Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 17 / 28.07.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 28.07.2020 година /вторник /от 09.00 часа проведе
редовно заседание.
На заседанието присъстваха 12 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ОСМА ТОЧКА: Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на Община Лозница
относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за управление на отпадъците на
територията на община Лозница.
Г-н Мехмед Билялов – Зам. кмет на община Лозница направи разяснение 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:
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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов
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Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов
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Гласували 12 – Общински съветници
„ЗА” – 12
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 82
28 юли 2020 год.
С Решение № 128 от 31.10.2019 г. по административно дело № 213 по описа за 2019 г. на
Административен съд Разград, образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура, съдът
отменя разпоредбите на чл.23, ал.1, т.24 в частта „събиране“ и „транспортиране“; чл.26, ал.2; чл.58,
ал.8 в частта „събиране“ и „транспортиране“ от Наредба № 6 за управление на отпадъците на
територията на община Лозница, като приети в противоречие на Закона за управление на отпадъците
/ЗУО/ и Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали.

В чл.35, ал.1 от ЗУО е посочено конкретно и изчерпателно кои са дейностите, за които се изисква
разрешение, издадено по реда на глава пета, раздел първи или комплексно разрешително, издадено
по реда на глава седма, раздел втори от Закона за опазване на околната среда. В ал.2 на същия член
са посочени случаите, в които не се изисква разрешение, както и съответните изключения.
Един от случаите, в които разрешение НЕ се изисква е „събиране и транспортиране на
отпадъци по смисъла на § 1, т. 41 и 43 от допълнителните разпоредби на ЗУО“. В този ред на мисли
за извършаване на дейности по събиране и транспорти на излезли от употреба моторни превозни
средства (ИУМПС) не е необходимо лицето да притежава издадено разрешително по реда и при
условията на чл.35, ал.1 от ЗУО. Според разпоредбата на чл.23, ал.1, т.24 от Наредба № 6
дейностите по събиране и транспортиране на излезли от употреба моторни превозни средства не
могат да се извършват от лица, които не притежават съответното разрешително по чл.35 от Закона за
управление на отпадъци. В тази си част нормата е приета в противоречие със ЗУО, защото е
въведено изискване за притежаване на разрешително за дейности, които по силата на закона
подлежат само на регистрация. С оглед на това се явява незаконна и в частта, касаеща събиране и
транспортиране на ИУМПС, следва да се отмени.
Другата оспорена разпоредба е тази на
чл.26, ал.2 от Наредбата, която гласи, че План за управление на строителните отпадъци не се изисква
за:
1. Разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 100 кв.м.;
2. Реконструкция, основен ремонт и/или промяна предназначението на строежи с РЗП по – малка от
500 кв.м.;
3. Строеж на сгради с РЗП по – малка от 300 кв.м.;
4. Разрушаване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното
премахване е наредено по спешност от компетентен орган.
Тези отношения са уредени подробно от нормата на чл.15, ал.1 от Наредбата за управление на
строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Според нея План за
управление на строителните отпадъци не се изисква при:
1. Разрушаване на сгради с разгъната застроена площ (РЗП) под 300 кв.м….;
3. Реконструкция и основен ремонт на строежи с РЗП по - малка от 700 кв.м.;
4. промяна на предназначението на строежи с РЗП по – малка от 700 кв.м.;
5. Строеж на сгради с РЗП по – малка от 700 кв.м……;
10. Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи, когато тяхното
премахване е наредено по спешност от компетентен орган, с РЗП по – малка от 300 кв.м.
При съпоставката на двете разпоредби се установява, че чл.26, ал.2 от Наредба № 6 не е съобразена с
изискванията на чл.15, ал.1 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали относно площта на строежите и сградите.
С Решение № 7658 от 17.06.2020 г. по административно дело № 392/2020 Върховният
административен съд обявява нищожността и на разпоредбите на чл.98, ал.3 и ал.4 от Наредбата,
като приети без надлежно овластяване на Общинския съвет по силата на нормативен акт от по висока степен и при липса на материална компетентност за тяхното издаване.
С оглед на изложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.23 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, чл.79 от Административно процесуалния
кодекс и чл.11, ал.3 от Закон за нормативните актове, Общински съвет Лозница
РЕШИ:
ПРИЕМА Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за управление на отпадъците на
територията на община Лозница, както следва:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 за управление на отпадъците на територията на
община Лозница
(приета с Решение № 219 по Протокол №29/31.07.2017 г. на Общински съвет Лозница)
§ 1. В чл.23, ал.1, т.24 думите „събиране“ и транспортиране“ се премахват.

§ 2. В чл.26, ал.2, т.1 думите „ под 100 кв.м.“ се заменят с думите „по-малка от 300 кв. м“;
- В т.2 съюзът „или“ се премахва и думите „по –малка от 500 кв.м.“ се заменят с думите „по –
малка от 700 кв.м.“
- В т.3 думите „по – малка от 300 кв.м.“ се заменят с думите „ по- малка от 700 кв.м.“
- В т.4 след думите „от компетентен орган“ се слага запетая и се добавят думите „с разгъната
застроена площ (РЗП) , по-малка от 300 кв. м.“
§ 3. В чл.58, ал.8 думите „събиране“ и „транспортиране“ се премахват.
§ 4. В чл.98 ал.3 и ал.4 се отменят.
§ 5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 6 за управление на отпадъците на
територията на община Лозница и влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет
Лозница.
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:
А. Салиева
Решението е обявено на 03/08/2020 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

