
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  31/26.03.2010 год.

Общински  съвет  –  Лозница  на  основание  чл.  23,  ал.  4,  т.  1  от  Закона  за 
местното самоуправление и местната администрация на 26.03.2010 година /петък/ 
от 08,30 часа проведе поредното си 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:  Отчет  за  изпълнение  на  програмата  за  ограничаване  на 
структурния дефицит на Община Лозница през 2009 година.
………………………………………………………………………………………………………………….

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 отсъства
4 Сервинас Якуб ЗА 13 Реджеб Мехов ЗА
5 Джошкун Мехмедов ЗА 14 Айгюл Шюкри ЗА
6 Салих Салиев ЗА 15 Ахмед Тахсин ЗА
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 № 298
26 Март 2010 год.

С РЕШЕНИЕ № 231/29.06.2009 год. Общински съвет – Лозница прие програма 
за ограничаване на структурния дефицит на Община Лозница през 2009 год.
Заложените мерки в програмата се свеждат до следното:

1. Откриване на тръжни процедури за разпореждане с общинска собственост 
и реализиране на приходи от продажби. Отчетени са приходи от продажба на земя 
в размер на 25000 лв., използвани за покриване на дефицита.

2. Предприемане на действия за събиране на просрочените вземания – към 
31.12.2009 год. са събрани просрочени вземания в размер на 5 000 лв.

3. В резултат на лимитиране на разходите за горива и материали е постигнат 
финансов резултат от 7716 лв.

4.  През  2009  год.  на  общината  бе  предоставена  целева  субсидия  в 
съответствие  с  Наредбата  за  условията   и  реда  за  финансово  подпомагане  на 
общини  с  обективен  структурен  дефицит  през  2009  год.  в  размер  на  87000  лв. 
Средствата  са  изразходвани  за  покриване  на  просрочените  задължения  за 



консумирана  топлоенергия.  В  резултат  на  изпълнение  на  мерките  в  програмата 
общината приключва 2009 год. без просрочени задължения.
На основание чл. 21,ал. 1, т. 12, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 
1  от  Наредбата  за  условията  и  реда  за  финансово  подпомагане  на  общини   с 
обективен структурен дефицит през 2009 год. и със 15 гласа „ЗА”, „ПРОТИВ” – 0, 
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0, Общински съвет на Община Лозница

РЕШИ
1. Приема отчета на общината за изпълнение на програмата за ограничаване 

на структурния дефицит през 2009 год., както следва /приложение № 3 към чл. 10, 
ал. 1, т. 1/

По приходите – 30000 лв.
По разходите – 7716 лв.
Предоставена помощ от ЦБ – 87000 лв.
Просрочени задължения към 31.12.2009 год. – няма.
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


