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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 
ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 
№  10 / 13.04.2020 год. 

 
       Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация на  13. 04. 2020 година /понеделник/ 
от 09.00 часа проведе редовно  заседание. 
          На заседанието присъстваха 17 общински съветници.   
      
Председателят на Общински съвет откри редовното 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: Изграждане трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. 
………………………………………………………………………..........................................................  
 
  Г-н Севгин Шукри, Кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна записка. 
  Г-жа Данаила Савова – Петрова също направи разяснение по внесената докладна записка.  
  Г-н Калинов: „Как ще се определя цената, която ще внася Общината за депониране отпадъка?“ 
 
     След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници: 
 

 
 
     Гласували  17 – Общински съветници  
 „ЗА” – 17 
 „ПРОТИВ” – 0 
           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 
 

РЕШЕНИЕ № 52 
13 април  2020 год. 

 
  През 2019 г. Община Разград е възложила на проектантския екип на Регионално депо за 
неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян да 
изчисли остатъчния му обем. В резултат на извършените геодезически заснемания и направените 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 
1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Ахмед Ахмед ЗА 
2 Севджан Мехмед ЗА 11 Айдън Шабанов ЗА 
3 Муса Старков ЗА 12 Ниязи Ниязиев ЗА 
4 Кадир Исмаил ЗА 13 Мехмед Бичков ЗА 
5 Нурхаят Осман ЗА 14 Шаиб Шаиб ЗА 
6 Хасан Хасанов ЗА 15 Иванка Панайотова ЗА 
7 Гюнер Ибрахим ЗА 16 Али Булут ЗА 
8 Мехмед Ахмедов ЗА 17 Александър Калинов ЗА 
9 Мехмед Мехмедов ЗА    



изчисления за обема депонираните отпадъци се установи, че  остатъчния обем след месец ноември 
2018 г. е 136 922 куб.м. Като се има предвид, че през 2019 г. на депото са приети около 47 000 куб.м. 
отпадъци, очаква се към месец август 2021 г. депото да запълни капацитета си.   
 На база изготвени технически проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ 
за разширение на регионалното депо, през 2019 г. Община Разград е възложила на проектантския 
екип на депото да изготви работни проекти за изграждане трета клетка на обект: „Регионално депо за 
неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. 
Строителната стойност на инвестиционни проект е в размер на 6 654 817.49 лв. с  ДДС. 
Финансирането на инвестиционния проект е допустимо от внесените отчисления по чл.64 на Закона 
за управление на отпадъците от общините включени в Сдружение “Регионално сдружение за 
управление на отпадъците за регион Разград”. 
 От началото на тази година до сега са проведени три заседания на Общото събрание на 
Сдружение “Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград”, на които са 
обсъдени въпроси, свързани с изграждането на трета клетка на депото и възможността за 
финансиране от внесените отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците в РИОСВ – 
Русе, които към 31.12.2019 г. са в размер на 10 156 657, 26 лв. Тези средства представляват общата 
сума на внесените отчисления от всички общини, включени в сдружението. 
Общините от „Регионално сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“ имат 
задължение за съфинансиране на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и 
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, в 
размер на 4 971 971,68 лв., за които е взето решение да се осигурят от внесените отчисления по чл. 
64 от Закона за управление на отпадъците в РИОСВ – Русе.  
При кандидатстване по проекта общото събрание на регионалното сдружение реши дяловото 
разпределение на инфраструктурата по проекта да бъде пропорционално на броя на населението на 
съответната община по официални данни на Националният статистически институт към 31.12.2019 г. 
Съгласно това разпределение делът на всяка община е: 
 
№ Община Дял на съответната община за 

финансиране на проект за 
изграждане на компостираща 
инсталация и инсталация за 
предварително третиране на 
битови отпадъци 

Внесени отчисления по 
чл.64 от ЗУО от 01.01.2011 
г. до 31.12.2019 г. по 
банковата сметка за чужди 
средства на РИОСВ-Русе 

1. Община Завет 418 905,05 лв. 229 786,09 лв. 
2. Община Исперих  900 454,14 лв. 1 613 912,16 лв. 
3. Община Кубрат 717 045,85 лв. 975 756,06 лв. 
4. Община Лозница  369 487,78 лв. 437 509,92 лв. 
5. Община Разград 2 050 364,22 лв. 6 277 087,17 лв. 
6. Община Самуил  278 925,36 лв. 320 593,88 лв. 
7. Община Цар Калоян 236 789,28 лв. 302 011,98 лв. 
 ОБЩО: 4 971 971,68 лв. 10 156 657,26 лв. 
 
      Видно от изложените данни към 31.12.2019 г. от внесените отчисления по чл.64 от ЗУО има 
свободен финансов ресурс в размер 5 184 685,58 лв., който може да се ползва за финансиране 
изграждането на трета клетка на регионалното депо. 
На последното заседание на общото събрание на регионалното сдружение, проведено на 30.03.2020 
г. бе взето решение разпределението на дела на финансиране и придобиване на собственост на трета 
клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, 
Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ за всяка община от сдружението да бъде пропорционално на 
обема на депонираните в регионалното депо отпадъци от съответната община по официални отчетни 



данни за календарната 2019 г., което да съответства на реално внесения размер на отчисленията от 
всяка една от общините на принципа „Замърсителя плаща“.     
      Съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и 
определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци на 
МОСВ (Обн. ДВ. бр.111 от 27.12.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20.01.2017г.), събраните суми от 
отчисленията могат да бъдат изразходвани за финансиране и изграждане на депа за отпадъци, след 
приети решения на общинските съвети на общините, включени в регионалното сдружение. 
       Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23  във връзка с ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация,  чл.25, ал.2, т.2 във връзка с чл.24, ал.3, т.1 от 
Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията 
и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци на МОСВ (Обн. ДВ. бр.111 от 27.12.2013г., 
изм. и доп. ДВ. бр.7 от 20.01.2017г.), Общински съвет Лозница 
 

Р Е Ш И: 
 
1. Община Лозница в партньорство с общините Разград, Завет, Исперих, Кубрат,  Самуил и Цар 
Калоян, да участва в изграждането на трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци 
за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“. 
2. Делът на Община Лозница за изграждане на трета клетка на обект: „Регионално депо за неопасни 
отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ да се 
покрие със средствата от отчисленията по чл. 64, ал.4 от Закона за управление на отпадъците, 
внесени в РИОСВ – Русе.  
3. Разпределението на дела на финансиране и придобиване на собственост на трета клетка на обект 
„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, 
Самуил и Цар Калоян“ за всяка община от сдружението да бъде пропорционално на обема на 
депонираните в регионалното депо отпадъци от съответната община по официални отчетни данни за 
календарната 2019 г. 
4. Дава съгласие изградената със средствата от внесените от общините в сдружението отчисления по 
чл. 64, ал.4 от ЗУО трета клетка на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ да бъде съсобственост на всички 
общини, включени в сдружението. Преди въвеждането й в експлоатация да се извърши дялово 
прехвърляне на собствеността на общините, участващи в „Регионално сдружение за  управление на 
отпадъците за регион Разград“. 
5. Възлага на кмета на Община Лозница да подготви и подпише необходимата документация от 
страна на Община Лозница в изпълнение на предходните решения по т.1, т.2, т.3 и т.4. 
 
    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 Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала 
 Техн. Сътрудник:                               Председател на ОбС:  
                         М. Хабилова                                                 И. Ахмедов 
 
Решението е обявено на  16/04 /2020 г. 


