
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Протокол  № 23 

от проведено заседание на 28.02.2017 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 

 

Относно:  Отчет за изпълнение на Програмата за опазване на околната среда на 

територията на  община Кубрат през 2016 година.  

   Докладва: Орхан Мехмед – В.И.Д. кмет на Община Кубрат 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 201 

 

Чл.79 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ регламентира разработването, 

приемането и отчитането на програми за опазване на околната среда от кметовете на 

общини. Съгласно чл.79, ал.4: „Програмите за опазване на околната среда на общините се 

приемат от общинските съвети, които контролират изпълнението им, а кметът на общината 

ежегодно внася в Общинския съвет отчет за изпълнението на програмата за околна 

среда/чл.79, ал.5/. Отчетите се представят за информация в РИОСВ.“ 

Програмите за управление на дейностите по отпадъците се разработват и изпълняват 

от кмета на общината за територията на съответната община/чл.52, ал.1 от Закона за 

управление на отпадъците-ЗУО/. Те са неразделна част от общинските програми за околна 

среда. 

Годишният отчет за изпълнението на програмите за управление на дейностите по 

отпадъците на съответната община се представя пред органа, приел програмите и се изпраща 

на съответната регионална инспекция по околната среда и водите/чл.52, ал.9 от ЗУО/. 

В изпълнение разпоредбите на горепосочените закони, Община Кубрат има изготвени 

Програма за опазване на околната среда на община Кубрат/ приета с Решение №304 от 

Протокол №21/30.10.2009г. на Общински съвет-Кубрат/, неразделна част от която е 

Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Кубрат/приета с Решение 

№ 285 от Протокол № 20/14.09.2009г. на Общински съвет-Кубрат/ с изтекъл период на 

действие и нова Програма за опазване на околната среда на община Кубрат за периода 2016-

2020 г., приета с Решение №126 от Протокол №14/30.08.2016 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.79, 

ал.5 от ЗООС и чл.52, ал.2 и ал.9 от ЗУО, Общински съвет-Кубрат   

 

РЕШИ: 

 

1. Приема отчет за изпълнение на програмата за опазване на околната среда на 

територията на община Кубрат през 2016 година. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Кубрат и Областния 

управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред Административен 

съд Разград. 

                            



Резултати от гласуване: „за” – 19 (деветнадесет), „против” – няма, „въздържал 

се” - няма. 

      

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ  

    НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ:   /п/ 

          / Д-р Х. Карасюлейман / 

 


