
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  ТРЕТА  ТОЧКА -  Докладна  записка  от  Айхан  Хашимов  -  Кмет  на  Община 
Лозница,  относно:  Временен безлихвен заем между бюджетни и извънбюджетни 
сметки.
………………………………………………………………………………………………………………….

След 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 възд. се
4 Сервинас Якуб ЗА 13 Реджеб Мехов възд. се
5 Джошкун Мехмедов ЗА 14 Айгюл Шюкри ЗА
6 Салих Салиев ЗА 15 Ахмед Тахсин Отсъства
7 Сали Сали ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА
8 Юлия Стоянова ЗА 17 Бинка Младенова ЗА
9 Севди Мюсрефов ЗА

Гласували –   16 Общински съветника
„ЗА” – 14 
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

РЕШЕНИЕ № 296
29 Януари 2010 год.

През 2008 год. общината има одобрени два проекта по оперативна  програма 
«Регионално развитие» и по оперативна программа »Околна среда. Сключени са 
договори  с  финансирация  орган.  Съгласно  указания  на  МФ получаването  и 
разходването  на  общините  на  средства  на  Националния  фонд  от  структурните 
фондове  на  Европейския  съюз  и  от  Кохезионния  фонд,  както  и  на 
администрираните от Разплащателната агенция към ДФ «Земеделие» средствата 
от  европейските   земеделски  фондове,  включително  свързаните  с  тях  суми  от 
национално и общинско финансиране, се извършва чрез отделно открити за целта 
банкови извънбюджетни сметки в левове. Общината има открита такива сметка.  За 
финансиране на дейностите по проектите е необходимо да се преведат средства от 
бюджета на общината по извънбюджетните сметки под формата на безлихвен заем. 
Безлихвеният заем ще бъде възстановен след получаване на финансирането по 
проектите. 

Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, чл. 22, ал. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 19 
от  Закона  за  общинския  бюджет  и  със  14  гласа  «ЗА»,  «ПРОТИВ»  -  0, 
«ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ» - 2,  Общински съвет на Община Лозница



РЕШИ
1.  Приема  да  отпусне  безлихвен  заем  от  бюджетна  сметка  в 

извънбюджетната сметка на общината в размер до 300 000 лева.
2.  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.

Вярно с оригинала

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


