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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 ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Шукри  –Кмет на Община Лозница 

Относно: Информация за изпълнение на Общински бюджет и общинските сметки за 
средства от Европейския съюз на Община Лозница към 30.06.2019г. 
…………………………………………………………………………………………………...................... 

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

 

РЕШЕНИЕ № 428 

28 Август 2019 год. 
 

Бюджетът на община Лозница за 2019 год. е приет от Общинския съвет с 
Решение № 373 от 30.01.2019 г. по протокол № 56/30.01.2019 г.в размер на 9726194 

 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    



лв.в т.ч.за делегирани от държавата дейности 5516545 лв. и за местни дейности в 
размер на 4209649 лв. 

През шестмесечието бюджетът на общината  е променен текущо в резултат на 
изменени взаимоотношения с Централния бюджет и получени преводи под формата 
на трансфери в размер на 422003 лв. и уточненият годишен план към 30.06.2019 
възлиза на 10148197 лв. в т.ч. държавни дейности 5969746 лв. , местни дейности 
4178451 лв.  
 Промените са както следва:  
 Държавни дейности- увеличение с 453201 лв.,в т.ч.  

1. Обща субсидия -§ 31-11- - 71439 лв. 
ФО-8/18.04.2019 г.-промяна на натуралните показатели във 
функция“Здравеопазване“- -1956 лв. 
ФО-9/22.04.2019 г.-промяна на натуралните показатели във 
функция“Образование“- -212683 лв. 
ФО-13/25.04.2019 г.-за възстановяване на транспортните разходи на 
педагогическия персонал- + 76600 лв. 
ФО-19/07.06.2019 г.-за работа с деца и ученици от уязвими групи- +41840 лв. 
ФО-20/12.06.2019 г.-за закупуване на учебници и учебни помагала-24760 лв. 
2. Целеви трансфери-§ 31-18- 273428 лв. 
ФО 10/23.04.2019 г.-присъдена издръжка дете- 2700 лв. 
ФО-15//07.05.2019 г.за непредвидени и/или неотложни разходи за 
предотвратяване и преодоляване на последиците от бедствия- 270728 лв. 
3. Целеви трансфери-§ 31-28- 143783 лв. 
ДПРС 1/19.02.2019 г.-за компенсации за транспорт на деца и ученици и за 
безплатни и по намалени цени пътувания-  74825 лв. 
ДПРС-3/25.04.2019 г.- за компенсации за транспорт на деца и ученици-  68958 
лв. 
4. Трансфери-  62392 лв.,в т.ч. 
От МОН-за прекратени помощи за деца- + 1370 лв. 
От Областна администрация-за евроизбори-23995 лв. 
От Агенцията по заетостта-32032 лв. 
От ПУДООС-4995 лв. 
Местни дейности- намаление с 31198 лв.,в т.ч. 
1.Целева субсидия за капиталови разходи-§ 31-13- -125355 лв. 
ФО-14/30.04.2019 г.-трансформиране на средства от целева субсидия за 
капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за 
извършване на текущи ремонти- -125355 лв. 
2.Целеви трансфери- § 31-18-  125355 лв. 
3.Трансфери- -31198 лв.,в т.ч.  
Получени трансфери-  83226 лв. 
От МТСП-за предоставяне на социална услуга“Личен асистент“- + 78231 лв. 
От ПУДООС- +4995 лв. 
Предоставени трансфери- на община Разград за обезпечения и отчисления по 
чл.60 и чл.64 от ЗУО -114424 лв. 
 
ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ 

 

Общият размер на приходите по общинския бюджет към 30.06.2019 г. възлизат 
на  6263935 лв. в т.ч.  

държавни дейности 3202222 лв. 
местни дейности-3061713 лв. 
Разходи са отчетен за 5502596 лв.,в т.ч. 
 държавни дейности-2912237 лв. 
местни дейности-2590359 лв. 



Преходният остатък към 30.06.2019 г. е в размер на 761339 лв.,в т.ч. държавни 
дейност-289985 лв.и местни дейности-471354 лв. 

 
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 

 

Изпълнението на собствените приходи  на община Лозница към 30.06.2019 г. е 
в размер на 832886 лв.,при годишен план 1514488 лв.Изпълнението е 55 на сто 
спрямо годишния план.Спрямо същият период на миналата година са отчетени в 
повече  126179 лв. 

Имуществени  данъци-Общото изпълнение на данъчните приходи е 296082 лв. 
при разчет 416000 лв. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 71 %.Събраните 
данъчни приходи спрямо същия период на 2018 г. са в повече с 97714 лв.,което се 
дължи на повишена събираемост и на промяна на Наредбата за определяне на 
размера на местните данъци на територията на община Лозница за 2019 г. 

Данък върху недвижимите имоти-при годишен план 90000 лв. изпълнението за 
шестмесечието е 68579 лв.,или 76 % изпълнение на годишния план. 

Данък върху превозните средства-При разчет 240000 лв.,изпълнението към 
30.06.2019 г. е 174738 лв.-73 % спрямо годишния план. 

Данък при придобиване на имущество по дарения-план 80000 лв.,изпълнение 
48207 лв.-60 %. 

Патентен данък-план 6000 лв.,изпълнение 4558 лв.,76 %. 
Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет  в размер на 536804 

лв.,представляват 64 % от събраните собствени приходи. 
По източници,приходите са от: 
Приходите от продажба на услуги,стоки и продукция-при  разчет за годината 

109000 лв. са постъпили 21991 лв.Спрямо 2018 г.постъпленията са с 96325 лв.по-
малко. 

Приходите от наем на имущество-разчетени в размер на 44640 
лв.Изпълнението е  11879 лв.-27 на сто. 

От наеми на земя при годишен план 235834 лв.,изпълнението е 155400 лв.,или 
66 на сто. Спрямо шестмесечието на 2018 г. са получени в повече приходи с 43690 
лв. 

С най-голям относителен дял от неданъчните приходи -48 на сто,постъпили по 
бюджета на общината към 30.06.2019 г. са общинските такси-258460 лв.,при  план 
457977 лв.,изпълнението е 56 %.Спрямо 2018 г.са събрани в повече общински такси 
в размер на 88380 лв.Изпълнението се дължи на увеличаване на ТБО за 2019 г. и на 
по-високата събираемост. 

По видове такси,изпълнението е както следва: 
Такса за ползване на детски градини-при бюджет 25000 лв.изпълнението е 

21042 лв.-84 %. 
Такса за ползване на домашен социален патронаж-при годишен бюджет 20000 

лв. изпълнението е 11633 лв.-58 %. 
Такса за битови отпадъци-при разчет 342877 лв. изпълнението за 

шестмесечието  е 199344 лв.-58 %. 
За технически услуги-изпълнението  е 6285 лв.при годишен план 10000 лв.,-63 

%. 
За административни услуги- изпълнението е 19742 лв. при годишен план 59000 

лв.-33 %. 
Постъпилите приходи от наказателни лихви за данъци са в размер на 13397 лв. 

при годишен план 28000 лв.-изпълнение 48 %. 
Постъпленията от продажба на  нефинансови активи-земя са в размер на 

46377 лв.,при годишен план 200000 лв.Изпълнение 23 на сто.Спрямо шестмесечието 
на 2018 г.постъпленията от продажби са намалели с 26990 лв. 



Приходи от концесии-изпълнение 52 %.При годишен план 5000 
лв.,изпълнението е 2585 лв. 

Внесени ДДС и други данъци-32258 лв.,със знак (-). 
 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ 

 

Получените  трансфери  включват: 
Обща субсидия за държавни дейности-2853530 лв. 
Обща изравнителна субсидия за местни дейности-507575 лв. 
Целеви субсидии за капиталови разходи-37852 лв. 
Целеви трансфери/§ 31-18/-128055 лв. ,в т.ч. присъдена издръжка дете-2700 

лв. и 125355 лв за текущи ремонти. 
Целеви трансфери/§ 31-28/-141942 лв.за компенсиране на безплатни и по 

намалени цени пътувания 
 
ТРАНСФЕРИ 

 

Получените трансфери в община Лозница за отчетния период са в размер на 
145618 лв. и включват: 
 От МОН-за прекратени помощи за деца-  1370 лв. 
От Областна администрация-за евроизбори-23995 лв. 
От Агенцията по заетостта-32032 лв. 
От МТСП-за предоставяне на социална услуга“Личен асистент“-  78231 лв. 
От ПУДООС- 9990 лв. 
За отчетния период са предоставени трансфери- на община Разград за 
обезпечения и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО в размер на 114424 лв. 
 
ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ 

 

Към 30.06.2019 г е погасен краткосрочен  банков заем от 2018 г.в размер на 
100000 лв.и дългосрочен заем от фонд“ФЛАГ“  в размер на 64080 лв. 

 
ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ 

 

Общият размер на разходите към 30.06.2019 г.възлиза на 5502596 лв. 
Извършените разходи за делегираните от държавата дейности  към 

30.06.2019 г. възлизат на 2909259 лв. 
Най-голям относителен дял- 80 % от изразходваните средства за държавни 

дейности заемат разходите за заплати и осигурителни плащания-2316329 лв. 
Разходите за веществена издръжка възлизат на 46057 лв.От тях най .-голям 

относителен дял -40 % заемат разходите за вода,горива и енергия-168682 лв..Следват 
разходите за външни услуги-116018 лв.,,разходи за материали-54959 лв.,за храна-
49569 лв.,за текущ ремонт-10246 лв.за застраховки-7060 лв. 

Изплатени са стипендии за 14120 лв. 
На читалищата са предоставени субсидии в размер на 105022 лв.  
Капиталови разходи са отчетени за 29880 лв. 
По функции и дейности  разходите са както следва: 
Държавни и общински служби и дейности по изборите-Изразходваните 

средства за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от 
Република България са в размер на 23995 лв.От тях 13358 лв. са за възнаграждения 
и осигуровки на членовете на СИК и 10637 лв.за ОТП. 

Общинска администрация-при разчет  800600 лв.- за шестмесечието са 
отчетени разходи за 440330 лв.,което е 55 на сто от годишния разчет. 



Отбрана и сигурност-при годишен план 177018 лв. са отчетени разходи  в 
размер на 30484 лв. 

Детски градини-при годишен план-598180 лв.са отчетени разходи в размер на 
316333 лв.-53 на сто спрямо годишния разчет. 

Неспециализирани училища ,без професионални гимназии-при разчет 2091399 
лв.,разходи са отчетени за 1045200 лв.-50 на сто. 

Професионални гимназии—отчетените разходи възлизат на 422268 лв.,при 
годишен план 958836 лв.,което е 44 % спрямо годишния разчет. 

Общежития-изразходваните средства са в размер на 36965 лв.,при годишен 
план 97864 лв. Изпълнението е  38 на сто. 

Център за подкрепа на личностно развитие-при годишен план 37325 
лв.,отчетени са разходи за 35170 лв.Изпълнение на годишния план-94 на сто. 

Други дейности по образованието-При годишен план 128072 лв.,разходи са 
отчетени за 128072 лв. 

Здравни кабинети в детски градини-при годишен разчет 57486 лв.отчетените 
разходи са 29320 лв.—51 % спрямо разчета. 

Център за настаняване от семеен тип-при годишен план 154756 лв.,отчетените 
разходи са в размер на 90392 лв.Изпълнение 58 на сто.За полугодието бюджетът за 
издръжка на центъра е усвоен на 100 %. 

Домове за възрастни хора с увреждания-при годишен план 203914 
лв.,изпълнението е 116078 лв.-57 %.Годишният план за издръжка на дома е изпълнен 
на 90 %. 

Център за социална рехабилитация и интеграция-при годишен план 126992 
лв.,разходи са отчетени за 48354 лв. 

Програми за временна заетост-отчетени са разходи за 35083 лв.по три 
програми:НП“Активиране на неактивни лица“,НП“Помощ при пенсиониране“ и 
НП“Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“. 

На читалищата е предоставена субсидия в размер на 105022 лв. 
В местните дейности  към 30.06.2019 г. са отчетени разходи в размер на 

2511643 лв.,в т.ч. 
 разходи за трудови възнаграждения 452639 лв.които заеман 18 %  от общия 

размер на разходите за местни дейности., 
издръжка-916787 лв.От разходите за издръжка най-голям дял 36 % заемат 

разходите за външни услуги-334960 лв..Следват разходите за вода,горива и енергия-
176629 лв. за материали-102087лв,разходи за храна-94060 лв.,текущ ремонт -155626 
лв.За застраховки са отчетени разходи за12192 лв. 

Платените общински данъци и такси възлизат на 95129 лв. 
Разходи за лихви по заеми от банки в страната са отчетени в размер на 4214 

лв. и по  други заеми-фонд ФЛАГ-12905 лв. 
Отчетените помощи по решение на общинския съвет са в размер на 19604 

лв.при разчет 28000 лв. 
Разходи за членски внос-8406 лв.                                            
Капиталови разходи са отчетени  в размер на 994444 лв. 
По функции и дейности разходите в местните дейности са както следва: 
В общинска администрация са отчетени разходи в размер на 379036 лв.,при 

годишен разчет 242793 лв. 
Общински съвет-За възнаграждения и издръжка на общински съвет са 

отчетени разходи в размер на 116013 лв.при разчет 117580 лв. 
За издръжка на детски градини са отчетени разходи в размер на 94190 лв.,при 

годишен план 108660 лв.Изпълнение-87 на сто. 
Други дейности по образованието –при годишен план 60050 лв.,отчетените 

разходи възлизат на 31960 лв.,или 53 на сто. 
Домашен социален патронаж-при разчет 89678 лв.,разходи са отчетени за 

89652 лв.Изпълнение 100 %. 



На пенсионерски клубове са предоставени средства в размер на 2672 лв.,при 
годишен план 4000 лв. 

За предоставяне на социални услуги“Личен асистент“ и „Домашен помощник“ 
са отчетени разходи за 80028 лв. 

Осветление на улици и площади-при годишен план 73831 лв.,разходи са 
отчетени за 48002 лв.Годишният план е изпълнен на 65 на сто. 

Други дейности по жилищното строителство,благоустройство-отчетени са 
разходи за 770097 лв.,в т.ч. за основен ремонт на дълготрайни материални активи-
702563 лв 

Озеленяване-отчетени са разходи за 41930 лв. при годишен план-36303 лв. 
Чистота—Отчетени са разходи за 135594 лв. Годишният разчет е изпълнен на 

59 на сто. 
Спортни бази и спорт за всички-отчетени са разходи за 74695лв.,при годишен 

план 72955 лв. 
Служби и дейности по поддържане,ремонт и изграждане на пътища-отчетени 

са разходи в размер на 182406 лв.,при план 653920 лв. 
Други дейности по икономиката-При годишен разчет 142892 лв. отчетените 

разходи възлизат на 135197 лв.-94 %. 
Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи е 

отчетено в размер на 81694 лв.,в т.ч.Общинска администрация-18930 лв.,детски 
градини-1047 лв.,неспециализирани училища-33321 лв.,,Център за подкрепа на 
личностно развитие-7596 лв.,,други дейности по образованието-16556 лв.,читалища-
1170 лв. 

ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Просрочените вземания  на общината към 31.06.2019 г. възлизат на 251697 лв. 
От тях 196585 лв.са трудно събираеми-изтекли договори,изтекъл давностен 

срок.На нередовните клиенти многократно са изпращани писма за доброволно 
плащане.Предприети са  действия за събиране на вземанията по съдебен ред.  

Просрочени задължения-70631 лв.,в т.ч. държавни дейности-4234 лв. и местни 
дейности-66397 лв.От тях-10926 лв. на общината и 59705 лв. на ВРБ- Общинско 
предприятие- задължения за отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО-59705лв. 

В сравнение със същия период на миналата година задълженията са по-малко с 
217196 лв.  

 КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 

За отчетният период капиталови разходи са отчетени за 1027302 лв.,в т.ч. със 
източник на финансиране целева субсидия-37852 лв., преходен остатък с източник 
целеви субсидии и трансфери-703860 лв.собствени средства-33261 лв. и други 
източници-ПУДООС –252329 лв. 

Разпределението е както следва: 
Основен ремонт на дълготрайни материални активи-§ 51-00-718994 лв.,в 

т.ч.ремонт на улици с Бели Лом и с.Веселина-699994 лв.,проектиране на пътища-
16569 лв. и рехабилитация на улично осветление 2431 лв. 

Придобиване на дълготрайни материални активи-308308 лв.,в т.ч. 
Придобиване на компютри и хардуер-5225 лв.-изграждане на Wi-Fi мрежа в ОУ 

С.Трапище и с.Сейдол 
Придобиване на машини и съоръжения-15203 лв./циркулярна помпа за ПГ по 

ВМЗ-2563 лв.,пилетна горелка за Център за настаняване от семеен тип с.Крояч-
2740,цистерна за луга-ОП“Лозстрой“-1600 лв.,беседка в ОУ с.Веселина-2500 
лв.,климатик в НУ гр.Лозница/ 

Придобиване на транспортни средства-7500 лв 
Придобиване на инфраструктурни обекти-254385 лв./канализационна мрежа 

гр.Лозница-241929 лв.,пристройка ,изнесен център към ОУ с.Сейдол-11016 лв./ 
 

 СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЕС/СЕС/ 



През 2019 г.община Лозница изпълнява следните проекти по ОП“РЧР“: 
Проект „Топъл обяд“-Приход 83223 лв.,в т.ч. трансфер-27562 лв. 

Разходи-63351 лв. 
Проект“Приеми ме“-Приход  24813 лв.в т.ч. 24745лв. 
Разходи 24733лв.Средствата са изразходвани за възнаграждения и осигуровки 

на три приемни семейства и за издръжка деца. 
Проект“Работа“- 107156 лв. в т. ч трансфер 97381 лв. 
Разходи-99019 лв.Отчетените разходи включват възнаграждения и 

осигурителни вноски на 26 човека,включени в проекта. 
        
       На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА,чл.137,ал.2   от Закон за публичните 
финанси Общински съвет Лозница 

РЕШИ: 
 
1. Приема информация за изпълнение на общинския бюджет и общинските 

сметки за средства от Европейския съюз на община Лозница към 30.06.2019  г. 
       

       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

