7. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища -59700 лв.
6.2. ПО РАЗХОДИТЕ в размер на 3995693 лв., разпределени по функции, дейности 
и параграфи, съгласно Приложение № 4
6.2.1. за делегирани държавни дейности в размер на 2634748 лв., разпределени 
по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложения № 5 и 8, в т.ч.
6.2.1.1. от държавни трансфери - 2634748 лв.
6.2.2.  за местни дейности в размер на  1087830 лв.,  разпределени по функции, 
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 6 и 8
6.2.3.  за  дофинансиране  в  размер  на  273115 лв.,  разпределени  по  функции, 
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 7 и 8
6.3. разпределението   на  средствата  от  целевата  субсидия  за  финансиране  на 
капиталови  разходи  за  делегираните  от  държавата  дейности  и  за  местните 
дейности  и  поименен  списък  на  обектите,  които  се  финансират,  чрез  §  40-00 
постъпления от  продажба на общински нефинансови активи,  съгласно приложен 
поименен списък, Приложение № 12
7. приема разчета за целеви разходи и субсидии, както следва:
7.1. членски внос - 4000 лв.
7.2. клуб на инвалида -1000 лв.
7.3. клуб на пенсионера - 1000 лв.
7.4. Туристически хор-500 лв.
7.5. за прояви от местно значение - 20000 лв.
8. приема следните лимити за разходи:
8.1. социално - битови в размер на 3 % от начислените трудови възнаграждения
8.2. разходи за работно облекло - до 300 лв.
8.3. представителни разходи в размер на 3000 лв.
9. приема разчет за субсидии на читалища в размер на 121923 лв.



9.1. упълномощава кмета да договори условията за ползване на средствата.
10. утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи, 
съгласно Приложение № 13
10.1. упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по 
т. 8 и размера на средствата в рамките на 50 % от действителните разходи
11. утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата 
дейности по образование, които имат право на заплащане на част от транспортните 
разходи  и  размера  на  средствата  -  до  размера  на  получените  средства  от  РБ, 
съгласно Приложение № 14
12.  определя  численост  на  персонала  и  средства  за  работна  заплата,  съгласно 
Приложение № 15
13.  определя  размера  на  трудовите  възнаграждения  на  кметовете,  съгласно 
приложение № 16
14.  определя  годишния  размер  на  плащанията  по  общинския  дълг,  съгласно 
Приложение № 17
15.  приема  план  -  сметката  на  извънбюджетните  сметки  и  фондове,  съгласно 
Приложение № 9
16.  приема приходно -  разходната   сметка на общинско предприятие”Лозстрой”, 
съгласно Приложение № 18
  17. определя просрочени вземания в размер на, които ще бъдат събрани през 
бюджетната година. В размер на 12825 лв.

18.  задължава  кмета  да  разпредели  и  утвърди  одобрените  средства  по 
общинския бюджет по тримесечия и по месеци.

19. дава съгласие при временен недостиг на средства за финансиране на:
19.1. местни дейности текущо да се ползват временни безлихвени заеми от 

извънбюджетни сметки и фондове на общината.
19.2. делегирани от държавата дейности да се отправи мотивирано искане за 

предоставяне на авансова сума от одобрената субсидия
19.3.  разходи  до  възстановяването  им  по  одобрени  проекти  и  програми, 

съфинансирани от ЕС да се отправи мотивирано искане за ползване на безлихвен 
заем от ЦБ

20. Възлага на кмета на общината
20.1.  да  определи  конкретните  права  и  отговорности  на  второстепенните 

разпоредители с бюджетни кредити
20.2.  да  ограничава  или  спира  финансиране  на  бюджетни  организации  и 

звена  при  нарушаване  на  бюджетната  и  финансова  дисциплина  и  разписаните 
правила по актуализираната СФУК.

20.3. да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на 
постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и в съответствие с 
волята на дарителя.

20.4.  да  предлага  на  общинския  съвет  след  30  юни  да  се  прехвърлят 
средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата 
дейности на съответната функция,с  изключение на разходите в делегираните от 
държавата  дейности  по  функция”Образование”,при  условие  че  няма  просрочени 
задължения в делегиранта дейност,от която се пренасочва

21. при спазване на общия размер на бюджетните кредити и при възникване 
на  неотложни  и  доказани  потребности  през  бюджетната  година,предоставя 
следните правомощия на кмета:

21.1.  да  изменя  размера  на  бюджетните  кредити  за  различните  видове 
разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност,без средствата за 
заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата 
дейности

21.2.  да прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една 
дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група,без да 
изменя общия й размер в частта за местните дейности.

21.3. да кандидатства за средства по структурни и други фондове на ЕС, по 
национални  програми и  други  източници за  реализиране  на  годишните  цели  на 
общината за изпълнение на общинския план за развитие



21.4. да кандидатства за средства от ЦБ и други източници за съфинансиране 
на общински програми и проекти.

21.5. да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 
за  осигуряване  на  алтернативни  източници  на  средства  за  реализиране  на 
определените годишни цели на общината.

22.  задължава  ръководителите  на  бюджетни  звена,финансирани  от 
общинския бюджет да разработят и представят в срок до един месец от приемане 
на бюджета конкретни мерки за изпълнението му.

23. настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Лозница и 
областния управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му.

Настоящето  решение  подлежи  на  оспорване  в  14  дневен  срок  след 
обявяването  му  пред  Административен  съд  гр.  Разград  по  реда  на 
Административно-процесуалния кодекс.

Вярно с оригинала

Сътрудник ОбС:       Председател на ОбС:   /п/
   Ф. Исаева      И. Ахмедов


