
Препис – извлечение 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

ПРОТОКОЛ 

№  65 / 01.  08.  2019 год. 
 

Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация на  01. 08.  2019 година / четвъртък/ 

от 09.00 часа проведе извънредно   заседание. 
 

          На заседанието присъстваха 14 общински съветника:    
                                                  

На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, г-н Ибрахим 
Ахмедов – Председател на Общински съвет откри извънредното заседание и 
предложи същото да протече при следния: 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д 

………………………………………………………………………………………………………………… 

ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община 
Лозница, относно: Приемане на План за защита при бедствия на община Лозница.  
……………………………………………………………………………………………………............... 
 
Г-н  Севгин Шукри –  Кмет на Община Лозница направи разяснения по внесената 
докладна записка  
Г-н Ферди Ахмедов – ст. Спец. „ ГЗ и служител по сигурност на информацията” също 
направи информация по внесената докладна записка . 
 

След проведеното гласуване,  със направените предложения съгласно чл. 27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, в гласуването 
взеха участие следните общински съветници: 
 

 

 

Гласували 13 – Общински съветника   
 „ЗА” – 12 

 „ПРОТИВ” –  

         „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1 

 

РЕШЕНИЕ № 425 

01 Август  2019 год. 
 

 Име, фамилия Гласувал № Име, фамилия Гласувал 

1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Мехмед Ахмедов  ЗА 

2 Севджан Мехмед ЗА 11 Ахмед Еминов  ЗА 

3 Сервинас Якуб ЗА 12 Муса Дурльов ЗА 

4 Джошкун Мехмедов ЗА 13 Ниязи Ниязиев ЗА 

5 Хюсеин Хюсеинов ЗА 14 Мехмед Бичков отсъства 

6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков Възд. се 

7 Ахмед Сабри  ЗА 16 Атанас Чопаков отсъства 

8 Мустафа Енвер ЗА 17 Джемал Палов отсъства 

9 Сали Сали отсъства    



На основание чл.9, ал.10 и чл.65б, т.1 и т.2 от Закона за защита при бедствия, 
Общинският съвет за намаляване на риска от бедствия разработва, преразглежда и 
актуализира общинския план за защита при бедствия. Кметът на Общината 
организира разработването и внася за утвърждаване от Общински съвет, 
общинския план за защита при бедствия, предоставя данни  за изготвянето на 
областния план и утвърждава външни аварийни планове. 

Планът за защита при бедствия се състои от основен план, в който се дава 
географска характеристика на общината и се прави анализ на възможните 
бедствия, които могат да се получат и прогноза за последиците от тях.  

Планът за защита при бедствия съдържа: 
Въвеждане на плана. 
Профил на риска. 
Превенция. 
Готовност. 
Реагиране. 
Възстановяване и подпомагане. 
Мониторинг и оценка. 
Приложения. 
В зависимост от този анализ се разработват специализирани планове за всяко 

бедствие, като приложения  към основния план: 
1.План за защита при земетресение. 
2. План за защита при наводнение. 
3. План за защита при пожари. 
4. План за защита при радиационна авария или трансгранично замърсяване 

от авария в аец на съседни и други страни. 
5. План за защита снегонавявания, обледявания  
 

 Планът е утвърден от Председателя на Областен съвет за намаляване на риска 
при Област Разград и  Председателя на Общински съвет за намаляване на риска 
при Община Лозница.  

В предвид гореизложеното Общински съвет Лозница   
 

РЕШИ: 
 

1.На основание  чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА и  чл.65б, ал.1, т.2 от Закона за 
защита при бедствия, Общинският съвет Лозница приема План за защита при 
бедствия. 
 

Приложение:   
План за защита при бедствия. 
 

 

      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 
Административно-процесуалния кодекс. 

 
Вярно с оригинала 

 

 Техн. Сътрудник:                      Председател на ОбС: /п/ 

                A. Дживгова                                                        И. Ахмедов 



 
 


	„ПРОТИВ” –

