
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  62 / 30.  05.  2019 год. 
 

 Общински съвет гр. Лозница, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, на 30.  05. 2019 година 

/четвъртък / от 09,00 часа проведе  редовно заседание. 
 

На заседанието присъстваха 15 Общински съветници, както следва: 
 

 

 

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 СЕДМА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 
Лозница, относно: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови 
разходи с източник на финансиране Целева субсидия за капиталови разходи за 
2019г. 

 

Г-н Севгин Шукри – Кмет на Община Лозница 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  12 

„ЗА” – 11 

„ПРОТИВ” – 0 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

РЕШЕНИЕ № 414 

30  Май  2019 год. 
 

С Решение № 373 от 30.01.2019 г. на Общински съвет гр. Лозница е приет   
Поименен списък на обектите за капиталови разходи с източник на финансиране 
Целева субсидия  в размер на 529900.00 лв.за 2019 г. 

 

 

 

Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Ахмед Еминов  ЗА 

3 Сервинас Якуб ЗА 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов ЗА 13 Ниязи Ниязиев ОТСЪСТВА 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

6 Севди Мюсрефов ОТСЪСТВА 15 Данчо Йонков ЗА 

7 Ахмед Сабри  ОТСЪСТВА 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ОТСЪСТВА 

9 Сали Сали ОТСЪСТВА    



Съгласно чл.124,ал.3 от Закона за публичните финанси в рамките на 
определените капиталови разходи,финансирани със средства от целева субсидия се 
допускат вътрешни компенсирани промени между отделните обекти. 

Предлагам на Вашето внимание вътрешни компенсирани промени между 
отделните обекти финансирани със средства от целева субсидия,съгласно 
Приложение № 1. 

От поименния списък отпадат три обекта на стойност 70000.00 лв.-водопровод 
на ул.“Цариградско шосе“ с.Бели Лом-26064.00 лв.,Водопровод на ул.“Тунджа“ и 
ул.“Христо Ботев“ с.Веселина -33936.00 лв и Горелка –Спортна зала-10000.00 лв.. 

Новото предложение е изготвяне на работни проекти на стойност 70000.00 лв. 
на път Пороище,Студенец,Градина и на всички улици,включени в поименния списък 
за основен ремонт,средствата за които са предоставени по ПМС № 315 ОТ 2018 
г.,съгласно Приложение № 1. 

Размерът на целевата субсидия за капиталови разходи при първоначален план 
529900.00 лв. е намален на 404545.00 лв.С писмо на МФ  целевата субсидия за 
капиталови разходи е трансформирана  в целеви трансфер за финансиране 
разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински 
пътища и на улична мрежа на стойност 125355.00 лв. Промяната е в отговор на наше 
писмо за извършване на промяна на размера на средствата от целева субсидия за 
капиталови разходи..  

На основание чл. 21,ал. 1,т. 6  и ал. 2 от ЗМСА и чл.124,ал.3 от Закона за 
публичните финанси, Общински съвет гр.Лозница  
 

Р Е Ш  И  : 
 

1.Дава съгласие да бъде извършена  актуализация на поименния списък на 
обектите за капиталови разходи с източник на финансиране Целева субсидия за 
капиталови разходи за 2019 г.  
 

 

     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 
 


	„ПРОТИВ” – 0

