
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 01.07.2020 г. 

Съгласно чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс 
/АПК/ общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат 
съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени 
отношения с местно значение, а чл.79 АПК гласи, че нормативните 
административни актове се отменят, изменят и допълват с изрична 
разпоредба на последващ нормативен акт.     
 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.           
 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.          
 Във връзка с изпълнение на диспозитива на съдебните решения 
възниква необходимост от изменение на подзаконовия нормативен акт.
 С оглед бързото и своевременно привеждане на Наредба № 6 в 
съответствие с цитираните съдебни решения, което обстоятелство има 
характера на „изключителен случай“ по смисъла на разпоредбата на чл. 
26, ал. 4, изр. второ от Закона за нормативните актове, проектът на 
Наредба за изменение и  допълнение на Наредба № 6 за управление на 
отпадъците на територията на община Лозница се публикува за 
обществена консултация на интернет страницата, със срок за 
депозиране на предложения и становища 14 дни от датата на 
публикуване.        
 Становища и предложения може да бъдат изпращани на e-mail: 
obshtina@loznitsa.bg или obloznica@abv.bg. 

С това изменение се цели затвърждаване принципите на 
отговорност и отчетност, както и осъществяване на дейност в интерес на 
обществото. Предлаганите изменения и допълнения в подзаконовия 
нормативен акт не противоречат на норми от по-висока йерархия и на 
европейското законодателство. За прилагането на предложените 
промени не са необходими финансови средства. 



ПРОЕКТ!!! 

 

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. 

 

 

ИБРАХИМ АХМЕДОВ 

Председател на Общински съвет 

Лозница 

 

 


