
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  64 / 25.  06.  2019 год. 
 

 Общински съвет гр. Лозница, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, на 25.  06. 2019 година/вторник / 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 извънредно заседание и предложи същото да 
протече при следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри  –Кмет на Община 
Лозница Относно:Ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка на 
Община Лозница за финансиране на бюджетни разходи. 

 

 Г-н Севгин Шукри  –Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка  
 Г-н Палов постави въпроса относно изплащането на обезщетение за злополука. 
 Г-н Шенол Салимов – Директор на Общинско предприятие „ Лозстрой” гр. Лозница 

 обясни подробно за изплащането на обезщетението , че е направено всичко 
необходимо и ,че е минало през всички инстанции.  
Г-н Данчо Йонков постави въпроса лицето  на което трябва да се изплати 
обезщетението минал ли е инструктаж  запознат ли е по какъв начин трябва да 
работи. 
Г-н Шенол Салимов  обясни подробно за направения инструктаж. 
 

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  15 

„ЗА” – 11 

„ПРОТИВ” – 2 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2 

 

 

 

 

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 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков ОТСЪСТВА 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков ПРОТИВ 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов ПРОТИВ 

9 Сали Сали ОТСЪСТВА    



РЕШЕНИЕ № 419 

25 Юни  2019 год. 
 

Към настоящия момент ОП“Лозстрой“,второстепенен разпоредител с бюджет  в 
община Лозница има задължения по издадени фактури за обезпечения и отчисления 
по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците на община Разград в размер 
на 93379 лв 

С писмо изх. №  № АО-2605-(2) от 18.06.2019 г.на Регионална инспекция по 
околната среда и водите-Русе е дадено предписание на общината да преведе 
дължимите обезпечения и отчисления на община Разград в срок до 24.06.2019 г.В 
случай,че предписанието не бъде изпълнено на общината ще бъде наложена 
имуществена санкция в размер  от 5000 до 20000 лв.,а при повторно такова от 10000 
до 40000 лв. 
 На второ място:Въз основа на Изпълнителен лист,издаден на 18.04.2019 г. от 
ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД,на основание Съдебно решение по ГД № 1731 от 2018 г. на 
ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРА е образувано изпълнително дело № 20199120400452 срещу 
Общинско предприятие“Лозстрой“ гр.Лозница в полза на Ивко Чинков Читаков. 
 Задължението по изпълнителното дело възлиза на 46156.05 лв. 

На трето място:В общината ежегодно се извършва обезпаразитяване  на 
тревните площи по предварително изготвен график два пъти в годината.Тази година 
поради дъждовете и влажното време се налага извънредно третиране на тревните 
площи срещу кърлежи и други паразити в района на детските градини,детски 
площадки,най-посещаваните тревни площи.За процедурата са необходими 
допълнителни средства в размер до 10000 лв. 

Приходите,които постъпват ежедневно  по сметката на общината не са 
достатъчни за покриване на тези  задължения,част от тях просрочени..Вземанията на 
общината от местни данъци и такси покриват само текущите ежедневни 
нужди.Общината има нужда от допълнително финансиране.Единственият източник 
на финансиране на този етап е ползване на безлихвен заем от набирателната 
сметка./сметка за чужди средства/В сметката има натрупан голям ресурс-904438 

лв.Прогнозата е,че тези средства няма да бъдат усвоени поне в близките 12 месеца и 
няма да бъде  затруднено администрирането на тези чужди средства. 

Предвид гореизложеното, Общински съвет град Лозница  
 

 

Р Е Ш И : 
 

На основание чл.21,ал.1,т.6 и т.10 от ЗМСМА,Общински съвет гр.Лозница 

1.Дава съгласие за ползване на временен безлихвен заем от набирателната сметка 
на община Лозница за финансиране на бюджетни разходи 

2.Определя максимален размер  на ползвания временен безлихвен заем-150000 лв. 
3.Източници за погасяване-със средства от местни приходи и изравнителна 

субсидия за местни дейности 

4.Срок за погасяване на временния безлихвен заем-15.06.2020 г. 
5.Възлага на кмета на Общината да отрази промените по съответните параграфи  

на единната бюджетна класификация. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и 

Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ - дневен срок от приемането му. 
 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 
Административен съд - гр. Разград. 
 

Вярно с оригинала 

 

 Техн. Сътрудник:                      Председател на ОбС: 

                A. Дживгова                                                        И. Ахмедов 


	„ПРОТИВ” – 2

