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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  66 / 28.  08.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  28. 08.  2019 година / сряда/ 
от 10.00 часа проведе редовно (изнесено)   заседание. 

 
          На заседанието присъстваха 12 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 редовното (изнесено) 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: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Лозница към 31.12.2018г. 
…………………………………………………………………………………………………...................... 

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  11 – Общински съветника   
 „ЗА” – 11 
 „ПРОТИВ” – 0 
         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 427 

28 Август 2019 год. 
 

Бюджетът на община Лозница за 2018 год. е приет от Общинския съвет с 
Решение № 267 от 31.01.2018 г. в размер на 8464798 лв.в т.ч.за делегирани от 
държавата дейности 4756630 лв. и за местни дейности в размер на 3708168 лв. 

 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 отсъства 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов ЗА 13 Ниязи Ниязиев ЗА  
5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков ЗА 

6 Севди Мюсрефов отсъсътва 15 Данчо Йонков отсъства 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков ЗА 

8 Мустафа Енвер отсъства 17 Джемал Палов отсъства 

9 Сали Сали отсъства    



През годината бюджетът на общината  е променен текущо в резултат на 
изменени взаимоотношения с Централния бюджет,получени преводи под формата 
на трансфери и решение на Общинския съвет и уточненият годишен план към 
31.12.2018 възлиза на 11535935 лв. в т.ч. държавни дейности 5354415 лв. , местни 
дейности 5787550 лв. и дофинансиране -393970 лв. 

ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ 

Общият размер на приходите по общинския бюджет към 31.12.2018 г. 
възлизат на 11791695 лв. в т.ч.  

1.Собствени приходи-1724062 лв. 
2.Субсидия от ЦБ-7560770 лв. 

2.1.обща субсидия-4752548 лв. 
2.2.обща изравнителна субсидия-773000 лв. 
2.3.целева субсидия за капиталови разходи-468800 лв. 
2.4.получени целеви трансфери от ЦБ/§31-18/-1415060 лв. 
2.5.получени целеви трансфери от ЦБ/§31-28/-221556 лв. 
2.6.Възстановени трансфери- /70194/ лв. 

3.Трансфери между бюджети -213138 лв. 
4.Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС-(1293932) 
5.Трансфери от/за държавни предприятия-832242 лв. 
6.Временни безлихвени заеми-1344013 лв. 
7.Операции с финансови активи-1411402 лв. 
Постъпилите приходи по бюджета на общината за държавни дейности в 

размер на 5359487 лв. включват: 
собствени приходи-66686 лв., 
внесен данък върху приходите от стопанска дейност-/1277/ лв. 
помощи и дарения-15000 лв. от фондация“Америка за България“ за 

изграждане на изнесен център за обучение по природни науки в ОУ с.Сейдол. 
обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини  в 

размер на 4752548 лв. 
целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи-1152 лв 
получени от общини целеви трансфери/§ 31-18//присъдена издръжка дете-

11560 лв. 
получени от общини целеви трансфери/§ 31-28/-превоз ученици-221556 лв. 
  трансфери между бюджети-145099 лв. в т.ч. от МТСП  по програми за 

осигуряване на заетост-102694 лв. и от МОН-42405 лв.  за закупуване на 
шкафчета,месечни помощи за деца и за изграждане и развитие на Wi-Fi мрежа. 

 трансфери-ПУДООС-7495 лв.- финансиране на проект от национална 
кампания“Чиста околна среда“за съоръжения детска площадка 

операции с финансови активи-153391 лв. 
Приходите в местните дейности възлизат на 6432208 лв.Изпълнението е 

както следва: 
Собствени приходи,помощи и дарения в размер на 1657376 лв.,при годишен 

план 1568927 лв.Изпълнението е 105 на сто.. 
Имуществени и други местни данъци-Общото изпълнение на данъчните 

приходи е 383857 лв. при разчет 330000 лв.,като изпълнението спрямо 
актуализирания годишен план е 116 %. 

В структурно отношение това са: 
Постъпления от данък върху недвижимите имоти-при годишен план 75000 лв. 

изпълнението за годината е 75975 лв.,или 100.5 %. 
От данък върху превозните средства-При разчет 170000 лв.,изпълнението към 

31.12.2018 г. е 216647 лв. 
От данък при придобиване на имущество по дарения-план 80000 

лв.,изпълнение 84663 лв. 
От патентен данък-план 5000 лв.,изпълнение 6752 лв.,135 %. 



Постъпленията от неданъчни приходи по общинския бюджет възлизат на  
1273519 лв.,което представлява 77 % от събраните собствени приходи. 

По източници,приходите са от: 
Приходите от продажба на услуги,стоки и продукция-при  разчет за годината 

91473 лв. са постъпили 189953 лв.- 
Приходите от наем на имущество,разчетени в размер на 17000 

лв.Изпълнението е   21696 лв. 
От наеми на земя при годишен план 330000 лв.,изпълнението е 337866 лв.,или 

102 на сто. 
С най-голям относителен дял от неданъчните приходи,постъпили по бюджета 

на общината  са общинските такси-28 на сто-361856 лв.,при уточнен план 415497 
лв.,изпълнението е 87 % 

По видове такси,изпълнението е както следва: 
Такса за ползване на детски градини-при бюджет 40000 лв.изпълнението е 

37422 лв.-94 %. 
Такса за ползване на домашен социален патронаж-при годишен бюджет 

20000 лв. изпълнението е 18964 лв.-95 %. 

Такса за битови отпадъци-при разчет 293587 лв. изпълнението  е 236961 лв.-
80 %. 

За технически услуги-изпълнението  е 12613 лв.при годишен план 10000 лв.,-
126 %. 

За административни услуги- изпълнението е 53262 лв. при годишен план 
50810 лв.-86 %. 

Постъпилите приходи от наказателни лихви за данъци,глоби и санкции са в 
размер на 40524 лв. при годишен план 32807 лв.-изпълнение 123 %. 

Постъпленията от продажба на  нефинансови активи са в размер на 355432 
при годишен план 370000 лв.Включват постъпления от продажба на земя-324411 
лв.и постъпления от продажба на сгради-29497 лв. 

Приходи от концесии-изпълнение 48 %.При годишен план 5000 
лв.,изпълнението е 2425 лв. 

Помощи и дарения-5150 лв. 
Внесени ДДС  и данък върху приходите /15152/ лв. 
Получените  трансфери от ЦБ възлизат на  2573954 лв.и включват: 
обща изравнителна субсидия773000 
целева субсидия за капиталови разходи-467648 лв. 
Целеви трансфери-1403500 лв. ,в т.ч по ПМС № 165/2018 г.-700000 лв.,ПМС 

№  315/2018 г. -700000 лв. за ремонт на улици и ПМС № 157/2018 Г. за ремонт на 
паметници на загиналите във войните 

Възстановеният  трансфер  в размер на 70194 лв.включва-неусвоени  
средства по ПМС № 260/2017 г.- 22 лв. -  и ПМС № 153/2017 г.-70172 лв.-за ремонт 
на улици и пътища 

Получените трансфери между бюджети в местни дейност/§ 61-01/ са в 
размер на 68039 лв.,в т.ч. от МТСП /личен асистент/-156601 лв.Възстановена сума 
на ДФ“Земеделие“-/2348/ лв. 

Предоставени трансфери-за съфинансиране на проект“Красива България“ -
89980 лв.,възстановен трансфер съфинаансиране -Фонд“Социална закрила“-3766 
лв. 

Трансфери между бюджети и сметки за средства от ЕС и временни 
безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС-това са 
средства,предоставени от бюджета в СЕС  като безлихвен заем ,във връзка с 
реализиране на проект по ОП“Околна среда“за предходни отчетни периоди.Тъй като 
тези средства не са възстановени от последващи трансфери,поради непризнаване 
на разходите,то заемът се трансформира в трансфер между бюджетни сметки и 



сметки за средства от ЕС.Взети са записвания в отчетна група“Бюджет“ и отчетна 
група“СЕС“ на касова и начислена основа. 

Трансфер от ПУДООС-824747 лв.за изграждане на канализационна мрежа  
 Операции с финансови активи-1258011 лв. 

През 2018 г. е погасен краткосрочен заем към“Инвестбанк“ в размер на 
100000 лв. и дългосрочен заем към фонд“ФЛАГ“ в размер на 128160 лв. 

В края на годината е получен нов краткосрочен банков заем в размер на 
100000 лв.за оборотни средства. 

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ 

Извършените разходи за делегираните от държавата дейности  към 
31.12.2018 г. възлизат на 5084710 лв. 

Най-голям относителен дял- 80 % от изразходваните средства за държавни 
дейности заемат разходите за заплати и осигурителни плащания-4108616 лв.  

Разходите за веществена издръжка възлизат на 713256 лв.От тях най .-голям 
относителен дял -35 % заемат разходите за вода,горива и енергия-184876 
лв..Следват разходите за външни услуги-178268 лв.,,разходи за материали-114539 
лв.,за храна-88302 лв.,постелен инвентар и работно облекло-10039 лв. , 
застраховки-9491 лв.,текущ ремонт 8695 лв. и др. 

Изплатени са стипендии за 24968 лв. 
На читалищата са предоставени субсидии в размер на 163941 лв. при 

годишен план-167500 лв.От разпределението на субсидията по читалища ,на едно 
читалище не е преведена субсидия поради липса на регистрация.Разликата от 3559 
лв. остава като преходен остатък по бюджета за 2019 г. 

По функции и дейности  разходите са както следва: 
Общинска администрация-при разчет  743031 лв.- за годината са отчетени  

разходи за 743031 лв. 
Отбрана и сигурност-при годишен план 141129 лв. са отчетени разходи  в 

размер на 67101лв. 
 Детски градини-при годишен план-555262 лв.са отчетени разходи в размер 

на 553304 лв. 
Неспециализирани училища ,без професионални гимназии-при разчет 

1927506 лв.,разходи са отчетени за 1889810 лв 
Професионални гимназии—отчетените разходи възлизат на 842034 лв.,при 

годишен план 902423.Изпълнение 93 на сто. 
Общежития-изразходваните средства са в размер на 66606 лв.,при годишен 

план 81501 лв. Изпълнението е  82 на сто. 
Център за подкрепа на личностно развитие-при годишен план 33465 

лв.,отчетени са разходи за 31767 лв. 
Други дейности по образованието-При годишен план 192008 лв.,разходи са 

отчетени за 192008 лв. 
Здравни кабинети в детски градини-при годишен разчет 51822 лв.отчетените 

разходи са 51822 
Други дейности по здравеопазването-отчетените разходи са в размер на 5389 

лв.,при годишен разчет 9413 лв. 
Център за настаняване от семеен тип-при годишен план 135800 

лв.,отчетените разходи са 135800 лв. 
Дом  за възрастни хора с физически  увреждания-при годишен план 172302 

лв.,изпълнението е 172302 лв. 
Център за социална рехабилитация и интеграция-при годишен план 109960 

лв.,разходи са отчетени за 45402 лв. 
В местните дейности са отчетени разходи за  4378710 лв.,в т.ч. 
 разходи за трудови възнаграждения 702002 лв.които заеман 16 %  от общия 

размер на разходите за местни дейности., 



издръжка-1010875 лв.От разходите за издръжка най-голям дял 47 % заемат 
разходите за външни услуги -470149 лв..Следват разходите за вода,горива и 
енергия-269778 лв.,разходи за материали-157213 лв.,текущ ремонт-50192 лв.За 
застраховки са отчетени разходи за 15119 лв.Платените  възлизат на 78810 лв. 

Разходи за лихви по заеми от банки в страната са отчетени в размер на 8024 
лв. и по  други заеми-фонд ФЛАГ-29857 лв. 

Отчетените помощи по решение на общинския съвет са в размер на 16988 лв.  
Капиталови разходи са отчетени  в размер на 2522326 лв. 
По функции и дейности разходите в местните дейности са както следва: 
Държавни и общински служби и дейности по изборите-33549 лв.за 

провеждане на частични избори за кмет на общината. 
Общински съвет-отчетени са разходи в размер на 111057 лв.при разчет 90000 

лв. 
За издръжка на детските градини са отчетени разходи в размер на 99452 лв. 
Други дейности по образованието –при годишен план 56900 лв.,отчетените 

разходи възлизат на 52607 лв., 
Домашен социален патронаж-при разчет 93582 лв.,разходи са отчетени за 

119427 лв.В повече спрямо годишния разчет  са отчетени разходи за25845 лв. 
На пенсионерски клубове са предоставени средства в размер на 3872 

лв.,което е с 1372 лв. в повече спрямо разчета. 
Осветление на улици и площади-при годишен план 39938 лв.,разходи са 

отчетени за 63095 лв.В повече са отчетени разходи за 23157 лв. 
Други дейности по жилищното строителство,благоустройство-отчетени са 

разходи за 975674 лв.,при годишен план 2462472 лв.Най-голям дял 92 % заемат 
разходите за основен ремонт и придобиване на ДМА-895612 лв.В уточнения план са 
включени трансфери,предоставени по ПМС № 165/2018 г.-700000 лв.,ПМС №  
315/2018 г. -700000 лв. за ремонт на улици ,които ще бъдат усвоени през 2019 г. 

Озеленяване-отчетени са разходи за 125666 лв.,при разчет 87630 лв.От тях 
55872 лв. са разходи за изграждане на инфраструктурни обекти. 

Чистота—Отчетени са разходи за 345135 лв. в т.ч. разходи за транспортни 
средства 199920 лв.Годишният разчет е изпълнен на 70 %. 

Спортни бази и спорт за всички-при годишен план 94425 лв.отчетени са 
разходи за 101682 лв.,в т.ч. за изграждане на инфраструктурни обекти-17172 лв. 

Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътища-отчетени 
са разходи в размер на 828561 лв.,при разчет 837197 лв.,99 % спрямо годишния 
разчет. 

Други дейности по икономиката-При годишен разчет 128803 лв. отчетените 
разходи възлизат на 248227 лв. 

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи е 
отчетено в размер на 439380 лв.,в т.ч. 

Общинска администрация-143202 лв. 
Детски градини-34820 лв. 
Неспециализирани училища,без професионални гимназии-71238 лв.От тях за 

трудови възнаграждения-17532 лв.,издръжка -51864 лв.,капиталови разходи 1842 
лв. 

Център за подкрепа на личностно развитие-дофинансиране в размер на 44449 
лв.,от които за трудови възнаграждения-28168 лв., за издръжка-14645 лв. и за 
капиталови разходи-1636 лв. 

Други дейности по образованието-48813 лв.,в т.ч. трудови разходи-24331 лв. 
и издръжка 24482 лв. 

Здравни кабинети в детски градини и училища-3580 лв.,в т.ч.заплати-2215 
лв. и издръжка-1365 лв. 

Център за настаняване от семеен тип—дофинансиране в размер на 31477 
лв.,в т.ч. трудови възнаграждения-15185 лв. и издръжка 16292 лв. 



Дом за възрастни с физически увреждания-дофинансиране  57744 лв.,в 
т.ч.трудови възнаграждения-19123 лв.,издръжка-34421 лв. и капиталови разходи-
4200 лв. 

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

Актуализираният план към 31.12.2018 г. на разчета за капиталови разходи на 
община Лозница е на стойност 4306897 лв.Спрямо първоначалния разчет 
увеличението е с 2154925 лв. 

Към 31.12.2018 г.отчетените капиталови разходи са в размер на 2578674 лв.,в 
т.ч. основен ремонт на дълготрайни материални активи-1615707 лв.,придобиване 
на дълготрайни материални активи-959967 лв. ипридобиване на нематериални 
дълготрайни активи-3000 лв. 

Източниците на  финансиране са както следва: 
Целева субсидия за капиталови разходи-468800 лв.,при разчет 468800 

лв.Изпълнението на плана е 100 %. 
Финансиране със средства по ПМС №153/2017 г.-за ремонт на улици.При 

разчет 850000 лв.,отчетени са 779828 лв.Неусвоените средства в размер на 70172 
лв. са възстановени в ЦБ през м.декември 2018 г.. 

Финансиране със средства по ПМС № 260/2017 г.-При разчет 450000 
лв.,усвоените средства са 449978 лв.Разликата е възстановена в ЦБ през 2018 г. 

Финансиране със средства по ПМС 165/2018 г.-средства за ремонт на улици в 
размер на 700000 лв.,които остават като преходен остатък за 2019 г. 

Финансиране със средства по ПМС № 315/2018 г.в размер на 700000 лв.-
ремонт на улици,които също остават като преходен остатък за 2019 г. 

Финансиране със собствени средства в размер на  257811 лв,в 
т.ч.финансиране чрез § 40-00-199920 лв.Закупен е специализиран автомобил за 
сметосъбиране и сметоизвозване. 

Финансиране със средства  от помощи и дарения -15000 лв., предоставени от 
фондация“Америка за България“ за изграждане на изнесен център за обучение по 
природни науки в ОУ с.Сейдол. 

Финансиране със средства от трансфери между бюджети и трансфери от/за 
държавни предприятия в размер на 607257 лв.,в т.ч. 

МОН-20679 лв.за изграждане на Wi-Fi мрежа в две училища в гр.Лозница. 
ПУДООС-586578 лв.,от които 582818 лв.за изграждане на канализационна 

мрежа в гр.Лозница и 3760 лв. за финансиране на проект от национална 
кампания“Чиста околна среда“-съоръжения детска площадка 

Между отчета за касовото изпълнение на бюджета и отчета за капиталовите 
разходи  има неравнение с 89980 лв.В касовия отчет сумата е отчетена  по § 61-02 -
предоставени трансфери  на МТСП във връзка със съфинансиране по 
проект“Красива България“ за обект“Център за настаняване от семеен 
тип/пристройка и ремонт на дом за възрастни хора с физически увреждания“ 
с.Ловско./ 

 
ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Просрочените вземания  на общината към 31.12.2018 г. възлизат на 277038 
лв.,в т.ч.от наеми на общинско имущество и земя-239772 лв.,такси за ползване на 
детски градини и домашен социален патронаж-16061 лв.и от концесии-21204 
лв.Голяма част от тези вземания са несъбираеми,като наем имущество-48807 
лв.,наем земя-48557 и от концесии-21204 лв.Изчерпани са всички възможности за 
събиране на съответните вземания.Договорите са изтекли,изтекъл е и съответния 
давностен срок.Има и доста вземания,при които общината би извършила по-големи 
разходи за тяхното събиране по съдебен ред,отколкото получаване на евентуални 
приходи. 

Просрочени задължения-255598 лв.,в т.ч. държавни дейности-11486 лв. и 
местни дейности-244112 лв. 



 В местните дейности-най много просрочени задължения  са отчетени в 
Общинско предприятие“Лозстроѝ“-146860 лв.От тях-127071 лв. са за отчисления по 
чл.60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.Следват задълженията за 
хранителни стоки в ДСП-32220 лв. и в детските градини-23008 лв.В общинска 
администрация просрочените задължения са в размер на 11775 лв. и в 
дейност“Други дейности на икономиката-21728 лв.задължения за външни услуги. 

 
СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЕС/СЕС/ 

 

През 2018 г.в  община Лозница са реализирани проекти по ОП“Развитие на 
човешките ресурси“-„Топъл обяд“,“Приеми ме“ и“Работа“,ОП“Наука,образование и 
интелигентен растеж“ и схема“Училищен плод“-ДФЗ. 

Приходи са отчетени за 436309 лв. 
Получените трансфери към 31.12.2018 г.възлизат на 412056 лв.,както следва: 
Проект „Топъл обяд“-136950 лв. 
Проект“Приеми ме“-47787 лв. 
Проект“Работа“- 39501 лв. 
„Наука,образование и интелигентен растеж“-84448 лв. 
Схема“Училищен плод“-982 лв. 
През 2018 г.е получен трансфер по проект“Личен асистент“-102388 

лв./окончателно плащане/,който приключи на 31.12.2017 г. 
Разходи за извършени за 370800 лв. 
Преходен остатък-65509 лв. 
 
ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ КЪМ 31.12.2018 Г. 
 

Към 01.01.2018 г. размерът на дълга на община Лозница е 980040 лв.,който 
включва краткосрочен банков заем от 200000 лв.от 2017 г.и дългосрочен заем с 
„Фонд за органите на местното самоуправление в България“ФЛАГ“от 780400 лв. 

През 2018 г.община Лозница поема краткосрочен дълг в размер на 100000 
лв.Договорът за оборотен кредит е сключен на основание  решение № 351  по 
Протокол № 52/29.10.2018 г.на Общински съвет гр.Лозница.Срокът за издължаване 
на дълга е 2019 г. 

Плащанията по дълга през 2018 г. са както следва: 
 Погасен е банков кредит от 2017 г. в размер на 100000 лв.и към фонд“ФЛАГ“-
128160 лв. 
 Размерът на дълга към 31.12.2018 г. възлиза на 851880 лв.,в т.ч. 
 Краткосрочен дълг- 100000 лв. 
 Дългосрочен дълг- 751880 лв. 
 

На основание чл.21,ал.1,т.6,чл.52,ал.1 от ЗМСМА,чл.140,ал.5 от Закон за 
публичните финанси, чл.9, ал.1 от Закона за общинския дълг и Наредба № 17  за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 
следващите три години,за съставяне,приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на  Община Лозница  общинския съвет Лозница  

  
РЕШИ: 

 

 
1.Приема актуализиран план на приходите по бюджета на община Лозница  

към 31.12.2018 г.в размер на 11535935 лв.,съгласно Приложение № 1 
в т.ч. 

Държавни дейности-5354415 лв. 
Местни дейности-6181520 лв. 



2.Приема отчет на бюджета по приходите на община Лозница към 
31.12.2018 г. в размер на 11791695 лв.,съгласно Приложение № 1 
в т.ч. 

Държавни дейности-5359487 лв. 
Местни дейности-6432208 лв. 
3.Приема актуализиран плана на разходите по бюджета на община Лозница 

към 31.12.2018 г. в размер на 11535935 лв.,съгласно Приложение № 2 и 
Приложение № 3 
в т.ч. 

Държавни дейносит-5354415 лв 
Местни дейности-5787550 лв. 
Дофинансиране на държавни дейности с местни приходи-393970 лв. 
4.Приема отчет на бюджета по разходите на община Лозница към 

31.12.2018 г. в размер на 9902800 лв.,съгласно Приложение № 2 и Приложение № 3 
в т.ч. 

Държавни дейности-5084710 лв. 
Местни дейности-4378710 лв. 
дофинансиране-439380 лв. 
5.Приема актуализиран план на капиталовите разходи към 31.12.2018 г. в 

размер на 4306897 лв. 
6.Приема отчет на капиталовите разходите  в размер на 2578674 лв. с 

източник на финансиране както следва: 
Целева субсидия за капиталови разходи-468800 лв. 
Целеви трансфери-20679 лв. 
Собствени средства-257811 лв. 
Преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии и трансфери-

1229806 лв. 
Други източници за финансиране/ПУДООС/-601578 лв. 
7.Приема отчет на приходите  по сметките за средства от Европейския 

съюз за получаване,разходване и отчитане на средства от определени европейски 
фондове в размер на  436309 лв.,съгласно Приложение № 4 

8.Приема отчет на разходите  по сметките за средства от Европейския 
съюз за получаване,разходване и отчитане на средства от определени европейски 
фондове в размер на  370800 лв.,съгласно Приложение № 4 

9.Приема отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 г. 
съгласно Приложение №  5,Приложение № 6,Приложение № 7 

10.Приема годишните отчети на второстепенните разпоредители с 
бюджети за 2018 г.,съгласно Приложение № 8 и Приложение № 9.                                                                 
 
 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Лозница и 
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

          
        Настоящото решение подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от обявяването 
му пред Административен съд – Разград, по реда на Административно 
процесуалния кодекс. 

 
Вярно с оригинала 

 

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

Решението е обявено на  04/09 /2019 г. 
 



 


	„ПРОТИВ” – 0

