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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  36 / 31.12.2021 год. 

 

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

самоуправление и местната администрация на  31.12. 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 ВТОРА ТОЧКА:Докладна-записка от Севгин Шукри – кмет на община Лозница относно :  

Приемане на Програма за намаляване на риска от бедствия в община Лозница за периода 2021 – 

2025г. 
………………….…………………………………………………………….............................................................................................. 

  Севгин Шукри - 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: 

 

      

 

 

Гласували  17 – Общински съветници  

 „ЗА” – 17 

 „ПРОТИВ” – 0 

           „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

 

 

РЕШЕНИЕ № 206 

31 декември 2021 год. 

 

     Програмата за намаляване на риска от бедствия е разработена в изпълнение на чл. 6д, ал. 1 и чл. 

65б, т. 1 от Закон за защита при бедствия за изпълнение целите на  Областната програма за 

намаляване на рисковете, определени в Общинския план за защита при бедствия. 

 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    



    С програмата се определят превантивните дейности за ефективна реакция по намаляване на 

идентифицираните съществени рискове от бедствия и недопускане възникване на нови такива, чрез 

реализация на приоритетните инвестиции в областите на ефективно планиране и управление, 

аналитични оценки на риска и изпълнение на обекти, изискващи мерки за намаляване на риска от 

бедствия. 

     Кмета на Общината организира разработването и внася за утвърждаване от Общински съвет, 

програма за намаляване на риска от  бедствия за периода 2021 -2025 г.  

     Програмата за намаляване на риска от бедствия е пряко обвързана със заложените оперативни 

цели и дейности в Областната програма за намаляване на риска от бедствия. 

    Общинската програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021 – 2025 г. представлява 

дългосрочна рамка за управление на риска от бедствия в община Лозница, очертаваща  в обобщен 

вид насоките за действие.  

     Въз основа на този дългосрочен стратегически документ ще бъдат разработени ежегодни планове 

с конкретни мерки и дейности за изпълнение в краткосрочен план. 

Програмата за намаляване на риска от бедствия на община Лозница за периода 2021 – 2025 г. е 

съгласуван с Областен управител на област Разград и Председател на Областния съвет за намаляване 

на риска от бедствия. 

Предвид гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 12, и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация във връзка с чл. 6д  и  чл. 65б, т. 1 от Закона за защита при 

бедствия,  Общински съвет – Лозница  

 

РЕШИ : 

          Приема „ Програма за намаляване на риска от бедствия за периода 2021 – 2025 г.“   

        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. 

 

 

 

Решението е обявено на 06.01.2022 г. 

 

 

Техн. Сътрудник:                                         Председател на ОбС:  

                         А. Салиева                                                               И. Ахмедов 

 

 

 


