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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  60 / 19.  04.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  19. 04.  2019 година / петък/ 

от 09.00 часа проведе извънредно   заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 14 общински съветника:    
                                                  

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 извънреното заседание и предложи същото да 
протече при следния: 

 
Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ПО ПЪРВА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 
Лозница, относно:  Трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в 
целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на 
неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.  
………………………………………………………………………………………………………............... 
 

Г-н Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка  
 

Г-жа Тотка Паисиева  - Директор дирекция „ Финанси и Бюджет”,също направи 
разяснения по внесената докладна записка 
 
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, в гласуването взеха участие следните 
общински съветници: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гласували – Общински съветници  14 

„ЗА” – 14 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

 

Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  ЗА 

2 Севджан Мехмед отсъства 11 Ахмед Еминов  ЗА 

3 Сервинас Якуб ЗА 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов отсъства 13 Ниязи Ниязиев ЗА 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков ЗА 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков ЗА 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ЗА 

9 Сали Сали отсъства    



 

РЕШЕНИЕ № 400 

19  Април   2019 год. 
 

С Решение № 373 от 30.01.2019 г. на Общински съвет гр. Лозница е утвърден 
бюджета на община Лозница за 2019 г. Със същото решение е приет и поименен 
списък за капиталови разходи по обекти, видове и източник на финансиране. В 
списъка по § 51-00 във функция “Икономически дейности и услуги“  са утвърдени 
следните обекти, с източник на финансиране целева субсидия за капиталови 
разходи: 

- Път RAZ 1088/ІІ-49, с.Трапище-Разград/-Синя вода-Лозница-Вилна зона от 
км.6+000 до км.6+650/ул.Освобождение  - 75 922 лв. 

- RAZ 1082/1-2 Разград-п.к.Тервел/Бели Лом – 4 603 лв. 
-  RAZ 1087/1-2 Разград-п.к.Бели Лом/-Веселина-Граница общ./Лозница-

Самуил/-Самуил/RAZ 2140* - 18 525 лв. 
- RAZ 2084/111-206 Пороище-Ловско/Студенец Гороцвет//1-2/ - 7 192  лв. 
- RAZ 2116/11-49 Манастирско-Разград/Островче-Сейдол-Чудомир/11-51/ -

19 113 лв.  
В поименния списък за капиталови разходи по § 51-00 във функция “Жилищно 

строителство, БКС и опазване на околната среда“ са утвърдени следните обекти, с 
източник на финансиране ПМС № 165/07.08.2018 г.: 

- Ремонт на ул.“Цариградско шосе“ с. Бели Лом – 304 075 лв.  
- Ремонт на ул.“Тунджа „ и ул.“Христо Ботев“ с. Веселина -395 925 лв.  
При отразяването на същите в поименния списък за капиталови разходи е 

допусната техническа грешка и същите са отнесени с източник на финансиране 
целева субсидия за капиталови разходи. За описаните по-горе обекти няма изготвени 
и одобрени работни проекти и не са издавани разрешения за строеж, следователно  
те представляват текущ ремонт и не могат да бъдат отчетни като основен. 

На основание чл. 21,ал. 1,т. 6  и ал. 2 от ЗМСА, чл. 50 и чл. 88 от ЗДБРБ за 2019 
г. и във връзка с ФО № 1/15.01.2019 г. на МФ-Указания за съставянето и 
изпълнението на бюджетите на общините и на сметките за СЕС за 2019 г., Общински 
съвет гр.Лозница  
 

РЕШИ : 

 

1. Дава съгласие да бъде внесено предложение до Министерство на финансите за 
трансформиране на 125355.00 лв. от целевата субсидия за капиталови разходи, 
определена по реда на чл. 50 от ЗДБРБ в целеви трансфер за финансиране 
разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 
общински пътища и на улична мрежа 

2. Определя обектите, за които се предлага да отпаднат от поименния списък за 
капиталови разходи   с източник на финансиране целева субсидия за 
капиталови разходи, както следва: 
- Път RAZ 1088/ІІ-49, с.Трапище-Разград/-Синя вода-Лозница-Вилна зона от 

км.6+000 до км.6+650/ул.Освобождение  - 75 922 лв. 
- RAZ 1082/1-2 Разград-п.к.Тервел/Бели Лом – 4 603 лв. 
- RAZ 1087/1-2 Разград-п.к.Бели Лом/-Веселина-Граница общ./Лозница-

Самуил/-Самуил/RAZ 2140* - 18 525 лв. 
- RAZ 2084/111-206 Пороище-Ловско/Студенец Гороцвет//1-2/ - 7 192  лв. 
- RAZ 2116/11-49 Манастирско-Разград/Островче-Сейдол-Чудомир/11-51/ -

19 113 лв.  
3. Определя обектите за текущ ремонт,за които се предлага да бъдат 

финансирани със средства от трансформираната целева субсидия за 
капиталови разходи,както следва: 



- Път RAZ 1088/ІІ-49, с.Трапище-Разград/-Синя вода-Лозница-Вилна зона от 
км.6+000 до км.6+650/ул.Освобождение  - 75 922 лв. 

- RAZ 1082/1-2 Разград-п.к.Тервел/Бели Лом – 4 603 лв. 
- RAZ 1087/1-2 Разград-п.к.Бели Лом/-Веселина-Граница общ./Лозница-

Самуил/-Самуил/RAZ 2140* - 18 525 лв. 
- RAZ 2084/111-206 Пороище-Ловско/Студенец Гороцвет//1-2/ - 7 192  лв. 
- RAZ 2116/11-49 Манастирско-Разград/Островче-Сейдол-Чудомир/11-51/ -

19 113 лв.  
4. Упълномощава кмета на община Лозница да внесе предложение в  

Министерство на финансите за трансформиране на средствата на част от 
целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от ЗДБРБ за 2019 г.в целеви 
трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на 
общински пътища и на улична мрежа в община Лозница в съответствие с 
процедурните изисквания,свързани с разпоредбата на чл.88 от ЗДБРБ за 2019 
г. 

5. Определя обектите,финансирани по ПМС 165/07.08.2018 г.,включени в 
поименния списък за капиталови разходи за 2019 г., да отпаднат от 
инвестиционната програма на община Лозница за 2019 г.,както следва: 
- Ремонт на ул.“Цариградско шосе“ с. Бели Лом – 304 075 лв.  
- Ремонт на ул.“Тунджа „ и ул.“Христо Ботев“ с. Веселина - 395 925 лв.  

6. Определя обектите за текущ ремонт, за които се предлага да бъдат 
финансирани със средства от ПМС 165/07.08.2018 г.: 
- Ремонт на ул.“Цариградско шосе“ с. Бели Лом – 304 075 лв.  
- Ремонт на ул.“Тунджа „ и ул.“Христо Ботев“ с. Веселина - 395 925 лв.  
 

      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 

 

 Техн. Сътрудник:                      Председател на ОбС: 
                A. Дживгова                                                        И. Ахмедов 
 

 

 

Решението е обявено на 26 /04/ 2019 


	„ПРОТИВ” – 0

