
Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД

ПРОТОКОЛ
№  35/06.07.2010 год.

Общински  съвет  –  Лозница  на  основание  чл.  23,  ал.  4,  т.  1  от  Закона  за 
местното  самоуправление  и  местната  администрация  на  06.07.2010 година 
/вторник/ 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  ПЕТА  ТОЧКА -  Докладна  записка  от  Айхан  Хашимов  –  Кмет  на  Община 
Лозница, относно:  Авансово плащане по Договор № 58111 – СО22-213/23.12.2008 
г. между Община Лозница и МОСВ за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”  за реализация на 
инвестиционен  проект  „Изграждане  на  нови  клонове  към  съществуващата 
канализационна  мрежа,  реконструкция  на  водопроводната  мрежа  по  улиците, 
предвидени  за  канализация  и  реконструкция  на  Пречиствателната  станция  за 
отпадъчни води на град Лозница”.
………………………………………………………………………………………………………………….

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 отсъства
7 Сали Сали ЗА 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 № 325
06 Юли 2010 год.

Със свое решение № 181 по протокол № 19 от 13.02.09 год. ОбС - Лозница 
упълномощи Кмета на Община Лозница за издаване на запис на заповед в размер 
на  2 014 858,  966  лв.  или  10%  /десет  процента/  от  първоначално  договорената 
стойност  на  безвъзмездната  финансова  помощ  възлизаща  на  20 148 589,66  лв. 
/двадесет милиона сто четиридесет и осем хиляди петстотин осемдесет и девет 
лева и шейсет и шест стотинки/.

На 25 май 2010 година Община Лозница подписа Анекс № 1 към Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО22-213 от 23.12.2008 г. по силата на 
който размера на максималната безвъзмездна финансова помощ е 20 069 602, 46 
лв.  /  двадесет  милиона  шестдесет  и  девет  хиляди  шестстотин  и  два  лева  и 
четиридесет и шест стотинки/ от общата стойност на проекта. 



Съгласно § 3 от Анекс № 1 размера на авансовото плащане се увеличи на 20 
% от  максималната стойностна безвъзмездната финансова помощ, равняващи се 
на  4 013 920,49 лв.  /четири милиона тринадесет  хиляди деветстотин и  двадесет 
лева и четиридесет и девет стотинки/. 

За да получи авансовите средства в предоговорения размер е необходимо 
Община Лозница, в качеството си на бенефициент да отправи искане за авансово 
плащане в размера на разликата от общата му стойност и получените през 2009 
година авансови средства.   

Във връзка с реализацията на инвестиционен проект «Изграждане на нови 
клонове  към  съществуваща  канализационна  мрежа,  реконструкция  на 
водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация и реконструкция на 
Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Лозница», Приоритетна ос 1 
„Подобряване  и  развитие  на  инфраструктурата  за  питейни  отпадъчни  води  в 
населени места над 2000 екв. ж. и в населени места с под 2000 екв. ж. попадащи в 
градски агломерационни ареали”,  в изпълнение на чл. 4 от Договор № 58111-СО22-
213/23.12.08 г. между Община Лозница и МОСВ за предоставяне на  безвъзмездна 
финансова  помощ  по  Оперативна  програма  „Околна  среда  2007-2013  г.”, 
съфинансирана  от  Европейския  фонд за  регионално развитие  и  от  Кохезионния 
фонд на Европейската общност, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 22, ал. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и със 15 Гласа „ЗА”, 
„ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0, Общински съвет на Община Лозница

РЕШИ
1.  Дава  съгласието  си  за  отправяне  на  искане  за  авансово  плащане  към 

Договарящия орган на ОП”ОС” в размера посочен в чл. 2, т. 1 от Договор № 58111-
СО22-213/23.12.08 г. между Община Лозница и МОСВ, а именно 1 999 061,524 лв. 
/един милион деветстотин деветдесет и девет хиляди и шестдесет и един лева и 
петдесет и две стотинки/. 

2.  Упълномощава  Кмета  на  Община  Лозница  да  издаде  в  полза  на 
Договарящия  орган  следното  обезпечение,  гарантиращо  авансовото  плащане,  а 
именно: запис на заповед без протест и без разноски в полза на МОСВ, платим на 
предявяване, който да обезпечава размера на авансовото плащане, възлизащо на 
1 999 061,524 лв. 

3.  Издаването  на  записа  на  заповед  от  Кмета  на  Община  Лозница  да  се 
извърши по реда на чл. 4 от Специалните условия на горецитирания Договор за 
предоставяне  на   безвъзмездна  финансова  помощ  по  Оперативна  програма 
„Околна среда 2007-2013 г.”

4.  Възлага  на  Кмета  на  Община  Лозница,  да  подготви  необходимите 
документи за получаване на авансово плащане по Договор 58111-СО22-213 и да ги 
представи пред Договарящия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013 г.”.

5. 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


