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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  34 / 29.10.2021 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  29.10. 2021 година /петък/ 

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 ТРЕТА ТОЧКА: Докладна записка от Гюкчан Ахмед Ахмед –  за кмет на община Лозница 

съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г. относно :  Програма за опазване на околната среда на община 

Лозница 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни растения” и Програма за управление на 

отпадъците на община Лозница 2021-2027 г., включително Програма за управление на утайките от 

ПСОВ. 
………………………….……………………………………………………………........................................................................................ 

    Гюкчан Ахмед –  за кмет на община Лозница съгласно Заповед № 542/11.10.2021 г., 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: 

 

      

Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

РЕШЕНИЕ № 191 

29 октомври 2021 год. 

Общинската Програма за опазване на околната среда (ПООС) е разработена на основание 

чл.79, ал. 1 и ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) , а Общинската програма за 

управление на отпадъците на основание чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), във 

връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3, чл. 57 и чл. 59 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). 

Програмите са разработени за периода 2021-2027 г. и обхващат цялата територия на община 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Селиме Исмаилова 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    



Лозница. Програмата за управление на отпадъците е секторна програма и е неразделна част от 

Общинската програма за опазване на околната среда на община Лозница.   

Предложените на Вашето внимание за разглеждане програми обхващат всички дейности, 

които произтичат като задължения на общината, съгласно разпоредбите на Закона за опазването на 

околната среда и Закона за управление на отпадъците, както и подзаконовите нормативни 

документи. Целите им се препокриват с основните цели и приоритети на стратегиите плановете и 

програмите на местно и национално ниво. 

Програмите съдържат преглед на текущото състояние на общината по отношение на околната 

среда и управлението на отпадъците и регламентират целите, принципите, мерките, начините за 

контрол, финансиране на дейности и очаквани резултати за изпълнение на задълженията на 

общинската администрация. Изготвени в съответствие с изискванията на: 

- Чл. 79 от Закона за опазване на околната среда; 

- Чл. 52 от Закона за управление на отпадъците; 

- Целите, структурата, предвижданията и програмния период на Националния план за 

управление на отпадъците; 

- Европейски тенденции за решаване на проблемите с отпадъците. 

За постигане на целите и мерките на настоящите програми на територията на община Лозница 

не са предвидени инвестиционни предложения по Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1,т. 1 и 2 ЗООС, 

свързани с т.11. Други инвестиционни предложения – инсталации и депа за обезвреждане и/или 

оползотворяване на отпадъци, или други инвестиционни намерения, които биха оказали негативно 

въздействие върху околната среда. 

При изпълнението на други дейности, които попадат в обхвата на ЗООС и поднормативните 

актове към него, ще бъдат спазени всички необходими процедури по съгласуване и издаване на 

ОВОС или преценка за необходимостта от ОВОС още на етапа на кандидатстване за финансиране по 

съответната програма.  

Органът, отговорен за прилагането на Програмите е Общинска администрация – Лозница, а 

контролът по тяхното изпълнение се осъществява от Общински съвет. В документите е предвидено 

провеждането на мониторинг, като целта е да се отбелязват отклоненията от Плана за действие към 

всяка една подпрограма достатъчно рано, за да се осигури възможност за своевременно коригиране. 

За целта в Плана за действие към всяка от подпрограмите с мерки и дейности са разработени 

индикатори, които отразяват степента на напредък в изпълнение на конкретната мярка. 

Програмите са преминали през процедура по преценяване на необходимостта от извършване 

на екологична оценка (ЕО), за което е издадено РЕШЕНИЕ РУ-31-ЕО/2021 на компетентния орган в 

лицето на РИОСВ град Русе. Документите са публикувани на официалната интернет страница на 

Община Лозница.  

Съгласно действащата нормативна уредба орган за приемане, одобряване и утвърждаване на 

Програмите е  Общински съвет – Лозница.  

  Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 79, ал. 1 и ал. 4 от Закона за опазване на околната 

среда и чл. 52, ал. 1 и ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Лозница  

 

РЕШИ : 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 79, ал. 4 от Закона за опазване на околната среда ПРИЕМА Програма за 

опазване на околната среда на община Лозница 2021-2027 г., включително раздел „Лечебни 

растения”. 

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 52,  ал. 8 от Закона за управление на отпадъците ПРИЕМА Програма за 

управление на отпадъците на община Лозница 2021-2027 г., включително Програма за 

управление на утайките от ПСОВ. 

https://loznitsa.bg/wp-content/uploads/2021/10/ReshenieRIOSV-RU-31-EO-2021.pdf
https://loznitsa.bg/wp-content/uploads/2021/10/ReshenieRIOSV-RU-31-EO-2021.pdf


 

      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.        

 

 

 

Техн. Сътрудник:                                         Председател на ОбС:  

                         А. Салиева                                                               И. Ахмедов 

 

Решението е обявено на 04.11.2021 г.  


