
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  30/05.03.2010 год.

Общински  съвет  –  Лозница  на  основание  чл.  23,  ал.  4,  т.  1  от  Закона  за 
местното самоуправление и местната администрация на 05.03.2010 година /петък/ 
от 08,30 часа проведе поредното извънредно  заседание.

На заседанието присъстваха 15 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  ПЪРВА ТОЧКА -  Докладна  записка  от  Айхан  Хашимов  -  Кмет  на  Община 
Лозница, относно: Издаване на запис на заповед от Община Лозница в полза на ДФ 
„Земеделие”  –  Разплащателна  агенция,  обезпечаваща  авансово  плащане  по 
Договор № 17/322/00098  от 23.10.2009 г. по Мярка 32  2   „Обновяване и развитие на   
населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-
2013  г.  за  Проект  „Рехабилитация  на  централен  градски  парк  –  гр.  Лозница”, 
сключен между Община Лозница и ДФ „Земеделие”  –  Разплащателна агенция и 
отмяна на свое Решение № 287 от 28.12.2009 г. за встъпване в дълг.
………………………………………………………………………………………………………………….

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

Гласували –   15 Общински съветника
„ЗА” – 15
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

РЕШЕНИЕ № 297
05 Март 2010 год.

На 23.10.2009 г. Община Лозница подписа Договор № 17/322/00098 с Държавен 
фонд „Земеделие” (ДФЗ) за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 
322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007-2013г. за реализиране на проект „Рехабилитация 
на централен градски парк – гр. Лозница”. 

Стойността  на  договора за  финансиране е  в  размер  на  1 547  902  лв.,  което 
представлява 100% от инвестицията.

Продължителността  на  договора  за  финансиране  е  30  месеца,  считано  от 
23.10.2009 г. 

На  09.02.2010  г.,  брой  11  на  Държавен  вестник  е  публикувана  Наредба  за 
изменение  и  допълнение  на  Наредба  № 24  от  2008  г.  за  условията  и  реда  за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие 



на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2007 – 2013 г.  Обнародваните промени в Наредба № 24 от 29.07.2008г. гласят, че 
„За  проекти,  одобрени  със  заповед  на  изпълнителния  директор  на 
Разплащателната агенция, издадена 2009 г. или 2010 г., размерът на авансовото 
плащане е до 50 на сто от стойността на одобрената финансова помощ по проекта.”

Съгласно същата тази наредба за изменение и допълнение, когато ползватели 
на помощта са общини, авансово плащане се допуска след представяне на банкова 
гаранция в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане и 
решение  на  общинския  съвет,  одобряващо  поемането  на  дълг  или  запис  на 
заповед,  издадена  от  кмета  на  общината  в  полза  на  РА  в  размер  110  %  от 
стойността на авансовото плащане, и решение на общинския съвет за одобряване 
на запис на заповед.

Във  връзка  с  настъпилите  промени  в  нормативната  уредба  на  23.02.2010  г. 
Община Лозница подписа Анекс № 1 към Договор № 17/322/00098 с Държавен фонд 
„Земеделие” (ДФЗ).

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5, чл. 22, ал. 1 от 
Закона  за  местното  самоуправление  и  местната  администрация  и  §  24  от 
Предходните и заключителни разпоредби от Наредбата за изменение и допълнение 
на  Наредба  №  24  от  29.07.2008  г.,  за  условията  и  реда  за  предоставяне  на 
безвъзмездна  финансова  помощ  по  мярка  „Основни  услуги  за  населението  и 
икономиката в селските райони” от Програмата за чл. 56, параграф 2 на Регламент 
(ЕО)  №1974/2006  на  Комисията  и  договор  за  отпускане  на  финансова  помощ 
№17/322/00098  от  23.10.2009  г.  по  мярка  322  за  Проект  „Рехабилитация  на 
централен  градски  парк  –  гр.  Лозница”,  сключен  между  Община  Лозница  и  ДФ 
„Земеделие”  –  Разплащателна  агенция,  седалище  и  адрес  на  управление  гр. 
София, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 
номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Калина 
Иванова  Илиева,  и  със  15  гласа  „ЗА”,  „ПРОТИВ”  –  0,  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”  –  0, 
Общински съвет - Лозница

РЕШИ
1.  Упълномощава кмета на общината Айхан Мустафов Хашимов да подпише 

Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на 
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в  размер на 851 346.10 лв. (осемстотин 
петдесет  и  една  хиляди  триста  четиридесет  и  шест  лева  и  десет  стотинки)  за 
обезпечаване на 110 % от авансово плащане по договор за отпускане на финансова 
помощ № 17/322/00098 от 23.10.2009 г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на 
населените  места”  за  Проект  „Рехабилитация  на  централен  градски  парк  –  гр. 
Лозница”,  сключен  между  Община Лозница  и  ДФ „Земеделие”  –  Разплащателна 
агенция. 

2. Отменя свое решение № 287 по протокол № 28/28.12.2009 г. за встъпване в 
дълг  на  община  Лозница  по  договор  за  отпускане  на  финансова  помощ  № 
17/322/00098 от 23.10.2009 г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените 
места”  за  Проект  „Рехабилитация  на  централен  градски  парк  –  гр.  Лозница”, 
сключен между Община Лозница и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.  

3. Възлага на кмета на Община Лозница да подготви необходимите документи за 
получаване на авансовото плащане по договор № 17/322/00098 и да ги представи 
пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

4.  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


