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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 39 

 
 

 

 

От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 
28.02.2014 година от 13.30 часа в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  32. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 29 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници Зоя 
Велкова, Нурбин Османов и Никола Николов. 

/При изготвяне на настоящия протокол бе представен документ, 

оправдаващ отсъствието по здравословни причини на общински съветник 

Димитър Стефанов./ 

  

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На заседанието присъстваха: г-н Любомир Цонев - зам.- кмет на 
Община Разград, г-жа Ценка Таракчиева – зам.- кмет на Община Разград, 

г-н Хасан Хасанов – зам. – кмет на Община Разград, кметове на населени 

места и кметски наместници, представители на Ученически общински 

съвет Разград, представители на общинска администрация и журналисти. 

 

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Уважаеми колеги, 

 Добър ден на 28.02.2014 година. Денят наистина е добър за всички 

нас. Радвам се, че сред нас е и дълго отсъствалият колега Цветан Йосифов, 
който заема своето място на банката. Добре дошъл му казвам от всички 

Вас и му пожелаваме здраве и успехи от тук нататък. Денят е добър и за 
това ,защото емоциите, които снощи преживяхме като че ли дават друг 
облик и друго настроение в града. Искам да започна с поздравление към 

всички онези, които показаха дух, борбеност и  вяра в успеха. Много се 
каза, много се говори за победите на Лудогорец. Аз ще ги поздравя най – 

вече за това, че снощи те се превърнаха в така нужния обединител на 
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нацията, защото видяхте и усетихте какъв беше духът и настроението, как 
българското надделя над всичко и най – много заслужава адмирации 

призива, който нашият отбор отправи: „Първо сме българи после сме 
Лудогорци”. От сърце пожелаваме успехи. Виждам даже, че имаме и 

визуален израз на този поздрав. Господин Грънчаров ,може да развеете 
реквизита на нашия отбор. Големи успехи! Пожелавам Ви да ги гледате и в 
Испания. 
 За периода между двете сесии имаме и друг повод да празнуваме и 

да се чувстваме горди. Едно малко разградско славейче просълзи всички и 

показа на цяла България, че талантът и духът  с- това, с което най – много 

се гордеем в нашия град, са живи ,предават се от поколение на поколение. 
Крисия спечели овациите и любовта на целия народ. От ваше име я 
поздравихме, пожелахме да продължи нататък, да запази детското и 

чаровното в себе си. Между другото подарихме един много красив 
плюшен подарък- едно кученце, което тя веднага прегърна и даже ми се 
струваше, че щеше да заспи. Толкова е емоционално изморено това дете, 
но показва много висок борбен дух. 

 Поздравявам ви в навечерието на Баба Марта. Да пожелая на всички 

пролетно настроение, здраве, радости и успехи. 

 За днешната сесия са се регистрирали 29 общински съветници. По 

неизвестни към този момент причини отсъстват Димитър Стефанов, Зоя 
Велкова, Никола Николов и Нурбин Османов. 
  Това формира изискуемия от закона кворум. Можем да заседаваме и 

да вземаме законни решения. 
 Дежурен секретар на днешното заседание е господин Ролев. 
 Дневният ред се състои от две точки: 

1. Докладни записки 

2. Текущи. 

Давам ви думата да обсъдим и да приемем днешния дневен ред. 

Заповядайте. Има ли желаещи? Ако няма уведомявам ви, че по реда на 
извънредния способ, на основание чл. 54 ал. 4 от Устройствен правилник 
на Общински съвет Разград, с колегата общински съветник, председател на 
Постоянна комисия по бюджет, финанси и икономическа политика Петко 

Стоянов внасяме докладна записка номер 109 от 26.02.2014 година. 
Същата има предмет отмяна на Решение № 525 по Протокол № 38 от 
14.02.2014 г. на Общински съвет Разград за изменение на Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет Разград, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2011-2015 г. и 

повторното гласуване на неговия диспозитив, с оглед нееднозначното 

тълкувание на необходимия кворум, необходимото мнозинство по-точно за 
неговото приемане. Има ли други предложения за допълнение и изменение 
на дневния ред? Няма. Подлагам първо на гласуване включването по 

извънредния способ на докладна записка 109. Моля гласувайте. 
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С 28 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

докладната записка се включва в дневния ред.  

 

Преди да подложа на гласуване в цялост дневния ред, уведомявам 

ви, че кворумът вече е 30 общински съветници. В заседанието на 
общинския съвет се включва общински съветник Зоя Велкова.  

Подлагам на гласуване дневния ред в цялост. 
 

С 29 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

дневният ред  е приет.  

 

 Пристъпваме към изпълнението на първа точка от току що приетия 
дневен ред.  

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я  1 

   

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Първа в хронологичен порядък на вашето внимание е докладна 
записка с входящ номер 80 от 13.02.2014 година. 

Докладна записка от Хасан Халилов Хасанов – зам.-кмет на Община 
Разград 

Относно: Приемане на отчет за дейността на Общинския съвет 

по наркотични вещества през 2013 г. 
В залата присъства и секретаря на Общинския съвет по наркотични 

вещества госпожа Станислава Петрова. 
Господин Хасанов имате думата. Заповядайте. 
 

Г-н Хасан Хасанов – зам. – кмет на Община Разград 

Благодаря Ви уважаема госпожо председател. 

Уважаеми да ми и господа общински съветници, 

Съгласно чл.15 ал.1 от Закона за контрол  върху наркотичните вещества и 

прекурсорите към общините се създават Общински съвети по наркотични 

вещества както и превантивно-информационни центрове.  
Общинският съвет по наркотични вещества е сформиран с Решение 

№476 от 2005 г. на Общински съвет Разград. Функциите и задачите на 
ОБСНВ се определят с Правилника за организацията и  дейността на 
Националния съвет по наркотичните вещества. 

Съгласно чл.22 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 
Националния съвет по наркотичните вещества ОБСНВ ежегодно отчитат 
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дейността си пред общинския съвет и също така пред Националния съвет 
по наркотичните вещества. 

Във връзка с това моля да приемете отчета за дейността на 
Общинския съвет по наркотични вещества през 2013 година. 

Благодаря ви. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря на вносителя. Преди да ви информираме за дебата, който 

се проведе в постоянните комисии ви информирам също, че кворума вече е 
31 общински съветници, тъй като в нашето заседание се включи общински 

съветник Нурбин Османов. 
Тази докладна записка с голяма загриженост и много силен дебат 

беше разгледана в три постоянни комисии – ПК по образование и наука, 
ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване и ПК за 
младежта, спорта и туризма. Давам думата на председателя на постоянната 
комисия по образование госпожа Арабаджиева да ни информира за дебата 
там. 

 

Г-жа Незиха Арабаджиева – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател,  

Уважаеми колеги, 

На 24 февруари се проведе заседание на постоянната комисия по 

образование. Разгледа се докладната записка и със 7 гласа „ЗА” беше 
подкрепена, без „против” и без „въздържали се”. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Дякова постоянната комисия по социална 
политика. 

 

Г-жа Кина Дякова – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници,  

На 21 – ви се проведе заседание на комисията по социална политика. 
С много сериозен дебат беше обсъдена предложената докладна записка и 

решенията по нея. Докладната беше подкрепена със 7 гласа „ЗА”, „против” 

– няма, „въздържали се” – 1. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. И третата постоянна комисия, която се занима с този 

много важен въпрос е по младежта и спорта. Давам думата на нейния 
председател господин Музаффер Мустан. 

 

Г-н Музаффер Мустан – Председател на ПК 
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Благодаря госпожо председател. 

С 5 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържали се”, постоянната 
комисия подкрепи докладната записка и проекта за решение. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря ви. Имате възможност да задавате въпроси както към 

вносителя така и на секретаря на комисията по наркотичните вещества. 
Заповядайте. Има ли въпроси? Няма. Становища, предложения и 

изказвания. Също няма. Прекратявам дебата по докладна записка с входящ 

номер 80 и пристъпваме към електронното й гласуване. 
 

Общинският съвет взе следното  
 

РЕШЕНИЕ 

№ 527 

 

В изпълнение на Закона за контрол върху наркотичните 
вещества към общината е създаден Общински съвет по наркотични 

вещества и превантивно- информационен център към него. 

       Съгласно изискванията на чл.22 ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните 
вещества е представен отчет за дейността на ОБСНВ И ПИЦ през 2013 

г. Приложение 1. 

       На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.22 ал.2 

от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет 

по наркотичните вещества Общински съвет Разград, с 30 гласа „ЗА”, 

„против” – няма, „въздържали се” – няма, 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет по наркотични 

вещества през 2013 г. – Приложение 1. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Разград и Областен управител Разград в 7-дневен срок от приемането 

му. 
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Отчет за извършените дейности на Общински съвет по наркотични 

вещества и Превантивно–Информационен център по наркотични 

вещества  за 2013 г. 
 

     

     Проблемът за разпространението, употребата и злоупотребата с 
наркотични вещества стои на вниманието на редица институции на 
национално, регионално и общинско равнище. Съгласно Законът за 
контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е създаден 

Национален съвет по наркотични вещества- орган, който провежда 
националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества. За 
нейното осъществяване НСНВ изгражда мрежа от Общински съвети по 

наркотични вещества /ОБСНВ/.  

    В Разград този съвет съществува от 2006 г. През годините съставът му е 
актуализиран няколкократно.С решение № 469 от 29.10.2013 г. на 
Общински съвет Разград председател на ОБСНВ е г-н Хасан Хасанов –

зам.кмет  „Хуманитарни дейности”на Община Разград .Към съвета има 
една щатна бройка – секретар на ОбСНВ и една щатна бройка ПИЦ. 

Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно 

Информационния център към него имат своята роля и отговорност за 
изпълнението на Националната стратегия и плана за действие към нея на 
местно равнище. 
    През 2013 г. основната цел на Общинския съвет по наркотични вещества 
в Разград бе да насочи усилията  си към осъществяване на превантивни 

дейности сред учащите се в Община Разград. Работата на ОБСНВ и ПИЦ 

бе насочена към реализиране на образователни кампании и изработване на 
информационни материали, целящи разясняването на видовете 
психоактивни вещества, вредата и последиците от тяхната употреба. Целта 
на тези кампании не бе  само да се повиши информираността на учениците 
за въздействието на наркотичните вещества, но и да се моделира тяхното 

здравословно поведение за в бъдеще. 
 

    В помощ на Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно – 

Информационния център към него функционира и Младежки съвет по 

наркотични вещества. Членовете му са представители на осемте гимназии 

в Разград. Те се събират периодично и разискват проблемите си в и извън 

ООББЩЩИИННАА   РРААЗЗГГРРААДД   

7200 Разград, Бул. Бели Лом 37А, П.К. 88; Тел.: 084 660 091, 660 092, Факс: 084 660 090; E-mail: obshtina@razgrad.bg, www.razgrad.bg 
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училище и начините за тяхното решаване. Те съдействат активно на 
работата на Общинския съвет по наркотични вещества и ПИЦ в своите 
училища и при организиране на общинските инициативи. 

 

I Превантивно-информационна дейност и обучения   

 

Акцентите в превантивната работа бяха поставени върху провеждане на 
мероприятия свързани с ограничаване на разпространението и употребата 
на наркотични вещества чрез обединяване на усилията на институциите 
имащи отношение към проблема- Община Разград, РУ на МВР, РЗИ, 

МКБППМН,отдел образование към Община Разград,РИО на МОН Разград, 

отдел „Здравеопазване” към Община Разград, педагогически съветници и 

медицински лица от училищата, инспектори от ДПС, местни медии и др. 

 

-През целия месец Февруари се проведе кампания по „Безопасен 

интернет”.Тя включваше редица дейности по класове- дискусии за ползите 
и вредите в интернет, тестове за степента  на зависимост към мрежата, 
презентации и игри за по-малките.Всички дейности бяха обезпечени с 
методически материали, плакати и брошури. На самия ден 5 февруари се 
проведе кръгла маса с участието на ученици от всички училища и 

представители на ОД на МВР, КОРС , Отдел „Образование”, МКБППМН, 

ОБСНВ и ПИЦ. 

 

- През месец Март се проведе обучение по метода „Връстници обучават 
връстници” на ученици от Младежкия съвет по наркотични вещества към 

ОбСНВ и ПИЦ. Председателя на ОБСНВ Бургас – Славейка Николова 
 обучи по двама младежи от всяко училище на територията на  град 

Разград да извършват превантивна работа по линия на 
неразпространението на употребата на наркотични вещества.Тези 

младежи,чрез интерактивни методи  проведоха обучения на по-малките 
деца и връстници за опасностите от зависимостите и начините за 
предпазване от тях. Бяха организирани и направени много обучения по 

училищата .  
 

- През месец Април съвместно МКБППМН проведохме обучение на 
педагогическите съветници от основните училища,  по превенция на 
агресивното и рисково поведение в начален етап на образование. 
Основната цел на обучението бе съветниците да усвоят методиката на 
провеждане на уроците, чрез които по пътя на взаимодействието и играта 
да възпитат у учениците базисни умения за овладяване на чувствата, за 
вземане на решения и избор, за справяне с груповия натиск, поемане на   
отговорност за собственото поведение и др.Темата за химическите 
вещества (наркотиците) се въвежда по деликатен и ненатрапчив начин, 
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отново в тясна връзка с чувствата и поведението, като се акцентира върху 
това, че има вещества, които променят настроението, а в различните етапи 

на развитие на зависимост се илюстрират с подходящи за съответната 
възрастова група примери, игри и казуси.  

На всички участници бяха   предоставени методически разработки на 
уроците и презентации, по които  ще продължат да работят с колегите си.  

 

- През месец Май отбелязахме Световния ден за борба с тютюнопушенето. 

През целия месец  провеждахме лекции и дискусии на тема тютюнопушене 
сред подрастващите. На най – малките раздавахме тетрадки с превантивни 

послания. 
На 30 май организирахме хепънинг съвместно МКБППМН и РЗИ. 

Хепънинга протече под мотото „Животът обича непушачите”. Проведоха 
се много спортни игри, имаше забави песни и танци. На всички участници 

бяха раздадени тениски с логото на кампанията, а на победителите в 
игрите имаше награди. 

 

 - През целия месец юни провеждахме лекции на тема наркотици и  

рисково поведение сред подрастващите. Кампанията е свързана с 26 юни – 

Световен ден за борба с наркоманиите. 
Обходени са всички училища в Община Разград. 

 

- През месеците Юли и Август участвахме в Лятната академия по 

безопасност.Проведохме обучения на децата от  Еко лято 2013 при 

Община Разград.Обученията протекоха чрез ролеви игри, презентации 

гледане на филми и провеждане на дискусия на тема – „ Вредата от 
тютюнопушенето и използването на наркотични вещества”. За всички 

участници имаше превантивни материали. 

 

II Информационно осигуряване 
 

Основна задача на ОБСНВ е осигуряване на адекватна информация 
относно ситуацията с употребата и злоупотребата с наркотични вещества 
на местно равнище с оглед планиране и осъществяване на превантивни 

дейности: 
 

- През месеците Септември и Октомври проведохме анкетно, 

социологическо проучване относно нагласите и здравното поведение на 
подрастващите.Отпечатани са 1000 броя анкетни карти и са разпределени 

по училищата в Община Разград.Анкетата се проведе при ученици от 8 до 

12 клас.Анкетата е разработена от Националния център по наркомании.  
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- С цел превенцията на употребата на наркотичните вещества в нашия 
град, през месец Ноември организирахме изложба за наркотиците: „Не 
умирай от невежество”, която  ни бе предоставена безвъзмездно от 
Общински съвет по наркотични вещества в Благоевград. На нея бяха 
експонирани 34 пана, показващи последователно какво е въздействието на 
наркотичните вещества и как се изменят човешкото тяло и органи при 

употребата. Изложени бяха и стъкленици с увреден бял и черен дроб, както 

и зародиш на бебе, родено от наркозависима майка. Друг акцент бяха 
автентичните материали, които показват пособия на наркозависими, как 
изглеждат различните наркотици и психоактивни хапчета. По 

предварително подаден график изложбата бе посетена от всички училища 
от 5 до 12 клас.                       
 

- Периодично се събираше информация от институциите, ангажирани с 
проблема със зависимостта от психоактивни вещества. Тази информация 
се използва за изготвянето на Градския годишен доклад за тенденциите по 

злоупотребата с наркотици и проблемите свързани с тях по изисквания на 
Европейския мониторинг център. 

 

 - Отпечатани бяха превантивни материали за нуждите на ОбСНВ и ПИЦ –  

брошури, плакати и анкетни карти.За най-малките от 1-4 клас тетрадки с 
превантивни послания за тютюнопушенето и алкохола.    
 

- През цялата учебна година по заявка на училищата сме изнасяли лекции 

и беседи за видовете наркотични вещества,тютюнопушенето и алкохола и 

за последствията от тяхната употреба и злоупотреба. 
 

III Координация и сътрудничество 
 

Осъществяването на превантивните кампании и дейностите е в резултат на 
съвместните усилия на държавни, общински и неправителствени 

организации. ОБСНВ активно си сътрудничи с ръководствата на 
МКБППМН, РЗИ, ОД на МВР, отдел „Образование”,отдел 

„Здравеопазване” към Община Разград, КОРС, местни медии и др. 
 

IV Други дейности                                                                              

 

Експертите от ОБСНВ и ПИЦ през изтеклата година са взели участие в 
множество обучения и проектопредложения: 
- Участие в обучение заедно с педагогическите съветници и обществените 
възпитатели по превенция на проблемни поведения на учениците в 
училищата. 
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- Обучение на тема „Превенция на агресията  и тормоза в училище”. 

 

- Участие в обучителен семинар на тема „Аутрич работа с деца и младежи 

в риск, употребяващи наркотични вещества” 

 

- Участие в Седма Национална конференция по проблемите на превенция 
на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.По време на 
конференцията беше представен новия проект на Националната стратегия 
за борба с наркотиците на Република България и Плана за действие към 

нея. 
 

- През 2013 г. беше изготвена проект- програма за превенция на употребата 
на наркотици на местно ниво, която след одобрение на експерти от 
Министерство на Здравеопазването беше финансирана в размер на 2400лв.,  
  за което беше сключен договор между МЗ и Община Разград. 

 

- Изготвяне на проектопредложения за Общинската програма за закрила на 
детето за 2013 г. за дейности по превенция на употребата на наркотични 

вещества. 
 

- Изготвяне на програма за аутрич работа с деца и младежи  употребяващи 

наркотични вещества на местно ниво. Програмата беше одобрена от 
Националния център по наркомании. 

 

Анализ на ситуацията в град Разград. 
                                                                                                            

Синтетична дрога , маскирана като чай, е хит сред тийнейджърите в 
училищата. Пуши се като марихуана, но е по- скъпа и има едно 

преимущество- неуловима е на тестове за наркотици. „Чаят” е със същата 
консистенция като тревата и се продава в пакетчета. Листенцата са 
обработени с психотропни вещества, които предизвикват съответните 
реакции. 

Употребата на трева сред учениците се увеличава с бързи темпове. Според 

възпитаниците на  гимназиите в нашия град пушенето на марихуана е 
нещо нормално и учениците пушат доста често. 

„Чаят” е от т. нар. „Дизайнерски дроги”- наркотици, създадени така, че да 
заобикалят закона.Тези психоактивни субстанции се предлагат на пазара 
под безобидни имена като соли за баня, билкови тамяни и весел чай. 

Според специалисти най-страшното е, че психоактивните субстанции се 
предлагат свободно в интернет, което допълнително затруднява контрола 
върху тях. 

 В Разград проблемът дрога съществува сред подрастващите. Употребяват 
се алкохол, цигари, марихуана, и по-рядко амфетамин , метаамфетамин, 
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хероин и „весел чай”. Особено разпространена е практиката наркотици да 
се вземат по време на купони, дискотеки и младежки събирания. Това е 
типичният групов модел на употреба, чрез който се търсят социални 

контакти и забавления. Явно е, че някои младежи посягат към опиатите от 
любопитство, други - поради проблеми, а за някои е въпрос на престиж и  

себеутвърждаване, споделят специалистите. 
                                                                                                            

Справка от ОД на МВР с констатирани случай на нарушения 

свързани с наркотици  в град Разград                                                                                                          
 

    През 2013 г. в ОД на МВР – Разград са образувани 42 досъдебни 

производства от които 3 за засяване и отглеждане на растения от рода на 
конопа в нарушение на установените в Закон за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите правила, 1 за производство на 
наркотични вещества  24 за притежание, 10 за разпространение и 4 за 
управление на МПС под въздействието на наркотични вещества . 
      В Разград са образувани 22 досъдебни производства от които 5 за 
разпространение, 15 за притежание и 1 за производство на наркотични 

вещества. Контингентът по линия „Наркотици” обхваща лицата в 
младежка възраст 14-30 години, като  най-висока активност в сферата на 
разпространението на наркотични вещества проявяват лицата в активна 
трудова възраст 18-30 години. 

    За 2013 година са иззети 335 саксии с марихуана с общо тегло 21,2 

килограма които при надлежно изземване и изсушаване са достигнали 

тегло от 2,4 килограма суха листна маса, допълнително са иззети 684,3 

грама суха листна маса „марихуана”,806,8 грама амфетамин, 9,05 грама 
хероин, 273,06 грама силно действащо вещество „билка” и 1 брой хапче 
„метаамфетамин” с тегло 0,55 грама.                                                                                                       
 

Изготвил: 
 

СТАНИСЛАВА ПЕТРОВА                                                 ХАСАН ХАСАНОВ 
СЕКРАТАР НА ОБЩИНСКИЯ                                  ЗАМ.-КМЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА   

СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА                          ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ПО  

                                                                                            НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА                                                  

 

       

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Сега ще очакваме да ни бъде след време предоставена изготвената 
стратегия за борбата с опасността от употреба на наркотични вещества, 
така както се уточнихме в постоянните комисии. 

 

С Т А Т И Я  2 

   

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 



 12

 81 е номера на следващата докладна записка. 
 Докладна записка от Денчо Стоянов Бояджиев – кмет на Община 
Разград 

 Относно: Съгласуване на  Стратегически план за дейността на 

Звено за „Вътрешен одит”  в  Община Разград  за периода 2014 -2016 г.  
и Годишен  план за дейността на Звено за „Вътрешен одит”  в  Община 

Разград  за  2014 г. 
 Давам думата на заместник кмета на общината господин Цонев, 
който по заповед представлява и замества кмета. Заповядайте господин 

Цонев. 
 

Г-н Любомир Цонев – зам. – кмет на Община Разград 

 Благодаря. 
Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Съгласно  разпоредбата на чл. 27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в 
публичния сектор, са представени на вашето внимание Стратегически план 

за дейността на Звено за „Вътрешен одит”  в  Община Разград  за периода 
2014 - 2016 г.   както и Годишен  план за дейността на Звено за „Вътрешен 

одит”  в  Община Разград  за 2014 г. тези материали са изготвени от 
ръководителя на вътрешния одит и са съгласувани с кмета на Община 
Разград като съгласно разпоредбата на чл. 27, ал.1 т.1 от Закона за 
вътрешния одит в публичния сектор,  са утвърдени със  Заповед № 42 от 
24.01.2014 г. и двата вида материали. Това са Стратегическия план и  

Годишен  план за дейността на Звено за „Вътрешен одит”. В тази връзка 
предлагам на вашето внимание проект за решение в две точки: 

1.  Съгласува Стратегически план за дейността на Звено за 
„Вътрешен одит”  в  Община Разград  за периода 2014-2016 г. 

2.   Съгласува Годишен  план за дейността на Звено за „Вътрешен 

одит”  в  Община Разград  за 2014 г.  
Така е съгласно изискванията на Закона споменах за вътрешния одит, 

чл. 27, ал.2, още веднъж повтарям, тези два материала се представят за 
съгласуване от общинския съвет. 

Благодаря. 
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря господин Цонев. 
Уважаеми колеги, 

Кворума с присъединяването на общински съветник Никола Николов 
към нашата работа вече е 32 общински съветници. Само един отсъства. 

Докладната записка беше предмет на разглеждане в две постоянни 

комисии – ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол 

на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
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неправителствени организации и ПК по бюджет, финанси и икономическа 
политика. Ще помоля за комисията по законност да докладва госпожа 
Салим. Заповядайте. 

 

Г-жа Нюсрет Салим – заместник председател на ПК 

На 24.02.2014 година се състоя поредното редовно съвместно 

заседание на комисията по законност и собственост. Докладната записка 
беше разгледана на съвместното заседание. По нея гласува само комисията 
по законност и подкрепи тази докладна записка със 7 гласа „ЗА”, без 
„против” и без „въздържали се”. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Петко Стоянов комисията по бюджет и 

икономическа политика. 
 

Г-н Петко Стоянов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се” комисията по 

бюджет и финанси подкрепи докладната записка с проекта за решение. 
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Колеги, в залата е и ръководителя на Звеното за вътрешен 

одит госпожа Илиева, която също е на разположение да отговаря на 
евентуални ваши въпроси, с което ви давам думата да отправите вашите 
въпроси ако има такива към вносителя и към госпожа Илиева. Има ли 

въпроси? Няма. Дебат. Становища, предложения за проекта за решение. 
Термина „Съгласува стратегическия план и годишния план” е взаимстван 

от закона. Няма желаещи. Прекратявам дебатите. Гласуването е 
електронно. Моля упражнете вашия вот. 

 

Общинският съвет взе следното  
 

РЕШЕНИЕ 

№ 528 

 

Съгласно  разпоредбата на чл. 27, ал.2 от Закона за вътрешния 

одит в публичния сектор/ЗВОПС/, ръководителят на вътрешния одит 

в общината представя  Стратегически и  Годишен план за дейността 

по вътрешен одит  за  съгласуване и на  Общинския съвет. 

Представени са  Стратегически план за  дейността на Звено за 

„Вътрешен одит” в Община Разград за  периода 2014 – 2016 г.  и 

Годишен  план за дейността на Звено за „Вътрешен одит” в Община 

Разград за 2014 г. 



 14

Същите са  изготвени от ръководителя на вътрешния одит, 

съгласувани от Кмета на Община  Разград, съгласно разпоредбата на 

чл. 27, ал.1 т.1 от ЗВОПС  и  утвърдени със  Заповед № 42 от 24.01.2014 

г. на Кмета на Община Разград, съгласно разпоредбите на чл.33, ал.2, 

и чл.34, ал.4 от ЗВОПС. 

Предвид  гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 12 от 

ЗМСМА и чл.27, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния 

сектор, Общински съвет – Разград, с 31 гласа „ЗА”, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма, 

 

РЕШИ : 

 

       1.  Съгласува Стратегически план за дейността на Звено за 

„Вътрешен одит”  в  Община Разград  за периода 2014-2016 г. 
       2.   Съгласува Годишен  план за дейността на Звено за „Вътрешен 

одит”  в  Община Разград  за 2014 г.   
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и Областния  управител на Област Разград  в 7-дневен срок от  приемането 

му. 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ,  

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

                     /Д. Бояджиев / 

 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН 
 

 

за дейността на Звено за „Вътрешен одит“ 

в Община Разград  

за периода 2014 - 2016 година 

 
 

 

 

 

Януари, 2014 г 
град Разград 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Същност 

 

Този стратегически план определя основните цели, приоритети и обхват на 
вътрешния одит в Община Разград за периода  2014 – 2016 година.Те са съобразени с 
целите и плановете на общината, определени в Общинският план за развитие за 
периода 2014 – 2020 година. 

 

Стратегическият план е разработен на база оценка на риска и в съответствие със  
Закона за вътрешен одит в публичния сектор, Наръчника за вътрешен одит, 
Стандартите за вътрешен одит, Етичният кодекс на вътрешните одитори, Статут на 
звеното за вътрешен одит, и утвърдената от министъра на финансите методология за 
вътрешен одит в публичния сектор. 

 

Въз основа на Стратегическият план се изготвя Годишен план за дейността по 

вътрешен одит, който дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, 
необходими за изпълнението на всеки  конкретен одитен ангажимент. 

Този план заменя Стратегическия план за периода  2011 – 2013 година, утвърден от 
Кмета на Община Разград. 

 

1.2. Структура, функции и обхват на вътрешния одит в Община Разград 

 

Функцията на вътрешния одит в Община Разград се осъществява от Звено за  

„Вътрешен одит”,  което  е структурирано с Устройствения  правилник на  общинската 
администрация при Община Разград. 

Основните функции на звеното са свързани с осъществяване на дейността по  

вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в общината, 
включително на програми и проекти финансирани от Европейският съюз, и на 
разпоредителите с бюджетни кредити от по – ниска степен  в общината. 
 

Самостоятелни звена за вътрешен одит във второстепенни и третостепенни 

разпоредители от системата на  Община Разград няма изградени. 

 

1.3. Актуализиране  на  стратегическия  план 

 

Стратегическият план се преразглежда и актуализира ежегодно, в резултат на 
настъпили промени в целите, приоритетите и дейността на общината и на база оценката 
на риска. След изтичане на тригодишният период на стратегическия план се извършва 
пълна преоценка на риска. 
Ръководителят на вътрешния одит по своя преценка може да актуализира 
стратегическия план повече от веднъж годишно.  

Всяко изменение на стратегическия план се утвърждава от Кмета на Общината. 
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II. РАЗБИРАНЕ   ЗА   ДЕЙНОСТТА  НА  ОБЩИНА  РАЗГРАД 

 

За целите на стратегическото планиране, звеното за „Вътрешен одит” извърши 

предварително проучване и запознаване с целите, структурите и дейностите на 
общината. Звеното получи необходимата информация посредством провеждане на  
срещи, попълване на Въпросник за разбиране дейността на Община Разград, анализ на 
резултати от предходни одитни проверки, публична информация и  други източници. 

 

2.1. Цели  на  общината 
Община Разград  има Общински план за  развитие на  Община Разград 2014 - 2020 г, приет  
с  Решение № 491 по Протокол  № 33 от 26.11.2013 г, на Общински съвет – Разград. 

ОПР 2014 – 2020 г, е дългосрочен план, съобразен със  Стратегия „Европа 2020”- интелигентен, 

устойчив  и  приобщаващ растеж. 

Главна  стратегическа  цел на Общинския план за развитие на Община Разград 2014 – 2020 г, е: 
„Постигане на качествен и устойчив  икономически растеж” 

Постигането на главната стратегическа  цел, е дефинирано чрез три стратегически 

цели: 

• Икономически растеж основан на знание и иновации; 

• Балансирано и устойчиво развитие на територията  и населените места; 

• Осигуряване на равни възможности за качествено образование, 
устойчива заетост, здравеопазване, богат и културен живот и личностна 

изява. 

Основните  приоритети за  общинско развитие са : 
• Повишаване конкурентно способността на общинската икономика; 
• Устойчиво интегрирано териториално развитие; 
• Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс; 
• Укрепване на институционалната среда  в услуга на гражданите и бизнеса. 

 

ОПР се доразвива ежегодно в съответствие с измененията в икономическата и социална среда  
за  периода. 
Годишните плановете са подробни, аналитични и достъпни за всяко йерархично ниво 

от общинската структура. 
Ежегодно с приемането на общинския бюджет се утвърждава и структурата на  
общинската администрация. Кмета на общината издава заповед с отговорности и 

задължения  на второстепенните и третостепенни разпоредители в системата на 
Община Разград. 

 

Бюджетът се приема в съответствие с Общинския план за развитие на Община Разград  

за периода 2014 - 2020 г,  и отчитайки  настъпилите  изменения  в икономическата и 

социална среда за периода. 
 

2.2. Очаквани промени в общината 

В периода на  изпълнение на Общинския план за развитие на Община Разград 2014 – 

2020 г,  ще настъпват промени в общината,  в посока подобряване качеството на живот на  
населението от общността. 
  

2.3. Ниво  на  контрол  в  общината 

В  Община  Разград има  разработени и  се прилагат: 
• „Вътрешни правила за изграждане и функциониране на Системи за финансово 

управление и контрол при Община Разград ”. Същите през 2014 г, ще бъдат 
актуализирани. 
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• „Вътрешни правила за организация на Предварителен контрол” при  Община 
Разград”, който се  осъществява от упълномощени със заповед на кмета лица. 
Вътрешните правила  през 2014, ще бъдат актуализирани. 

• „Стратегия  за управление на риска на общинската администрация” при Община 
Разград”,  с която са дефинирани  четири рискови области. 

Същите са разработени в съответствие с изискванията на Закона за финансово 

управление и контрол в публичния сектор и са утвърдени от Кмета на общината. 
 

 

III. СТРАТЕГИЧЕСКИ  ЦЕЛИ  НА  ЗВЕНОТО  ЗА   „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” 

 

На база полученото разбиране за целите,  приоритетите, дейността и нивото на контрол 

в Община Разград,  през  периода 2014 – 2016 година, звеното си поставя следните 
стратегически  цели: 

 

3.1.  Да   подпомага  общината за постигане на целите й, като: 

• Идентифицира и оценява рисковете в общината; 
• Предоставя  независима и обективна оценка за адекватността и ефективността 

на системите за финансово управление и контрол; 

• Предоставя  увереност на ръководството относно правилното, законосъобразно 

и ефективно управление на програми и  проекти финансирани от Европейския 
съюз.; 

• Дава  препоръки за подобряване на дейностите  в общината. 
 

3.2. Да  подобрява разбирането за вътрешният контрол и прилагане изискванията на 
ЗФУКПС. 

 

3.3.  Да  укрепва  административния  капацитет  на  звеното  за  „Вътрешен одит”. 

 

Конкретните ангажименти и дейности на звеното за всяка година, посредством 

които ще бъдат постигнати стратегическите цели на звеното, ще бъдат отразени в 
Годишни  планове  за дейността по вътрешен одит. 
 

IV. ОДИТНА  ВСЕЛЕНА  

 

Одитната  вселена е изчерпателен списък на всички одитни единици в Община 
Разград.На практика с нея се определя пълният обхват на  дейността по вътрешен одит. 

Подходът, който  звеното за  „Вътрешен одит”  приложи при определяне на 
одитната вселена е „Комбинираният подход”. Той  включва както структурния така и  

функционалния подход. Одитната  вселена  обхваща 44 / четиридесет и четири/  броя 
одитни единици : дирекции, сектори, отдели, второстепенни и третостепенни 

разпоредители с бюджетни кредити, дейности и процеси, осъществявани от  Община 
Разград. 

 

V. ОЦЕНКА  НА РИСКА  

 

В Община Разград има установен процес на управление на риска  с действаща 
Стратегия за управление на риска на общинската администрация, актуализирана през 
месец януари  2012  година. 
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При определяне Оценката на риска се взеха  предвид  както стратегията, така и  

констатациите и изводите на извършените до момента вътрешни и външни одити  в 
Община Разград.  

 

5.1. Рискови фактори и тегла 

 

Рисковите фактори са съобразени с естеството на одитните единици и тяхната 
значимост  за общината. 
Идентифициране на рисковите  фактори и определяне на относителната тежест на 
всеки рисков фактор. 

                                                                                     тегла 

Рисков фактор 1 (РФ1) Сложност на нормативната уредба                                        0,15 

Рисков фактор 2 (РФ2) Големина на бюджета                                                                0,15 

Рисков фактор 3 (РФ3) Неправилно и неточно прилагане  на Вътрешни правила и 

актове.                                                                                                                                     0,10 

 

Рисков фактор 4 (РФ4) Неизпълнение на плана за приходите                                   0,20 

Рисков фактор 5 (РФ5) Извършван одит на системата                                                0,10 

Рисков фактор 6(РФ6)Брой структури въвлечени в управлението на дейността. 0,20 

Рисков фактор 7(РФ7) Въздействие върху други системи                                           0,10 

 

Определените тегла/тежест/ за всеки рисков фактор са в зависимост от относителната 
важност на различните  рискови фактори към съответната одитна единица. Общият 
сбор на теглата  е равен на 100 %,  респективно на 1. 

 

5.2. Оценителна  скала 

Възприетата оценителна скала за всеки рисков фактор, обхваща три нива от 1 до 

3 ,  съответно: ниско, средно и високо. 

Критериите за оценка на съответните нива при различните рискови фактори са 
качествени или количествени,  в  зависимост  от спецификата на одитните единици. 

Финалната оценка на риска за всяка одитна единица от одитната вселена е рисковият 
индекс, който представлява общ сбор на получените относителни тегла на рисковите 
фактори за единицата. 
 

5.3. Граници  за приоритизиране 
 

На база  получените рискови индекси, класифицирането на одитните единици е  
както следва: високо рискови,   средно рискови  и  ниско рискови. 

 

Границите в които попадат високорисковите, среднорисковите и нискорисковите  
одитни единици са определени в зависимост от стойностите на рисковите индекси за 
всяка одитна единица.  
 

При приет минимален рисков индекс 1, а максимален 3, се определиха следните 
граници: 

- рисков индекс от  2.51  до 3.00 –      високо рискови одитни единици; 

- рисков индекс от  1,81  до 2.50 –      средно рискови одитни единици; 

- рисков индекс от  1,00  до 1,80 –      ниско рискови  одитни единици; 
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5.4. Резултати от оценката на риска 

В резултат от извършената оценка на риска се определиха: 6/шест/ високо 

рискови единици;  14 /четиринадесет/ средно рискови  и  24 /двадесет и четири/ 

ниско рискови  одитни единици.   
 

VI. ОДИТНА СТРАТЕГИЯ 

 

Одитната стратегия дефинира подхода на звеното за вътрешен одит за покритие  
с одитна работа на одитната вселена за периода  2014 – 2016 година. 
 

6.1. Честотата на ангажиментите 
 

Подхода, който звеното приема  за определяне периодичността на одитиране на  
одитните  единици  в периода 2014 – 2016 година е следният: 
 

ВИСОКО РИСКОВИ – ще се одитират  всяка година,  от стратегическия план.  

 

СРЕДНО РИСКОВИ – 35 % първата година,  35 % втората година и 30 % третата 

година от стратегическия план. 

 

НИСКО РИСКОВИ – 12 % ще се одитират първата година, 12 % ще се одитират 

втората година  и 16 % ще се одитират третата година от стратегическия план.  

 

Остават  не обхванати в одит за тригодишният период на стратегическия план 

60  % от нискорисковите одитни  единици, или 14 броя от одитната вселена. 

 

6.2. Програми и проекти финансирани от Европейският съюз. 
 

Община Разград е „Бенефициент” по изпълнение на  програми и проекти 

финансирани от ЕС. Звеното оценява същите като „високо рискови” и ще  се 

извършва одит всяка година от Стратегическия план. 

 

6.3. Проследяване на изпълнението на препоръките 
 

Проследяване изпълнението на препоръките, дадени в одитните доклади ще се 
извършва чрез писмо до ръководителя на одитираната дейност. 

 

6.4. Структури, системи и дейности, които са в процес на разработване 
 

В началото на 2014 година, се структурира новосъздадено общинско 

предприятие ОП „Ремонтстрой”, гр. Разград, което е включено в одитната вселена  и е 
класифицирано в групата на  среднорисковите  одитни единици. 

  

6.5. Одитни ангажименти от минал отчетен период 

 

Звеното за „Вътрешен одит” няма неизпълнени одитни ангажименти от 
предходния Стратегически план. 

 

Подходът който звеното за „Вътрешен одит” ще прилага през новия период 2014 

– 2020 г, в случаите когато планирани одити за съответната година са останали 
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неизпълнени, ще се базира на извършена на общо основание на годишна оценка на 
риска. В зависимост от резултатите от тази оценка, ръководителят на вътрешният одит  
преценява да се планират ли одитните ангажименти за съответните одитни единици в 
годишния план и какви точно да са те. 
 

6.6. Одитни ангажименти за консултиране. 
       Подходът, който звеното за „Вътрешен одит” прилага при изпълнение на одитни 

ангажименти  за консултиране е разписан във  Вътрешните правила за организация на 
дейността по вътрешен одит при Община Разград. 

Разписано е, че  официално консултиране се  документира с Докладна записка в  
два еднообразни екземпляра, един за кмета на общината и един за звеното за 
„Вътрешен одит”. Същата се завежда в „Регистър за Одитен ангажимент за 
консултиране” при звеното за „Вътрешен одит”. 

При изпълнение на неофициални одитни ангажименти за консултиране, не е 
задължително документиране. 
 

6.7. Продължителност на одитните ангажименти  

 

Одитните ангажименти за даване на увереност – стандартната продължителност 
се определя в човекодни в зависимост от оценката на риска. При определянето й се 
взема предвид и  продължителността на извършвани от звеното одитни ангажименти 

през минали периоди. 

 

ОЦЕНКА НА РИСКА Човекодни   за    един   одитен   ангажимент за даване на 

увереност  /ОАУ/ 

  Висок     риск 23 

Среден    риск 18 

Нисък    риск 13 

 

 

• ангажименти по консултиране/ОАК/    –  43 -   58  човекодни. 

• стратегически и годишен план, 

осигуряване на качеството на одитната  
дейност, проследяване на препоръки 

 и докладване на резултати    -                         28  -  30  човекодни. 

• друг вид одиторска работа  –                     86  -  88  човекодни. 

 

Стандартната продължителност на друг вид одитна работа, като специфични 

последващи действия,  се определя в зависимост от спецификата и сложността на 
конкретния процес – общо административна дейност; обучения и семинари; 

самоподготовка, текущи задачи. 

 

6.8. Разпределение на един одитор 

 

 Работните дни за изпълнение на дейността по вътрешен одит, за всеки един 

служител на ЗВО  през съответната година, ще се  разпределят както следва: 
 

•  80 % от Ефективен фонд работно време /ЕФРВ/, който включва: извършване на 
одитни ангажименти за даване на увереност, ангажимент за  консултиране, 
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изготвяне на стратегически план, годишен план, осигуряване качеството на 
одитната дейност, проследяване на препоръки  и докладване на резултатите. 

• 20 % от ЕФРВ – е друга одитна дейност, която включва: общо административна 
дейност, обучения, семинари,  самоподготовка и текущи задачи. 

          

VII. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЗВЕНОТО ЗА „ВЪТРЕШЕН ОДИТ ” 

 

7.1. Ефективен фонд работно време /ЕФРВ/ 

 

Ефективният фонд работно време е изчислен за всеки един одитор от ЗВО в 
съответствие с разпределението посочено в т. 6.8. от одитната стратегия, и е както 

следва: 
• ЕФРВ за 2014 г — 426 работни дни за звеното; 213 работни дни за един 

одитор. 

• ЕФРВ за 2015 г - 436 работни дни за звеното; 218 работни дни за един одитор. 

• ЕФРВ за 2016 г - 436 работни дни за звеното; 218 работни дни за един одитор 

 

7.2. Разпределение на одитни ангажименти за три години и необходими 

човекодни за тяхното изпълнение 
 

Одитните ангажименти и необходимите дни са разпределени за три години, и 

съгласно одитната стратегия са както следва: 
 

• 2014 година - 14 броя одитни ангажименти за даване на увереност; необходими 

човекодни за изпълнение - 267 ч/д; общо за дейността - 426 ч/д; необходим брой 

одитори - 2. 

• 2015 година - 14 броя одитни ангажименти за даване на увереност; необходими 

човекодни за изпълнение - 262 ч/д; общо за дейността - 436 ч/д; необходим брой 

одитори - 2. 

• 2016 година - 14 броя одитни ангажименти за даване на увереност; необходими 

човекодни за изпълнение - 262 ч/д; общо за дейността - 436 ч/д; необходим брой 

одитори - 2. 

 

Настоящият Стратегически план подлежи на актуализиране в съответствие с 
промените, които могат да настъпят в структурата, целите и задачите на Община 
Разград. 

                                                                                               

 

Ръководител на вътрешен одит: 

           / Д. Илиева / 
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УТВЪРЖДАВАМ,  

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

                     /Д. Бояджиев / 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

 
за дейността на Звено за „Вътрешен одит”  

в Община Разград 

за периода 01.01.2014 - 31.12.2014г. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Януари - Декември 2014г 
град Разград  
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Годишният план за 2014 г, е изготвен въз основа на  Стратегическия план за 
дейността по  вътрешен одит за  2014 г – 2016 г,  утвърден от кмета на Община Разград. 

Той дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, необходими за 
изпълнението на всеки одитен ангажимент.  

Одитните ангажименти за 2014 г, са разпределени на база реално разполагаемия 
човешки ресурс /двама вътрешни одитори /  в  звеното за  „Вътрешен одит”.  

 Годишният план се преразглежда текущо през годината и ще бъде актуализиран 

в случай, че настъпят съществени промени в общината, състава на звеното за 
„Вътрешен одит” или други допълнителни ангажименти инициирани от кмета на 
общината. 
 

II. ДЕЙНОСТИ НА ЗВЕНОТО ЗА „ВЪТРЕШЕН ОДИТ” ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ  ЦЕЛИ  
 

През 2014г., звеното за „Вътрешен одит” планира да извърши одитни   

ангажименти и дейности във връзка с постигането на заложени в Стратегическия план 

цели, както следва: 
 

Стратегически  цели: 

2.1. Подобряване дейността на общината чрез: 
• Идентифициране и оценяване на рисковете в общината; 
• Предоставяне на независима и обективна оценка за адекватността и 

ефективността на системите за финансово управление и контрол; 

• Предоставяне  увереност на ръководството относно правилното, 

законосъобразно и ефективно управление на програми и проекти финансирани 

от  Европейския съюз; 
• Даване на препоръки за подобряване на дейностите в общината. 

Визираните стратегически цели ще бъдат постигнати чрез  изпълнение на  планираните 
одитни ангажименти за даване на увереност/ОАУ/, както и чрез възлагане на одитни 

ангажименти за  консултиране/ОАК/, инициирани от ръководството на общината. 
 

2.2. Подобряване разбирането за вътрешния контрол и прилагане изискванията на 
Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. 
 

Действията на звеното за  „Вътрешен одит” за постигане на тази стратегическа цел се 
свеждат до: Подпомагане на общината при разработване и прилагане на Системите за 
финансово управление и контрол,  Стратегията за управление на риска, 
Предварителният контрол и развитие на мониторинга. 
 

2.3. Укрепване  на  административния  капацитет  на  звеното за  „Вътрешен одит”. 

Постигане на стратегическата цел,  чрез  непрекъснато професионално развитие. 
 

III. ОДИТНИ  АНГАЖИМЕНТИ  
 

3.1. Неизпълнени ангажименти от предходната година  

Звеното за „Вътрешен одит” през 2013 г, няма  не изпълнени одитни  ангажименти.  
 

3.2. Ангажименти  по отношение  на структури /системи  в процес  на  изграждане. 
Годишният план за 2014 г,  не съдържа  ангажименти по отношение на 
структури/системи в процес на изграждане. 
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3.3. Видове одитни ангажименти, планирани  за изпълнение през 2014 г. 
 

Рисков 

индекс 

 

Вид на 

ангажимента 

 

Структура  

 

Цел на 

ангажимента- 

 

 

Обхват на ангажимента 

          

Период - 

     месец 

 

 

 

 

 

 

2.90 

 

 

 

 

 

 

ОАУ 

 

 

 

 

 

Отдел 

„Образование” 

 

 

Да се даде увереност, 
че дейността на 
отдела се изпълнява  
в съответствие с 
приложимото 

законодателство и 

вътрешните актове 
на общината. 

01.01.2013  -  31.12.2013 г 
- СФУК – адекватност и 

ефективност; 
- ГФО-2013г, -
достоверност и 

документална 
обоснованост  на 
представената 
информация; 
- изпълнение на 
сключени договори  по 

ЗОП; 

- Място на изпълнение –  

отдел „Образование” 

 

 

 

 

 

 

Октомври 

Ноември 

 

 

 

 

2.90 

 

 

 

 

ОАУ 

 

Изпълнение на 
проекти по 

Оперативни 

програми, 

финансирани от 
ЕС 

 

Увереност  за  степен 

на съответствие на 
изпълнението на 
проекта с  
договорните 
условия.  

01.01.2013  -  31.12.2013 г 
- Проверка за 
достоверност и 

допустимост на 
разходите по проекта. 
- Място за изпълнение – 

отдел  „Програми и 

проекти” 

 

 

 

 

Май 

Юни 

 

 

 

 

 

 

2.65 

 

 

 

 

 

ОАУ 

 

 

 

 

Дирекция 
”Местни данъци 

и такси” 

 

 

Да се даде увереност, 
че  дейността на 
отдела се изпълнява  
в съответствие с 
приложимото 

законодателство и 

вътрешните актове 
на общината. 

01.01.2013  - 31.12.2013 г 
- Контролни процедури – 

ефективност; 
- Въвеждане на 
информация в 
информационната 
система -  съответствие; 
- Степен на събираемост  
предприети действия 
- Място за изпълнение – 

отдел  „ МДТ” 

 

 

 

 

 

 

Април 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ОАУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел „Околна 
среда” 

 

 

 

 

Да се даде увереност, 
че  средствата 
предоставени за   
околната среда  се 
изразходват 
законосъобразно и 

целесъобразно. 

 

01.01.2013-  31.12.2013 г 
- План сметки за дейностите 
по събиране, извозване и 

обезвреждане в депа или 

други съоръжения на 
битовите  отпадъци и 

поддържане на чистотата на 
населените места, както и 

определяне размера на такса 
битови отпадъци  - 

достоверност;  
-Организация, управление и 

контрол на дейностите по 

опазване на околната среда 
– икономичност и 

ефективност; 
- Място за изпълнение – 

отдел  „ Околна среда” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юни 

Юли 
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2.60 

 

 

 

 

 

ОАУ 

 

 

 

 

Отдел 

„Социални 

дейности” 

 

 

Да се даде увереност, 
че дейността на 
отдела се изпълнява  
в  съответствие с 
приложимото 

законодателство и 

вътрешните актове 
на общината. 

01.01.2013-  31.12.2013 г 
- СФУК – адекватност и 

ефективност; 
- ГФО - 2013г, -
достоверност и 

документална 
обоснованост  на 
представената 
информация; 
- изпълнение на 
сключени договори по 

ЗОП; 

- Място на изпълнение –  

отдел „Социални 

дейности” 

 

 

 

 

 

Април 

Май 

 

 

 

 

 

 

2.60 

 

 

 

 

 

 

       ОАУ 

 

 

 

 

 

ОП 

„Разградлес” 

 

Да се даде увереност, 
че дейността  се 
изпълнява  в  
съответствие с 
приложимото 

законодателство и 

вътрешните актове 
на общината. 

01.01.2013 -  31.12.2013 г 
- СФУК – адекватност и 

ефективност; 
- ГФО- 2013 г, -
достоверност и 

документална 
обоснованост  на 
представената 
информация; 
-  изпълнение на 
сключени договори по 

ЗОП; 

- Място на изпълнени - 

ОП „Разградлес” 

 

 

 

 

 

Март 
Април 

 

 

 

 

 

 

 

2,30 

 

 

 

 

 

 

 

       ОАУ 

 

 

 

 

 

 

 

Звено 

„ТРЗ  и  ЧР” 

 

 

Да се оцени  дали 

процесът  по 

определяне, 
начисляване и 

изплащане на 
възнагражденията, 
функционира в 

съответствие с 
приложимото 

законодателство, 

вътрешните актове 
на общината. 

 

01.01.2013 -  31.12.2013 г 
- Длъжностно и щатно 

разписание – 

съответствие; 
-  Предварителен контрол 

при провеждане на 
конкурс за заемане на  
конкурсна длъжност; 
- Ведомости за работната 
заплата – достоверност и 

съответствие; 
- Атестиране  на  
служителите –  степен на 
изпълнение и  

съответствие. 
- Място за изпълнение – 

звено  „ТРЗ  и  ЧР”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Юни 

 

 

 

 

 

2,30 

 

 

 

 

 

ОАУ 

 

 

 

 

 

ОП „УСХПД” 

Да  се постигне 
увереност, че 
предоставената 
услуга на учебните 
заведения и на 
външни ползватели 

на услугата  се 
изпълнява  
икономично, 

ефективно и  

ефикасно. 

 

01.01.2013-  31.12.2013 г 
- СФУК – адекватност и 

ефективност; 
-  ГФО – вярно и точно 

представяне на 
счетоводната 
информация; 
- изпълнение на договори  

по  ЗОП; 

- Място за изпълнение –  

ОП „УСХПД” 

 

 

 

 

 

 

 

Юни 

Юли 
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1,90 

 

    

 

 

     

         ОАУ 

 

 

 

Делегирани 

бюджети – 

общински 

училища 

Да се даде увереност, 
че  дейността на 

общинските училища 
се изпълнява  в 
съответствие с 
приложимото 

законодателство и 

вътрешните актове 
на общината. 

01.01.2013-  31.12.2013 г 
- СФУК – адекватност и 

ефективност; 
-  ГФО – вярно и точно 

представяне на 
счетоводната 
информация; 
- Приложение на ЗОП - 

съответствие ; 
- Място за изпълнение –  

 общинското  училище 

 

 

 

 

 

Октомври 

Ноември 

 

 

 

 

1.90 

 

 

 

        

         ОАУ 

 

 

 

Делегирани 

бюджети -  ЦДГ 

Да се даде увереност, 
че  дейността на 

Целодневните детски 

градини се 
изпълнява  в 
съответствие с 
приложимото 

законодателство и 

вътрешните актове 
на общината. 

01.01.2013-  31.12.2013 г 
- СФУК – адекватност и 

ефективност; 
-  ГФО – вярно и точно 

представяне на 
счетоводната 
информация; 
- Приложение на ЗОП - 

съответствие ; 
- Място за изпълнение –  

ЦДГ 

 

 

 

 

Ноември 

Декември 

 

 

 

 

 

 

1,85 

 

 

 

 

 

 

        ОАУ 

 

 

 

 

 

Общинско 

радио - Разград 

 

Да се  даде 
увереност, че 
разходването на 
бюджетните средства 
се изпълнява  
икономично и 

целесъобразно. 

01.01.2013-  31.12.2013 г 
- СФУК – адекватност  и 

ефективност; 
- отчитане на разходите- 
документална 
обоснованост; 
- отчитане на приходи – 

документална 
обоснованост. 
- Място за изпълнение –  

Общинско радио - 

Разград 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

  1,70 

 

 

 

         ОАУ 

 

Отчитане 
разходите от 
детските ясли 

Да се  даде 
увереност, че 
разходването на 
бюджетните средства 
се извършва 
икономично и 

целесъобразно. 

01.01.2013-  31.12.2013 г 
- СФУК – адекватност и 

ефективност; 
-  Организация и 

изпълнение на дейността; 
- Място за изпълнение –  

Детски  ясли 

 

 

 

Ноември 

Декември 

 

 

 

   1,50 

 

 

 

       ОАУ 

 

 

Програми  за 
заетост 

Да се  даде 
увереност, че 
предоставените 
средства по 

програми за 
осигуряване на 
заетост, се разходват 
законосъобразно. 

01.01.2013-  31.12.2013 г 
-  Организация и 

изпълнение на дейността; 
- контрол на 
изпълнението; 

- Място за изпълнение –  

 „Програми за заетост” 

 

 

 

Август 
Септември 

 

 

 

 

  1,50 

 

 

 

 

        ОАУ 

 

 

 

Други дейности 

по  жилищно  

строителство 

 

Да се даде увереност, 
че дейността се 
изпълнява  в 
съответствие с 
приложимото 

законодателство и 

вътрешните актове 
на общината. 

01.01.2013-  31.12.2013 г 
- СФУК – адекватност и 

ефективност; 
-  Процедури за отдаване 
под наем – 

законосъобразност; 
- Степен на събираемост 
на приходи - предприети 

мерки; 

-  Място за изпълнение –  

 ”Други дейности по 

 

 

 

 

Август 
Септември 
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жилищно 

строителство” 
 

Забележка: В случаи, когато даден  процес  е възникнал  2013г, и приключва 2014 г, 

/например изпълнение на  проект/, то обхватът  на одита  ще включва и 2014 г.   

                                                                                  

IV. Съответствие между планираните одитни ангажименти  за годината и одитна 

стратегия. 
Одитните  ангажименти планирани  в Годишният план на звеното  за „Вътрешен одит” 

за 2014 г,  са както следва: 
 

No. 

 

 

Одитна  единица 

 

 

Рисков индекс 
 

Приоритет    Планирани 

през годината 

Одитни 

ангажименти № 

А Б В Г Д Е 

1 Отдел „Образование” 2,90       висок х        ОАУ1412 

   2 

 

Изпълнение на проекти 

по Оперативни 

програми, финансирани 

от ЕС 

 

 

2.90 

висок х 

 

 

ОАУ1405 

3 

 

Дирекция ”Местни 

данъци и такси” 

 

 

2.65       висок х 

 

 

ОАУ1403 

4 

 

Отдел „Околна среда” 

 

 

2.60 

висок х 

 

 

 

ОАУ1407 

5 

Отдел „Социални 

дейности” 

 

2,60 

      висок х 

 

 

 

ОАУ1404 

6 

 

ОП „Разградлес” 

 

 

2.60 висок х 

 

 

ОАУ1402 

   7 

 

Звено „ТРЗ  и  ЧР” 

 

2.30 

      среден              х 

 

 

ОАУ1406 

8 

 

ОП „УСХПД” 

 

2,30 

среден              х 

 

 

ОАУ1408 

9 

 

Делегирани бюджети – 

общински училища 

 

1,90 

      среден              х 

 

 

ОАУ1411 

10 

 

Делегирани 

бюджети -  ЦДГ 

 

 

1,90 среден х 

 

 

ОАУ1414 

11 

 

Общинско радио - 

Разград 

 

1,85 

      среден х 

 

 

ОАУ1401 
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No. 

 

 

Одитна  единица 

 

 

Рисков индекс 
 

Приоритет    Планирани 

през годината 

Одитни 

ангажименти № 

12 

 

Отчитане разходите от 
детските ясли 

 

 

1,70 
      нисък х 

 

 

ОАУ1413 

13 

 

Програми  за заетост 
 

1,50 

      нисък х 

 

 

ОАУ1409 

14 

Други  дейности по  

жилищно  строителство 

 

1,50 

     нисък х 

 

 

ОАУ1410 

 

Планираните одитни ангажименти  през 2014 г,  съответстват на  утвърдената одитна  
стратегия.  
Връзката  между планираните ангажименти в стратегическия и годишния  план е 
показана  в таблиците,  както  следва: 
 

 

Видове одитни 

ангажименти 

Брой одитни 

ангажименти, 

съгласно 

Стратегическия  
план за 2014 г. 

 

Брой  одитни 

ангажименти в 
Годишния план за  

2014 г. 
1.Ангажименти  за  

даване  на 

увереност: 

 

14 

 

14 

   1.1.Високо     

рискови 

 

6 

 

6 

   1.2.Средно 

рискови 

 

5 

 

5 

   1.3.Ниско 

рискови 

 

3 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видове  одитни  ангажименти 

Брой 

ангажименти за  

2014 год. 

Общо брой  

човекодни, съгласно 

Стратегическият 

план 

1. Одитни ангажименти за даване на 

увереност/ОАУ/: 

 

 

14 

 

 

 267 

- Високо рискови  6  138 

- Средно рискови  5    90 

- Ниско рискови  3    39 

2.Ангажименти за консултиране /ОАК/  

 

 

  43 

3. Планиране на дейността, 

проследяване,надзор,докладване 
  

  30 

4. Друга одитна дейност   

 86 

               Всичко  ЕФРВ :  426 
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V. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОДИТНИТЕ 

АНГАЖИМЕНТИ 

 

5.1. Ефективен фонд работно време /ЕФРВ/ 

Ефективният фонд работно време за 2014 г, е изчислен за двама вътрешни 

одитори, както следва: 
Общо работни дни за годината - 502, от тях за годишен отпуск - 56, за болнични и 

други - 20. 

• ЕФРВ - общо за годината 426 раб.дни;/ 502 - 76/. 

• за изпълнение на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране, 
стратегическо и годишно планиране, проследяване на препоръки, осигуряване 
качеството на одитната дейност и докладване на резултати - 340 раб.дни. 

/ 80 % от 426 - 340 раб.дни/ 

за общо административна дейност - обучения, семинари и текущи задачи - 86 

работни дни./20 % от 426 - 86 раб.дни/ 

 

5.2. График на одитните ангажименти и разпределение за изпълнение на 

одитните ангажименти. 

 

 

Главен вътрешен одитор: 

           / Д. Илиева / 

Тримесе 
чие 

 

 

№ 

по 

ред 

Одитен 

ангажи 

мент 

 

Приоритизиране 
на одитните 
единици 

Човекодни Вътрешен 

одитор 

 

  

Първо 
1 ОАУ1401 Среден риск 18 Д.Илиева 
2 ОАУ1402 Висок риск 23 М.Стефанов 

 

 

Второ 
3 ОАУ1403 висок риск 23 Д.Илиева 
4 ОАУ1404 висок риск 23 М.Стефанов 
5 ОАУ1405 висок риск 23 Д.Илиева 
6 ОАУ1406 среден риск 18 М.Стефанов 

 

 

Трето 
7 ОАУ1407 висок риск 23 Д.Илиева 
8 ОАУ1408 среден риск 18 М.Стефанов 
9 ОАУ1409 нисък риск 13 М.Стефанов 

 10 ОАУ14Ю нисък риск 13 Д.Илиева 
  

 

Четвърто 
11 ОАУ1411 среден риск 18 М.Стефанов 
12 ОАУ1412 висок риск 23 Д.Илиева 
13 ОАУ1413 Нисък риск 13 М.Стефанов 
14 ОАУ1414 Среден риск 18 Д.Илиева 

 

Годишно планиране на одитната дейност, одитен 

ангажимент по консултиране, друга одитна дейност, 
проследяване на препоръки и 

докладване на резултати. 

159 Д.Илиева 
М.Стефанов 

Всичко дни за одитна дейност на звено”ВО”: 426  
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ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

ЗАПОВЕД 

№ 42 

гр. Разград, 24.01.2014 г. 

 

На основание чл. 44, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.ЗЗ ал.2, чл.34 ал.4, от Закона за 

вътрешния одит в публичния сектор, и чл.8 т.6.4. от Устройствения правилник на 

общинската администрация на Община Разград, 

ЗАПОВЯДВАМ: 

1. Утвърждавам Стратегически план за дейността на Звеното за „Вътрешен 

одит” в Община Разград, за периода 2014-2016 година. 

2. Утвърждавам Годишен план за дейността на Звеното за „Вътрешен одит” 

в Община Разград, за периода 2014 година. 

3. Докладване изпълнението на Годишен план за дейността на Звеното за 

„Вътрешен одит” да се извършва съгласно раздел У„Докладване”, от Статута на 

Звеното за „Вътрешен одит” в Община Разград. 

Препис от настоящата заповед да се връчи по принадлежност за сведение и 

изпълнение. 

Кмет: 

        /Д. Бояджиев / 

 

С Т А Т И Я  3 

   

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Третата под ред е с входящ номер 82. 

Докладна записка от инж. Любомир Трифонов Цонев – зам.-кмет на 
Община Разград 
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Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот, с 
идентификатор 61710.505.7230 по Акт №892/20.01.2011 година за 

частна общинска собственост и кадастралната карта на град Разград 

по реда на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с 
тайно наддаване. 

Заповядайте господин Цонев. 
 

Г-н Любомир Цонев – зам.-кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

На лице е входирано инвестиционно намерение, касаещо 

възможността за предоставяне на право на строеж на територията на 
общинската Бизнес зона „Перистър”. Това инвестиционно предложение е 
разгледано от комисията по чл. 2 ал. 3 от Наредба №21 на Общински съвет 
за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на 
територията на Бизнес зона „Перистър” и тази комисия се е произнесла в 
посока одобрение на това инвестиционно намерение, въз основа на което е 
изготвена и настоящата докладна записка. същевременно е извършена и 

пазарна оценка на правото на строеж както и данъчна оценка. 
Инвестиционното намерение касае изграждането на цех за преработка на 
пчелен мед и пчелни продукти с разгъната застроена площ до 2 000, 00 кв. 
метра до максимална етажност 3 етажа. 

Настоящото предложение за решение на общинския съвет, свързано 

с това инвестиционно предложение касае провеждането на публичен търг с 
тайно наддаване по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- 

общинска собственост за учредяване на безсрочно право на строеж в имот 
с идентификатор, който е посочен в докладната записка, при начална 
тръжна цена 108 539, 00 лева, която е определена от независим лицензиран 

оценител. Данъчната оценка на имота като съпоставима цифра е 75 383, 00 

лева. Разгъната застроена площ, както казах, 2 000,00 квадрата. Предлагаме 
максималната етажност на сградата да бъде 3 етажа. Предназначението на 
сградата да бъде производствен складов обект, като срока за изграждане на 
обекта е 24 месеца и инвеститорът се ангажира за разкриване на не по-

малко от 4 броя работни места. 
При тези параметри пред вас е проекта за решение. Моля за вашето 

одобрение.  
Благодаря ви. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря господин Цонев. Предоставям думата на председателя на 
постоянната комисия по собственост и изпълняващ задължението да 
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докладва за постоянната комисия по законност госпожа Салим, за 
съвместното заседание, което се проведе на тези две комисии по повод 

докладната записка. 
 

Г-жа Нюсрет Салим – Председател на ПК 

С по 8 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържали се” и двете 
комисии подкрепиха тази докладна записка. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря госпожо Салим. Имате ли въпроси към вносителя? 

Заповядайте госпожо Велкова. 
 

Г-жа Зоя Велкова – ПП „ГЕРБ” 

Тъй като не участвам в комисиите, в които е разглеждана тази 

докладна, бих помолила да ми разясните по какъв начин е определено, 

говорим от решението за точка 1.6. По какъв начин е определено това, че 
инвеститорът се задължава да разкрие не по-малко от 4 броя работни места 
в тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването им 

за срок не по-малък от една година? Разбирам, че инвестицията е доста 
голяма, тази бройка и този срок дали са достатъчни? Как е определено? 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси? Заповядайте господин Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ” 

Господин Цонев, имате ли техническа готовност да ни покажете 
терена в зоната? Ако не поне да обясните къде се намира. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси? Няма. Заповядайте за отговор господин 

Цонев. 
 

Г-н Любомир Цонев – зам.-кмет на Община Разград 

Благодаря. По отношение на работните места. Когато се прави всяко 

едно инвестиционно предложение, право е на този който го прави да 
посочи параметрите, които той може да предложи с него. На практика 
комисията, в която участват и общински съветници подробно разглежда 
тези предложения, прави съответните обсъждания и преценява дали тези 

параметри са задоволителни или не. Защо сме приели 4 работни места? 

Защото тук процеса е предимно автоматизиран и няма нужда от много 

работна ръка. Не забравяйте, че все пак това е минимална бройка, която 

ние залагаме. Евентуално може би в процеса на експлоатация ще се 
наложи да бъдат назначени и повече бройки. Но още веднъж казвам ние 
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все пак в известна степен се съобразяваме с това, което е направено като 

предложение и си преценяваме самия технологичен процес дали е 
съобразен с това предложение. По отношение на бройката това ми е 
отговора. 

По отношение на терена. Терена е предложен на комисията, 
подробно обсъден. Не разполагам в момента с картов материал да го 

покажа. Намира се на територията на Бизнес зона „Перистър”, горе долу в 
централната част. Пада се югозападно малко в зоната. Не е точно в 
централната част. Срещу фирма „Стинг” от горната страна. Някой ако е 
запознат с теренните условия на място. 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ” 

На какво разстояние е от дърводелната? 

 

Г-н Любомир Цонев – зам.-кмет на Община Разград 

Не е на много голямо разстояние. Може би на 50 метра. 
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Ориентирахте ли се господин Анастасов? Добре. Други въпроси. 

Няма. Давам ви думата за изказвания и становища по докладната записка и 

по проекта за решение. Няма желаещи. Прекратявам дебатите. 
Пристъпваме към поименно гласуване. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 

28.02.2014 г. – поименно гласуване 
 
№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

     

1. Али Бахриев Кязимов +   

2. Гюлсевер Елиманова Мустафа +   

3. Димитър Цонев Стефанов Отсъства   

4. Добринка Иванова Монева +   

5. Драгомир Атанасов Николов +   

6. Емине Муртаза Ахмед +   

7. Зоя Петрова Велкова +   

8. Иво Борисов Димитров +   

9. Ирфан Салъфов Ахмедов +   

10. Кина Дякова Маринова +   

11. Мартин Янков Янков +    

12. Милена Дачева Орешкова +   

13. Милена Иванова Цанева +   

14. Мирослав Тодоров Грънчаров +   

15. Михаил Парашкевов Тодоров +   
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16. Музаффер Мустан Хамид +   

17. Мустафа Назъм Мустафа +   

18. Надежда Радославова Димитрова +   

19. Наско Стоилов Анастасов +   

20. Незиха Ахмедова Арабаджиева +   

21. Никола Джипов Николов +   

22. Нурбин Белгинов Османов +   

23. Нюсрет Исмет Мустафа - Салим +   

24. Осман Севджан Ариф +   

25. Петко Стоянов Стоянов +   

26. Петър Стоянов Василев +   

27. Петя Ангелова Петкова +   

28. Радиана Ангелова Димитрова +   

29. Румян Райчев Занев +    

30. Стоянка Петрова Донева - Якимова +    

31. Теодор Борисов Ролев +   

32. Цветан Йосифов Иванов +   

33. Цонка Великова Донева +   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 529 

 

Община Разград е собственик на поземлен имот  с 
идентификатор 61710.505.7230 с площ от 5 466,00 квадратни метра по 

кадастралната карта на гр. Разград, одобрена със Заповед РД-18-

37/10.03.2008 година на изпълнителния директор на АГКК, изменена 

със Заповед №КД-14-17-341/30.11.2010 г. на началника на СГКК – 

Разград, с адрес: град Разград, улица „Конверсия” №1, община 

Разград, област Разград. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, 

складов обект. Имотът е частна общинска собственост и е 
индивидуализиран с АОС №892 от 20.01.2011 година.  

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл.1, ал.4 от 

Наредба №21 на Общински съвет за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост на територията на Бизнес зона 

„Перистър” гр.Разград стратегически цели, е необходимо учредяване 
на ограничени вещни права върху поземлените имоти, находящи са на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на представители 

на бизнеса под различни форми. За учредяване право на строеж в 

поземлен имот с идентификатор 61710.505.7230  има проявен 

инвеститорски интерес, в резултат на което комисията по чл.2, ал.3 от 

Наредба №21 на Общински съвет за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост на територията на Бизнес зона 
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„Перистър” гр.Разград, определена със Заповед №6 от 04.01.2012 

година и Заповед №934 от 06.08.2012 година на кмета на Община 

Разград, на свое заседание, проведено на 30.01.2014 година, предлага да 

се проведе процедура за публичен търг с тайно наддаване за 

учредяване на право на строеж върху посочения имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж  в поземлен 

имот с идентификатор 61710.505.7230, по кадастралната карта на град 

Разград за изграждане на триетажна сграда с разгъната застроена 

площ до 2000,00 /две хиляди/ квадратни метра за производствен, 

складов обект, от „РЕГПАЛ” ЕООД – оценител на недвижими имоти, 

с рег.№900300013/14.12.2009 година на Камарата на независимите 
оценители, която е в размер на   108 539,00 лева /сто и осем хиляди 

петстотин тридесет и девет лева/, без ДДС. Съгласно удостоверение 
№ДО000343/03.02.2014 година, издадено от Община Разград, 

данъчната оценка на  правото  на  строеж  в  поземления имот с  
идентификатор  61710.505.7230  е   75 383,00 лева /седемдесет и пет 

хиляди триста осемдесет и три лева/.  

Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.22, 

ал.1 от ЗМСМА,  чл.37, ал.1, ал.7 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.17 от Наредба №21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имоти общинска собственост на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във вр. с чл. 33, 

ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет- Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска 

собственост, Общински съвет- Разград, след поименно гласуване, с 32 

гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

 

РЕШИ: 

 

1.Да се проведе публичен търг  с тайно наддаване по реда на 

глава седма от Наредба №2 на Общински съвет за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за 

учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за 

застрояване на недвижим имот-частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7230, по Акт 

№892/20.01.2011 година за частна общинска собственост, с площ от 5 

466,00 /пет хиляди четиристотин шестдесет и шест/ квадратни метра 

по кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със Заповед РД-18-

37/10.03.2008 година на изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение със Заповед №КД-14-17-341/30.11.2010 г. на началника на 

СГКК – Разград, с адрес: град Разград, улица „Конверсия” №1, 

община Разград, област Разград. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид 
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производствен, складов обект. Съседи: ПИ №№61710.505.7231,  

61710.505.7246,  61710.505.7244,  при  начална тръжна 108 539,00 лева 

/сто и осем хиляди петстотин тридесет и девет лева/, определена от 

независим оценител на недвижими имоти и данъчна оценка  75 383,00 

лева /седемдесет и пет хиляди триста осемдесет и три лева/, при 

следните тръжни условия: 

1.1.Разгъната застроена площ на новоизградената сграда до 2 

000,00 /две хиляди/ квадратни метра, която да отговаря на 

изискванията на Наредба №7 на МРРБ за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 

одобрения с Решение №741/27.07.2010 година на Общински съвет 

Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” 

град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда  до 3 /три/ 

етажа. 

1.3.Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 

1.4.Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта в рамките на поземления имот, в който е придобито 

правото на строеж. 

1.5.Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация до 24 

/двадесет и четири/ месеца от датата на подписване на договора. 

1.6.Разкриване на не по-малко от 4 /четири/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването 

им  за срок  не по-малък от 1 /една/ година. 

2.Възлага на кмета на Община Разград, а при отсъствието му на 

упълномощен от него заместник-кмет да организира провеждането на 

публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на безсрочно право на 

строеж в поземления имот по т.1, да издаде заповед  и сключи договор 

въз основа на резултатите от проведения търг. 
3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград 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. 

 

С Т А Т И Я  4 

   

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Докладна записка номер 83 от 13.02.2014 г. 
Докладна записка от инж. Ценка христова Таракчиева – Стефанова – 

зам. - кмет на Община Разград 
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Относно: Продажба  на  имот -частна   общинска   собственост   

на собственика  на законно построена сграда в  него – ЕТ „Д-р Анна 

Вълкова – АСМП-ИП” гр.Разград. 

Давам думата на вносителя. 
 

Г-жа Ценка Таракчиева – зам. – кмет на Община Разград 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик на поземлен имот номер 1384 по 

кадастралната карта на гр.Разград. В имота е изградена законно построена 
сграда, собственост на ЕТ „Д-р Анна Вълкова – АСМП-ИП” гр.Разград. тя 
е собственик на сградата, съгласно договор от 2009 година за учредено 

право на строеж. Издадено е разрешение за строеж също от 2009 година. 
Обекта е въведен в експлоатация през 2011. същият е с площ 380,00 кв. 
метра. Трайно предназначение на територията е урбанизирана, ниско 

застрояване, жилищно. Имотът е актуван с акт за общинска собственост. 
Постъпила е молба от собственика на законно построената сграда, с която 

той е заявил желание да закупи гореописания имот. Изготвена  е пазарна 
оценка  от  „Регпал”ЕООД гр.Разград, която е в размер на 11287,00 лева. 
Данъчната оценка на имота е 11970,00 лева 
 Предвид гореизложеното предлагам проект за решение: 

Да се извърши продажба на имот-частна общинска собственост, с 
площ от 380,00кв.м. на собственика на законно построена сграда ЕТ „Д-р 

Анна Вълкова – АСМП-ИП” гр.Разград на  цена 11970,00лв., която 

представлява данъчната оценка на имота, която е по-висока от пазарната 
оценка на имота. 

Благодаря ви. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря на вносителя. На комисиите беше направено уточнение, че 
способа за придобиване на законно построената сграда е учредяване право 

на строеж, което е безсрочно. Нали така госпожо Таракчиева? В 

постоянните комисии по собственост и по законност, на съвместно 

заседание, беше разгледана докладната записка. Давам думата на госпожа 
Салим да докладва. 

 

Г-жа Нюсрет Салим – Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържали се” и двете комисии 

подкрепиха докладната записка. 
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 
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Благодаря. Имате ли въпроси към вносителя? Няма. Предложения, 
становища, изказвания. Също няма. Прекратявам дебата. Пристъпваме към 

поименно гласуване. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 

28.02.2014 г. – поименно гласуване 
 
№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

     

1. Али Бахриев Кязимов +   

2. Гюлсевер Елиманова Мустафа +   

3. Димитър Цонев Стефанов Отсъства   

4. Добринка Иванова Монева +   

5. Драгомир Атанасов Николов +   

6. Емине Муртаза Ахмед +   

7. Зоя Петрова Велкова +   

8. Иво Борисов Димитров +   

9. Ирфан Салъфов Ахмедов +   

10. Кина Дякова Маринова +   

11. Мартин Янков Янков +    

12. Милена Дачева Орешкова +   

13. Милена Иванова Цанева +   

14. Мирослав Тодоров Грънчаров +   

15. Михаил Парашкевов Тодоров +   

16. Музаффер Мустан Хамид +   

17. Мустафа Назъм Мустафа +   

18. Надежда Радославова Димитрова +   

19. Наско Стоилов Анастасов Не участва   

20. Незиха Ахмедова Арабаджиева +   

21. Никола Джипов Николов +   

22. Нурбин Белгинов Османов +   

23. Нюсрет Исмет Мустафа - Салим +   

24. Осман Севджан Ариф +   

25. Петко Стоянов Стоянов +   

26. Петър Стоянов Василев +   

27. Петя Ангелова Петкова +   

28. Радиана Ангелова Димитрова +   

29. Румян Райчев Занев +    

30. Стоянка Петрова Донева - Якимова +    

31. Теодор Борисов Ролев +   

32. Цветан Йосифов Иванов +   

33. Цонка Великова Донева +   

 

Общинският съвет взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 530 

 

ЕТ „Д-р Анна Вълкова – АСМП-ИП” гр.Разград е собственик  на 

законно построена  сграда, съгласно договор №42/11.02.2009г. за 

учредяване право на строеж, разрешение за строеж №89/29.05.2009г. и 

удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж 

№88/27.12.2011г. Сградата е изградена в поземлен имот 

№61710.502.1384  по кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със 
заповед № РД-18-37/10.03.2008 година на Изпълнителния директор на 

АГКК, изменена със заповед № КД-14-17-393/15.12.2011г. на 

Началника на СГКК-Разград, с площ от 380,00 кв.м., с трайно 

предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно 

ползване: ниско застрояване (до 10 м) и адрес гр.Разград, 

ул.”Софроний Врачански”3. Имотът е актуван с акт за общинска 

собственост №2406/28.01.2014г. С молба   с вх. № 94-00-47/10.01.2014 г. 
до Община Разград собственикът на сградата е изявил  желание да 

закупи гореописания имот. 

 Изготвена  е пазарна оценка  от  „Регпал”ЕООД гр.Разград - 

оценител на недвижими имоти, съгласно сертификат 

рег.№900300013/14.12.2009г. на Камарата на независимите оценители в 

България, която е в размер на 11287,00лв (единадесет хиляди двеста 

осемдесет и седем лева). Съгласно удостоверение с 
изх.№ДО000310/27.01.2014г.  на Община Разград данъчната оценка на 

имота е 11970,00лв. (единадесет хиляди деветстотин и седемдесет лева). 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и 

чл.28а от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 31 гласа „ЗА”, 

„против” – няма, „въздържали се” – няма, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се извърши продажба на имот-частна общинска 

собственост, представляващ  поземлен имот №61710.502.1384  по 

кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със заповед № РД-18-

37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със 
заповед № КД-14-17-393/15.12.2011г. на Началника на СГКК-Разград,  

с площ от 380,00кв.м., с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 

м), актуван с АОС №2406/28.01.2014г., с адрес гр.Разград, 

ул.”Софроний Врачански” №3, при съседи: имоти с №№ 

61710.502.1387, 61710.502.1386, 61710.502.1385, 61710.502.7097, 
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61710.502.1381, 61710.502.1382 и 61710.502.1383, на собственика на 

законно построена сграда ЕТ „Д-р Анна Вълкова – АСМП-ИП” 

гр.Разград на  цена 11970,00лв. (единадесет хиляди деветстотин  и 

седемдесет лева), представляваща данъчната оценка на имота, при 

пазарна оценка в размер на 11287,00лв (единадесет хиляди двеста 

осемдесет и седем лева),  определена от оценител на недвижими имоти. 

 2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и 

сключи договор за продажба на имота, описан в т.1 

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград 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. 

 

С Т А Т И Я  5 

   

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Госпожа Таракчиева е вносител и на следващата докладна записка с 
входящ номер 84. 

Докладна записка от инж. Ценка Христова Таракчиева – Стефанова – 

зам. – кмет на Община Разград 

Относно: Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за 

продажба на имоти-частна общинска собственост в землището на 

с.Ясеновец, община Разград. 

Имате думата като вносител госпожо Таракчиева. 
 

Г-жа Ценка Таракчиева – зам. – кмет на Община Разград 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик на имоти-частна общинска 
собственост, представляващи земеделска земя,  с начин на трайно ползване 
нива, които се намират в землището на с.Ясеновец. Постъпили са 
заявления за закупуването на 5 броя имоти. Намират се в м.”Ясак”. 

имотите са с площи съответно 2,045  дка., 0,879 дка., 2,431 дка, 0,172 дка, 
0,674 дка. Различна категория са. Изготвени са пазарни оценки за имотите 
от оценител на земеделски земи и трайни насаждения. 

Предвид гореизложеното предлагаме да се проведат публични 

търгове с тайно наддаване по реда на Наредба № 2 за продажба на тези 

имоти при начална  тръжна цена по по-високата от данъчна и пазарна 
оценка, като в случая и за петте имота текущата пазарна оценка на земята е 
по – висока от данъчната. Т.е. за имота, който е 2,045 дка е 2 577,00 лева 
началната тръжна цена; за имота от 0,879 дка началната тръжна цена е 
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1099,00 лева; за имота от 2, 431 дка, трета категория началната тръжна 
цена е 3063,00 лева; за имота с площ 0,172 дка началната тръжна цена е 
215,00 лева, тъй като е много малък имота; за последния имот от 0,674 дка, 
четвърта категория начална тръжна цена 843,00 лева, която е отново 

пазарната оценка на имота. 
Благодаря ви. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, докладната записка е разгледана на съвместно 

заседание на две постоянни комисии – ПК по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени 

организации и на самостоятелно в Постоянна комисия по околна среда, 
селско, горско, водно и ловно стопанство. Госпожо Салим заповядайте за 
съвместното заседание да ни уведомите. 

 

Г-жа Нюсрет Салим – Председател на ПК 

С 9 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържали се” и двете комисии 

подкрепиха докладната записка. 
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Постоянната комисия по околна среда. Заповядайте 
господин Ахмедов. 

 

Г-н Ирфан Ахмедов – Председател на ПК 

Благодаря. 
Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

На 21 февруари се проведе редовното заседание на постоянната 
комисия по околна среда, на която се разгледа докладна записка с входящ 

номер 84 и с 6 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържали се” постоянната 
комисия подкрепи докладната записка с проекта за решение. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли въпроси по тази докладна записка? Няма. 
Предложения за изменения на проекта за решение или за неговото 

допълнение? Също няма. Прекратявам дебата. Подлагам на поименно 

гласуване докладна записка номер 84. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 

28.02.2014 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

     

1. Али Бахриев Кязимов +   

2. Гюлсевер Елиманова Мустафа +   

3. Димитър Цонев Стефанов Отсъства   

4. Добринка Иванова Монева +   

5. Драгомир Атанасов Николов +   

6. Емине Муртаза Ахмед +   

7. Зоя Петрова Велкова +   

8. Иво Борисов Димитров +   

9. Ирфан Салъфов Ахмедов +   

10. Кина Дякова Маринова +   

11. Мартин Янков Янков +    

12. Милена Дачева Орешкова +   

13. Милена Иванова Цанева +   

14. Мирослав Тодоров Грънчаров +   

15. Михаил Парашкевов Тодоров +   

16. Музаффер Мустан Хамид Не участва   

17. Мустафа Назъм Мустафа +   

18. Надежда Радославова Димитрова +   

19. Наско Стоилов Анастасов Не участва   

20. Незиха Ахмедова Арабаджиева +   

21. Никола Джипов Николов +   

22. Нурбин Белгинов Османов +   

23. Нюсрет Исмет Мустафа - Салим +   

24. Осман Севджан Ариф +   

25. Петко Стоянов Стоянов +   

26. Петър Стоянов Василев Не участва   

27. Петя Ангелова Петкова +   

28. Радиана Ангелова Димитрова +   

29. Румян Райчев Занев +    

30. Стоянка Петрова Донева - Якимова +    

31. Теодор Борисов Ролев +   

32. Цветан Йосифов Иванов +   

33. Цонка Великова Донева +   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 531 

 

Община Разград е собственик на имоти-частна общинска 

собственост, представляващи земеделска земя,  с начин на трайно 

ползване нива, находящи се в землището на с.Ясеновец, община 

Разград, местността „Ясак”, ЕКАТТЕ 87624, както следва:  
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1. имот №021693 с  площ  2,045  дка. категория на земята - трета; 

2. имот № 021696 с площ 0,879 дка., категория на земята – 

четвърта; 

3. имот №021698 с площ 2,431 дка, категория на земята – трета; 

4. имот № 021700 с площ 0,172 дка, категория на земята – 

четвърта; 

5. имот №021703 с площ 0,674 дка, категория на земята – 

четвърта.  

Изготвени са пазарни оценки на имотите от Мария Колева – 

оценител на земеделски земи и трайни насаждения с рег.№ 810100155 

от 20.06.2011 година на Камарата на независимите оценители в 

България. Издадени са удостоверения за данъчна оценка на имотите  
по чл.264, ал.1 от ДОПК. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8  от 

ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, 

чл.27  и чл.28 от Наредба №2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 29 

гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване по реда на 

глава седма от Наредба № 2 на ОбС Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост за 

продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва: 

1.1. имот №021693 с начин на трайно ползване: нива, площ 2,045 

дка,  категория на земята – трета, находящ се в местността „Ясак”, 

землището на с.Ясеновец, община Разград при граници: имоти с №№ 

021698, 000021, 000624, 021692, 021694, 021696, 021701, по АОС № 

1068/16.09.2011 г., при начална тръжна цена 2 577,00лв./две хиляди 

петстотин седемдесет и седем лева/, представляваща текущата пазарна 

цена на земята, определена от оценител на имоти, при данъчна оценка 

в размер на 375,77 лв. /триста седемдесет и пет лева и  седемдесет и 

седем стотинки/; 

1.2. имот № 021696 с начин на трайно ползване: нива, площ 0,879 

дка, категория на земята – четвърта, находящ се в местността „Ясак”, 

землището на с.Ясеновец, община Разград, при граници: имоти с №№: 

021694, 021693, 021701, 009107, 021695 по АОС 1070/16.09.2011 г., при 

начална тръжна цена 1099,00лв./хиляда и деветдесет и девет лева/ 

представляваща текущата пазарна цена на земята, определена от 

оценител на имоти, при данъчна оценка в размер на 130,40 лв./сто и 

тридесет лева и четиридесет стотинки/; 
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1.3. имот №021698  с начин на трайно ползване: нива, площ 2,431 

дка, категория на земята – трета, находящ се в местността „Ясак”, 

землището на с.Ясеновец, община Разград, при граници: имоти с №№ 

021700, 000021, 021693, 021701, по АОС 1071/16.09.2011 г.,при начална 

тръжна цена 3063,00лв./три хиляди и шестдесет и три  лева/ 

представляваща текущата пазарна цена на земята, определена от 

оценител на имоти, при данъчна оценка в размер на 446,70 

лв./четиристотин четиридесет и шест лева и седемдесет стотинки/; 

1.4. имот № 021700  с начин на трайно ползване: нива, площ 

0,172 дка, категория на земята – четвърта, находящ се в местността 

„Ясак”, землището на с.Ясеновец, община Разград при граници: 

имоти с №№ 000021, 021701, 021698 по АОС 1072/16.09.2011 г., при 

начална тръжна цена 215,00лв. /двеста и петнадесет   лева/ 

представляваща текущата пазарна цена на земята, определена от 

оценител на имоти, при данъчна оценка в размер на 27,74 лв./двадесет 

и седем лева и седемдесет и четири стотинки/; 

1.5. имот №021703 с начин на трайно ползване: нива,  площ 0,674 

дка, категория на земята – четвърта, находящ се в местността „Ясак”, 

землището на с.Ясеновец, община Разград при граници: имоти с №№ 

000021, 009104, 009106, 021701, по АОС 1074/16.09.2011г., при начална 

тръжна цена 843,00лв./осемстотин четиридесет и три    лева/ 

представляваща текущата пазарна цена на земята, определена от 

оценител на имоти, при данъчна оценка в размер на 108,68 лв./сто и 

осем лв 68 ст/. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди  и да 

сключи договори със спечелилите търгове за продажба на имоти, 

описани в т.1 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и на Областния управител на Област Разград в седемдневен 

срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я  6 

  

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Докладна записка с вх. № 85.  

Докладна записка от инж. Ценка Христова Таракчиева – Стефанова   
–  зам.-кмет на Община Разград 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост чрез 
публичен търг по реда на Закона за общинската собственост. 
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Предоставям думата на вносителя. 
 

Г- жа Ценка Таракчиева  –  зам.-кмет на Община Разград 

Благодаря ви.  

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 
собственост, представляващ поземлен имот № 7186, по кадастралната 
карта на  гр.Разград. Същият е с площ 1106,00 кв.м.. Актуван е с АОС през 
2014г. и е включен за продажба в програмата на ОбС за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2014г. Изготвена е 
пазарна оценка за имота от „Регпал” ЕООД гр.Разград - оценител на 
недвижими имоти, която е в размер на 41 247,00 лв., без ДДС.  Данъчната 
оценка на имота е 13 997,30 лв.  

Предвид гореизложеното предлагам проект за вашето Решение: Да се 
проведе  публичен търг с тайно наддаване  за продажба на този имот с 
начална тръжна  цена определена от оценител на имоти, в размер на 41 

247,00 лв.. Благодаря Ви. 

 

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря на вносителя. Отново госпожо Салим ще Ви помоля да 
докладвате за съвместното заседание на постоянните комисии: по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации. 

 

Г-жа Наюсрет Салим – Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА” без „против” и без „въздържали се” комисията по 

общинска собственост и с 9 гласа „ЗА” без „против” и без „въздържали се” 

комисията по законност и двете комисии подкрепиха докладната записка с 
проекта за решение. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли въпроси към вносителя по тази докладна 
записка? Предложения за изменения и допълнения на проекта за решение. 
Няма желаещи. Прекратявам дебата. Гласуваме поименно.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 
28. 02. 2014 г. – поименно гласуване 

 

№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 
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се” 

     

1. Али Бахриев Кязимов Не участва   

2. Гюлсевер Елиманова Мустафа +   

3. Димитър Цонев Стефанов отсъства   

4. Добринка Иванова Монева +   

5. Драгомир Атанасов Николов +   

6. Емине Муртаза Ахмед +   

7. Зоя Петрова Велкова +   

8. Иво Борисов Димитров +   

9. Ирфан Салъфов Ахмедов +   

10. Кина Дякова Маринова +   

11. Мартин Янков Янков +   

12. Милена Дачева Орешкова +   

13. Милена Иванова Цанева +   

14. Мирослав Тодоров Грънчаров +   

15. Михаил Парашкевов Тодоров +   

16. Музаффер Мустан Хамид +   

17. Мустафа Назъм Мустафа +   

18. Надежда Радославова Димитрова Не участва   

19. Наско Стоилов Анастасов Не участва   

20. Незиха Ахмедова Арабаджиева +   

21. Никола Джипов Николов Не участва   

22. Нурбин Белгинов Османов +   

23. Нюсрет Исмет Мустафа - Салим +   

24. Осман Севджан Ариф +   

25. Петко Стоянов Стоянов +   

26. Петър Стоянов Василев Не участва   

27. Петя Ангелова Петкова +   

28. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

29. Румян Райчев Занев +   

30. Стоянка Петрова Донева - Якимова +   

31. Теодор Борисов Ролев +   

32. Цветан Йосифов Иванов +   

33. Цонка Великова Донева 

 

+   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 532 

 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот №61710.502.7186, по 

кадастралната карта на  гр.Разград, с площ 1106,00кв.м. (хиляда сто и 

шест кв.м.). Същият е актуван с АОС №2407/28.01.2014 г. и е включен 

за продажба в програмата на ОбС за управление и разпореждане с 
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имоти – общинска собственост за 2014 г. Изготвена е пазарна оценка за 

имота от „Регпал”ЕООД гр.Разград - оценител на недвижими имоти, 

съгласно сертификат рег.№900300013/14.12.2009 г. на Камарата на 

независимите оценители в България, която е в размер на 41 247,00лв. 

(четиридесет и една хиляди двеста четиридесет и седем  лева), без ДДС.  

Съгласно удостоверение с изх.№ДО000316/27.01.2014 г.  данъчната 

оценка за имота е 13 997,30 лв. (тринадесет хиляди деветстотин 

деветдесет и седем лева и тридесет стотинки).  

Предвид гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА; чл.8 ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41 ал.2 от Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл.26 ал.3,  чл.27 и чл.28 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали 

се” – няма, 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се проведе  публичен търг с тайно наддаване  за продажба 

на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 

№2407/28.01.2014г., представляващ поземлен имот №61710.502.7186, по 

кадастралната карта на гр.Разград, общ.Разград, одобрена със заповед 

№РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 

1106,00 кв.м. (хиляда сто и шест кв.м.), с адрес гр.Разград, 

ул.”Добруджа” №7, при граници: имоти 61710.502.7160; 61710.502.7228, 

с начална тръжна  цена определена от оценител на имоти, в размер на 

41 247,00 лв. (четиридесет и една хиляди двеста четиридесет и седем  

лева), без ДДС, при данъчна оценка  13 997,30 лв. (тринадесет хиляди 

деветстотин деветдесет и седем лева и тридесет стотинки). 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и 

сключи договор въз основа на резултата от проведения  търг. 
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред 

Административен съд Разград 

 

С Т А Т И Я  7 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 86 е номера на следващата докладна записка.  
 Докладна записка от инж.Ценка Христова Таракчиева - Стефанова – 

зам.-кмет  на Община Разград 
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Относно: Учредяване на възмездно право на строеж върху част 

от имот-публична общинска собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД 

гр.София. 

 Вносителя има думата да представи проекта за решение.  
 

Г- жа Ценка Таракчиева  –  зам.-кмет на Община Разград 

Благодаря ви.  

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик на имот в МЕСТНОСТТА „Боаза”. 

Същият е с площ 3,238 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, 
категория – трета. Същият е актуван  с АОС  през 2011 година. С Решение 
на Общински съвет Разград  през м. февруари 2013 г. е дадено 

предварително съгласие за учредяване без търг или конкурс в полза на 
„Булгартрансгаз” ЕАД гр.София възмездно право на строеж върху част от  
този имот,  който се намира в с.Пороище. Със следващо Решение в края на 
2013 година е одобрен подробен устройствен план – парцеларен за 
елементи на техническата инфраструктура - площадка за изграждане на 
газоизмервателна станция върху част от  този имот и плана  е влязъл в 
сила. Във връзка с това е изготвена пазарна оценка  на правото на строеж  

от оценител на имоти, която е   в размер на 1031,00лв.. Съгласно 

удостоверение данъчната оценка на правото на строеж  е 4375,60 лв., която 

е по – висока от пазарната.  
Предвид гореизложеното предлагаме проект за вашето Решение:  
Да се учреди  без търг или конкурс в полза на „Булгартрансгаз” ЕАД 

гр.София безсрочно възмездно право на строеж с площ 692,10 кв.м. в имот 
с № 000057, целият с площ 3,238 дка, с начин на трайно ползване, пасище, 
мера, категория трета, в местността „Боаза”  в землището на с.Пороище, за 
изграждане на обект „Газоизмервателна станция” на цена в размер 4 375,60 

лв. представляваща данъчната оценка на правото на строеж на имота. 
Благодаря Ви. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря на госпожа Таракчиева. Съвместното заседание на 
постоянните комисии по управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол и по законност, превенция 
на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с неправителствените организации, самостоятелните 
заседания на постоянните комисии по околна среда, селско, горско, водно 

и ловно стопанство и по устройство и развитие на територията, транспорт 
на Общината ще бъдат предмет на настоящата информация. Ще помоля 
техните председатели да ни запознаят с хода на дебата и гласуването в тях.  

Госпожо Салим, за първите две комисии. 
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Г-жа Нюсрет Салим – Председател на ПК 

С 9 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се” комисиите по 

собственост и по законност подкрепиха докладната записка. 
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Ахмедов, за ПК по околна среда. 
 

Г-н Ирфан Ахмедов – Председател на ПК 

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги, 

Постоянната комисия по околна среда по тази докладна записка, със 
7 гласа „ЗА” без „против” и без „въздържали се” подкрепя докладната 
записка. 
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. И последната постоянна комисия по ТСУ. Господин 

Димитров, имате думата. 
 

 Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

 Уважаема госпожо Председател, 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 Общинските съветници, членове на постоянната комисия  след 

гласуване единодушно подкрепиха докладната записка. 
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Благодаря. Въпроси имате ли към вносителя по докладната записка? 

Няма. Предложения, изказвания, становища. Няма. Прекратявам дебата. Тя 
също подлежи на поименно гласуване.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 
28. 02. 2014 г. – поименно гласуване 

 

№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

     

1. Али Бахриев Кязимов +   

2. Гюлсевер Елиманова Мустафа +   

3. Димитър Цонев Стефанов отсъства   

4. Добринка Иванова Монева +   

5. Драгомир Атанасов Николов +   

6. Емине Муртаза Ахмед +   
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7. Зоя Петрова Велкова +   

8. Иво Борисов Димитров Не участва   

9. Ирфан Салъфов Ахмедов +   

10. Кина Дякова Маринова +   

11. Мартин Янков Янков +   

12. Милена Дачева Орешкова Не участва   

13. Милена Иванова Цанева +   

14. Мирослав Тодоров Грънчаров +   

15. Михаил Парашкевов Тодоров +   

16. Музаффер Мустан Хамид +   

17. Мустафа Назъм Мустафа +   

18. Надежда Радославова Димитрова Не участва   

19. Наско Стоилов Анастасов Не участва   

20. Незиха Ахмедова Арабаджиева +   

21. Никола Джипов Николов Не участва   

22. Нурбин Белгинов Османов +   

23. Нюсрет Исмет Мустафа - Салим +   

24. Осман Севджан Ариф +   

25. Петко Стоянов Стоянов +   

26. Петър Стоянов Василев +   

27. Петя Ангелова Петкова +   

28. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

29. Румян Райчев Занев +   

30. Стоянка Петрова Донева - Якимова +   

31. Теодор Борисов Ролев +   

32. Цветан Йосифов Иванов +   

33. Цонка Великова Донева 

 

+   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 533 

 

Община Разград е собственик на имот № 000057 в 

МЕСТНОСТТА „Боаза” в землището на с.Пороище, община Разград,  

ЕКАТТЕ 59416 с площ 3,238 дка , с начин на трайно ползване пасище, 
мера, категория на земята при неполивни условия – трета  по АОС № 

189/07.09.2011 година. На основание  Решение №286 по Протокол №22/ 

26.02.2013 година на Общински съвет Разград  е дадено предварително 

съгласие за учредяване без търг или конкурс в полза на 

„Булгартрансгаз” ЕАД гр.София възмездно право на строеж върху 

част от  имот 000057, целият с площ 3,238 дка, представляващ пасище, 
мера в землището на с.Пороище, община Разград. С Решение № 454 по 

Протокол № 32/29.10.2013 година на Общински съвет Разград е 
одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на 
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техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната 

територия – площадка за изграждане на газоизмервателна станция 

върху част от  имот 000057- общинска собственост в землището на 

с.Пороище, община Разград, който е влязъл в сила. Във връзка с това 

е изготвена пазарна оценка  на правото на строеж  от  Мария Колева – 

оценител на имоти, с рег.№ 810100155/20.06.2011 година на Камарата 

на независимите оценители,  в размер на 1031,00лв./ хиляда и тридесет 

и един  лева/. Съгласно удостоверение №ДО000348/04.02.2014 г. година 

данъчната оценка на правото на строеж  е 4375,60 лв./ четири хиляди 

триста седемдесет и пет лева и шестдесет  стотинки/. 

Във връзка с изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.2 

от Закона за енергетиката, във вр. с чл. 40, ал. 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за за опазване на земеделските земи, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма,  

 

Р Е Ш И: 

 

1.Да се учреди  без търг или конкурс в полза на 

„Булгартрансгаз”ЕАД гр.София безсрочно възмездно право на строеж 

с площ 692,10 кв.м в имот с № 000057 / четири нули петдесет и седем/, 

целият с площ 3,238 дка /три цяло двеста тридесет и осем хилядни 

дка/, с начин на трайно ползване, пасище, мера, категория трета, в 

местността „Боаза”  в землището на с.Пороище, община Разград, при 

граници: имоти № 000026, № 000010, № 000007, по АОС 189/07.09.2011 

година за изграждане на обект „Газоизмервателна станция” на цена в 

размер 4375,60 лв. /четири хиляди триста седемдесет и пет лева и 

шестдесет стотинки/, представляваща данъчната оценка на правото на 

строеж, при пазарна оценка в размер на 1031,00лв./ хиляда тридесет и 

един лева/. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповед и 

сключи договор за учредяване възмездно право на строеж с 
„Булгартрансгаз” ЕАД гр.София. 

3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и на Областния управител на Област Разград в седемдневен 

срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я  8 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 



 54

 И още една докладна записка внесена от заместник кмета госпожа 
Таракчиева, с вх. № 87. 

 Докладна записка от  инж. Ценка Христова Таракчиева-Стефанова –  

зам. кмет  на  Община  Разград 

Относно:  Утвърждаване на Ценоразпис за продажба на 

дървесина от склад, добита от  общинските горски територии,  

собственост  на Община Разград. 

 Давам думата на вносителя. 
  

Г-жа Ценка Таракчиева –  зам. кмет  на  Община  Разград 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С Постановление на Министерски съвет № 316 от 2011 година е приета 
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, която е обнародвана в ДВ                        

бр. 96/2011 г..Същата  е издадена на основание  Закона за горите. Съгласно 

нормативните разпоредби един от способите за извършване на продажба 
на дървесина е  осъществяването й по ценоразпис, като този способ е 
единственият регламентиран при продажба на дървесина от склад. За 
дървесината, придобита от горски територии общинска собственост, 
компетентният орган, който следва да утвърди ценоразписа е Общинския 
съвет. В тази връзка предлагаме проект за вашето Решение: 1.  Утвърждава 
Ценоразпис за продажба на дървесина от склад, добита от  общинските 
горски територии,  собственост  на Община Разград /за ЮЛ и ЕТ/, съгласно 

Приложение 1 . 

 2. Утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина от склад, 

добита от  общинските горски територии,  собственост  на Община Разград 

/за ФЛ/ , съгласно Приложение 2 . 

 Благодаря Ви. 

 

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 На съвместно заседание три постоянни комисии по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; 

по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените 
организации и по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство 

разгледаха докладната записка в присъствието на директора на 
Общинското предприятие. Давам думата да докладва за първите две 
комисии госпожа Салим, а след това и господин Ахмедов има думата.  
 

 Г-жа Нюсрет Салим – Председател на ПК 
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 С 8 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържали се” комисията по 

законност и комисията по собственост подкрепиха тази докладна записка.  
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте. 
 

Г-н Ирфан Ахмедов – Председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги, 

По тази докладна записка след като членовете на постоянната 
комисия получиха отговор и разяснения от директора на ОП „Разградлес” 

комисията с 8 гласа „ЗА” без „против” и без „въздържали се” подкрепи 

докладната записка с проекта за решение. 
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря господин Ахмедов. Специални благодарности на 
представляваната от Вас комисия, защото тя два пъти се занима с тази 

докладна записка. Там бяха открити някои грешки, които вносителят е 
коригирал във варианта който разглеждаме сега. Предоставям ви 

възможност за задаване на въпроси. Има ли желаещи? Заповядайте 
господин Стоянов. 

 

Г-н Петко Стоянов – ПП „БСП” 

В Приложение №2 към докладната записка в третата колона е 
обособена цена за физическите лица на която те имат право да изкупуват 
дървесина за отопление най – вероятно, термина е „техническа дървесина” 

и в колонка трета или четвърта може би пише” доставка – временен склад 

гора 1 куб.м./ лева”, а веднага отдолу е написано „Франко адрес на 
клиента”. Кое е вярното, дали от склада на гората е тази цена 48.00 лв. и 

40.00 отдолу, или пък до адреса на клиента?  

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Значи, говорим за Приложение №2, кой ред, те са четири. Коя 
позиция?  

 

Г-н Петко Стоянов – ПП „БСП” 

 Значи, колоната е трета, най – отгоре „Временен склад гора”, а 
отдолу пише „Франко адрес на клиента”. И просто не става ясно за какво 

се отнася, дали от временен склад на гората ще бъде тази цена или до 

адреса на клиента? Това искам да се уточни.  

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 
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 Да, това е въпроса. Добре. Други въпроси? Няма. Кой ще отговори? 

Да, заповядайте господин Цонев. 
 

 Г-н Любомир Цонев -  Зам. – кмет на Община Разград 

 Дървата са на временен склад. От временния склад до адреса на 
клиента. Това означава.  

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Те всички позиции са до адреса на клиента тука от временен склад. 

Тоест цената включва натоварването и превозването. 

 

 Г-н Любомир Цонев -  Зам. – кмет на Община Разград 

 Да.  
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 От временния склад до адреса. Добре. След изясняване на този 

детайл можем ли да преминем ако няма други въпроси към обсъждане? 

Има ли други въпроси? Няма. Имате думата за становища, изказвания. 
Това е още едно поредно доказателство за социалната политика,  която 

води Общината чрез Общинското си предприятие защото по – ниски са 
цените и то не малко от тези които са на свободния пазар. Няма желаещи. 

Прекратявам дебатите. Пристъпваме към поименно гласуване на 
докладната записка. 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 
28. 02. 2014 г. – поименно гласуване 

 

№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

     

1. Али Бахриев Кязимов +   

2. Гюлсевер Елиманова Мустафа +   

3. Димитър Цонев Стефанов отсъства   

4. Добринка Иванова Монева +   

5. Драгомир Атанасов Николов +   

6. Емине Муртаза Ахмед +   

7. Зоя Петрова Велкова Не участва   

8. Иво Борисов Димитров Не участва   

9. Ирфан Салъфов Ахмедов +   

10. Кина Дякова Маринова +   

11. Мартин Янков Янков +   

12. Милена Дачева Орешкова Не участва   

13. Милена Иванова Цанева +   

14. Мирослав Тодоров Грънчаров +   

15. Михаил Парашкевов Тодоров +   
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16. Музаффер Мустан Хамид +   

17. Мустафа Назъм Мустафа +   

18. Надежда Радославова Димитрова Не участва   

19. Наско Стоилов Анастасов Не участва   

20. Незиха Ахмедова Арабаджиева +   

21. Никола Джипов Николов Не участва   

22. Нурбин Белгинов Османов +   

23. Нюсрет Исмет Мустафа - Салим +   

24. Осман Севджан Ариф +   

25. Петко Стоянов Стоянов +   

26. Петър Стоянов Василев +   

27. Петя Ангелова Петкова +   

28. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

29. Румян Райчев Занев +   

30. Стоянка Петрова Донева - Якимова +   

31. Теодор Борисов Ролев +   

32. Цветан Йосифов Иванов Не участва   

33. Цонка Великова Донева 

 

+   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 534 

 

С ПМС № 316/24.11.2011 г. е приета Наредба за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 

държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти, обнародвана в ДВ бр. 96/06.12.2011 г., в 

сила от 06.12.2011 г. издадена на основание  на чл. 95, ал.1 и чл. 114, ал. 

1 от Закона за горите. Съгласно нормативните разпоредби един от 

способите за извършване на продажба на дървесина е  
осъществяването й по ценоразпис, като този способ е единственият 

регламентиран при продажба на дървесина от склад. За дървесината, 

придобита от горски територии общинска собственост, компетентният 

орган, който следва да утвърди ценоразписа е Общинския съвет. 

 Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 

от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от ЗОС,    чл.66, ал. 2, т. 3 и  чл. 71, ал. 5, т. 3, 

във вр. с чл. 71, ал. 1, т. 4 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна 

и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти и  чл.14, ал.3 на Наредба №22 за управление на 

горските територии на Община Разград, Общинският съвет, след 

поименно гласуване, с 24 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали 

се”  



 58

Р  Е  Ш  И: 

 

 1. Утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина от склад, 

добита от  общинските горски територии,  собственост  на Община 

Разград /за ЮЛ и ЕТ/, съгласно Приложение 1 . 

 2. Утвърждава Ценоразпис за продажба на дървесина от склад, 

добита от  общинските горски територии,  собственост  на Община 

Разград /за ФЛ/ , съгласно Приложение 2 . 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград и 

областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 

приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в срока по АПК  пред 

Административен съд гр. Разград. 
     
       Приложение 1 

ЦЕНОРАЗПИС 

НА  

ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ 

НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

/ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ/ 

    

СОРТИМЕНТИ 

дървесен 

МЯРКА 

Цена със ДДС 

вид в лв 

ЕДРА        

с диаметър в тънкия край от 18 до 29 см.       

трупи дъб,ясен куб. м 96,00 

трупи* дъб,ясен куб. м 108,00 

трупи акация,липа, топола куб. м 72,00 

трупи* акация,липа, топола куб. м 84,00 

трупи цер и други тв.шир. куб. м 84,00 

трупи* цер и други тв.шир. куб. м 96,00 

СРЕДНА       

трупи тънки лп, ак, тп куб. м 60,00 

трупи тънки* лп,ак,тп куб. м 84,00 

Технологична дървесина цр, дб,  гбр пр.куб.м 43,00 

Технологична дървесина** цр, дб,  гбр пр.куб.м 54,00 

Технологична дървесина ак пр.куб.м 30,00 

Технологична дървесина** ак пр.куб.м 40,00 

плочи за целулоза чб, лп, ак куб. м 72,00 

подпори  цр,дб,гбр, ак, тп куб. м 96,00 

Греди обли ак,дб, гбр,цр куб. м 96,00 

ДРЕБНА       

Технологична дървесина цр, дб,  гбр пр.куб.м 43,00 

Технологична дървесина** цр, дб,  гбр пр.куб.м 54,00 
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Технологична дървесина ак пр.куб.м 30,00 

Технологична дървесина** ак пр.куб.м 40,00 

ритловици чб,бб пр.куб.м 96,00 

колове ак,дб, гбр,цр куб. м 96,00 

мертеци лп, ак, цр, дб куб. м 96,00 

ДЪРВА       

Технологична дървесина цр, дб,  гбр пр.куб.м 43,00 

Технологична дървесина** цр, дб,  гбр пр.куб.м 54,00 

Технологична дървесина ак пр.куб.м 30,00 

Технологична дървесина** ак пр.куб.м 40,00 

ОЗП лп, ак, цр, дб,тп куб. м 60,00 

ОЗП* лп, ак, цр, дб,тп куб. м 84,00 

Дърва :       

широколистни - твърди цр,дб,гбр, др.ш пр.куб.м 25,00 

широколистни - твърди акация пр.куб.м 21,00 

широколистни - меки лп,чб,бб,тп пр.куб.м 14,00 

Технологична дървесина * цр, гбр и тв.шир. т 86,00 

Технологична дървесина * лп,чб,тп и мек.шир. т 65,00 

Технологична дървесина * ак т 66,00 

Дърва * лп,чб,тп и мек.шир. т 62,00 

Дърва * цр, гбр,ак  и тв.шир. т 66,00 

Вършина цр,дб,гбр, др.ш пр.куб.м 2,00 

    

Забележка :    

* натоварено на транспортно средство    

** франко клиента до 25 км    
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         Приложение 2 

          

Ц Е Н О Р А З П И С 

 

 НА  

ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

/ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА/ 

          

          

ЦЕНИ С  ДДС В ЛЕВА 

                  

№ 

по 

ре
д 

                      

СОРТИМЕНТ 

                                     

ДЪРВЕСЕН ВИД  ВРЕМЕНЕН 

СКЛАД ГОРА          

1 пр. м³/ лева СКЛАДОВА БАЗА 

Франко адрес 
на клиента 

Франко складова  база в 

гр.Разград   

Франко адрес на клиента в 

гр.Разград   

Франко адрес на клиента в 

Община Разград   

плочи с 
дължина до 2 

метра 

нарязани/1м
³ 

Нацепени/1то
н нарязани/1м³ 

Нацепени/1то
н 

нарязани/1м
³ 

Нацепени/1то
н 

1 

Технологична 

дървесина 
Цер,  габър и др. 

твърди широколистни 48 - 120 - 130 - 140 

2 

Технологична 

дървесина Акация и гледичия  40 - - - - - - 

3 Дърва  акация - 41 - 46 - 51 - 

4 Вършина* 
Цер,  габър и др. 

твърди широколистни 2 - - - - - - 
 Забележка :          

 * - в сечище         
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С Т А Т И Я  9 

 

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Следващата докладна записка е с вх. №90. 

Докладна записка от  Хасан Хасанов – зам. - кмет на Община Разград 

Относно: Приемане на  отчет за дейността на Местната комисия 

за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2013 г. 
 Имате думата. 
 

 Г-н Хасан Хасанов – зам. - кмет на Община Разград 

 Благодаря.  
 Уважаема госпожо Председател, 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Съгласно чл.6 от Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните към общините  се създават  
Местни комисии.  

Местната комисия  за борба срещу противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни е назначена от кмета със заповед от 2013г., в 
състав от 13 души, в който състав са включени юристи, психолози, 

педагози и представители на специализирани институции. 

Съгласно чл.7 ал.2 от Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните, Местните комисии ежегодно 

отчитат дейността си пред кмета, общинския съвет и пред Централната 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните. 
 Във връзка с това предлагам да приемете Отчета за дейността на 
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните през 2013 година. Благодаря.  
 

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Благодаря господин Хасанов. В залата е и Секретаря на комисията 
госпожа Господинова. Така, че въпроси може да задавате към вносителя и 

към нея. Заповядайте. Много обстоен дебат се проведе в постоянните 
комисии. Сега ще ви докладваме и за начина на гласуване в тези комисии: 

по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; по образование и 

наука и постоянна комисия за младежта, спорта и туризма. Започваме с 
комисията по социална политика. Госпожо Дякова, имате думата. 
 

 Г-жа Кина Дякова – Председател на ПК 

 Уважаема госпожо Председател, 

 Уважаеми колеги общински съветници, 
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 На проведеното заседание на 21 февруари предложената докладна 
записка с решението към нея беше много обстойно дебатирана, в резултат 
на което е подкрепена с 8 гласа „ЗА”, „против” и „въздържали се” няма.  

 

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Благодаря. Госпожо Арабаджиева за Вашата комисия да докладвате 
ще Ви помоля. 
 

 Г-жа Незиха Арабаджиева – Председател на ПК 

 На 24 февруари тази година се разгледа на постоянно заседание на 
комисията по образование докладната записка и проекта за решение и със 
7 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържали се” беше гласувана 
докладната.  

 

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Благодаря. Господин Мустан, комисията за младежта и спорта. 
 

 Г-н Музаффер Мустан – Председател на ПК 

 С 5 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържали се” комисията 
подкрепи докладната записка. 
 

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Благодаря. Имате ли въпроси? Становища. Тук също се прие 
решение да се подготви един програмен продукт, който да начертае 
пътищата по които ще се повишат резултатите от работата на комисията, 
която работи изключително активно и с основание се счита за една от най 

– добрите комисии с такъв периметър на действие на територията на 
цялата страна. Има ли предложения за коментари. Няма. Прекратявам 

дебатите по тази докладна записка и ви приканвам към електронно 

гласуване на нейния проект за решение. 
 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 535 

 

В изпълнение на Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните към общината е създадена и 

работи Местна комисия в състав от 13 души. 

Съгласно изискванията на чл.7 ал.2 от Закона за БППМН е 
представен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  през 
2013 г. - Приложение  1. 
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На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7 ал.2 

от Закона за БППМН Общински  съвет Разград, с 24 гласа „ЗА”, 

„против” – няма, „въздържали се” – няма, 
 

Р  Е  Ш  И : 

 

1. Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2013 година – Приложение 1. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Разград и  Областен управител на Област Разград, в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

О Т Ч Е Т 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА РАЗГРАД  ПРЕЗ  2013Г. 

 

1.Организационно състояние – съгласно чл.6 от Закона за БППМН 

в община Разград е изградена Местна комисия за БППМН, чиито състав от 
13 специалисти е актуализиран със заповед на кмета №1276/18.10.2013г. В 

него са включени представители на различни институции – двама юристи, 

началникът на отдел «Образование», представители на Отдел «Закрила на 
детето», Детска педагогическа стая, Бюрото по труда, Регионална здравна 
инспекция, директори на УЗ, психолози и др.  

Председател е заместник- кметът по хуманитарни дейности – Хасан 

Хасанов. Има щатен секретар – държавен служител, 12 обществени 

възпитатели и консултативен кабинет. 
Местната комисия разполага с база от 4 стаи, намиращи се в 

Общежитие за средношколци : канцелария, зала за заседания, 
консултативен кабинет и занималня.  

 

2. Дейност на комисията –  
Работата на комисията се реализира в  няколко  основни 

направления:  
- провеждане на възпитателни дела 
- корекционно-възпитателна дейност с проявените деца  
- превантивно –възпитателна, сред всички  учащи се от общината 
- работа с родителите – «Училище за родители» 

-методическа помощ за педагогическите съветници, учители и 

Училищните комисии за превенция. 
Екипът на комисията извършва постоянна и целенасочена дейност по 

посочените направления, съгласно приетия годишен план.  
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Ежегодно чрез училищните комисии се провежда проучване, 
конкретизиране и картотекиране по класове на децата с извършени 

противообществени прояви и в риск от такива /попълват се специални 

информационни бланки/. След това се набелязват необходимите мерки и 

дейности за работа с всяко дете с помощта на педагогическите съветници и 

отговарящият за конкретното училище обществен възпитател. Чрез 
специфични методи и подходи тези специалисти  диагностицират 
проблемите и дефицитите на децата и работят за преодоляването им, за 
изграждането на позитивно и просоциално мислене и поведение у тях. 

През периода в консултативна, корекционна и социално-превантивна  
работа по училища са обхванати над 150 деца, от 22 учебни заведения. 

 За подобряване качеството и резултатността на превантивната 
работа сред учащите се продължихме да разчитаме на инициативността на 
учредения от нас преди няколко години  Младежки консултативен съвет. 
Членовете му заседават периодично, обсъждат проблемите  и предлагат 
подходящи идеи за работа. Впоследствие участват активно  при 

реализирането им. 

 Като резултат от съвместните усилия през годината бяха проведени 

кампаниите: «Дни на толерантността» и «Безопасен Интернет», 

инициативите свързани с предпазване от тютюнопушене и от наркомании 

сред подрастващите. Всички те включваха дейности както за отделните 
класове, така и общоградски мероприятия, за да се обхванат възможно най-

много ученици. Своевременно за всяка дейност бяха подготвяни помощни 

и нагледни материали – плакати, брошури, тестове, методически 

материали за класните ръководители.  В инициативите по различен начин 

са се включвали почти всички училища. Реализирането на последните две 
инициативи бе съвместно с  Общински съвет по наркотични вещества. 

  Акцент през годината поставихме върху работата по превенция на 
агресията и тормоза сред учениците. Съвместно с общинския  отдел 

«Образование» и Регионалния инспекторат по образование към МОН 

проведохме обучение-тренинг с директорите на всички училища на тема 
«Управление и ръководство на превенцията  на агресията в училище».  

Директорите бяха запознати с модела за превантивна работа на ниво 

училище на норвежкия психолог Дан Олеус и им бяха предоставени 

методически материали за прилагането му.  

 С помощта на инспектора от РИО на МОН по начално образование, 
вече втора година в часовете на класа начални учители прилагат методики 

за 5 урока-тренинги, насочени към създаване на умения за овладяване на 
чувствата и позитивиране на взаимоотношенията между децата. За 
използване на методиките обучихме учителите специално, след което бяха 
организирани два открити урока. Стремежът ни е тези методики да се 
прилагат от всички начални учители в общината, тъй като чрез тях се 
създава добра основа за ограничаване на агресията сред децата. 
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  Проблемът за предотвратяване на противообществените прояви на 
подрастващите от отчетната година стои и на вниманието на Комисията по 

обществен ред и сигурност към Общински съвет. На няколко заседания 
този въпрос беше дискутиран и се набелязаха конкретни дейности. 

Определиха се 5 приоритетни теми, по които да се подготвят екипи от 
специалисти – обучители, които да работят превантивно в часовете на 
класа с учениците. Това предстои да бъде реализирано , съвместно с отдел 

„Образование” на общината. 
   Отчитайки особената важност на семейството като фактор за 

формиране на младежкото поведение, продължаваме активно да работим 

по инициативата «Училище за родители». С нея се стремим да допринесем 

за повишаване на педагогическите умения на родителите от общината. Тя 
включва изнасяне на лекции и презентации пред родители по въпроси на 
общуването с децата и рубрика във вестник «Гледища» и вестник 
«Потомци». Материалите, които се поднасят на широкия читателски кръг, 
са с практическа насоченост и засягат теми като: възрастовите особености 

на детската психика и поведение, видове родителски стилове, позитивни и 

негативни подходи при възпитанието, семейството и детската агресия и 

много други. Материалите се публикуват и на сайта на общината. 
 Превенцията на отпадането от училище винаги е била основна 

задача в хода на индивидуалната работа с децата – работим за повишаване 
мотивацията им за обучение и за развиване на уменията им чрез включване 
в различни извънкласни дейности. Постигнатите успехи в тази посока са 
много добри – само двама от проявените непълнолетни не посещават 
училище. 

 През периода само две момчета от града са пребивавали  във 
Възпитателно училище-интернат-гр. Ракитово. Поради голямото 

разстояние до там взаимодействието ни е било чрез телефонни разговори, 

но се чуваме редовно и когато е необходимо им изпращаме пари и колети. 

Поддържаме контакти и с родителите им, а през ваканциите с двамата 
работят възпитателите им. 

  Районен съд - Разград по традиция изпраща копия от присъдите си, 

когато техен обект е непълнолетно лице. При изпълнение на присъда 
«Пробация» спрямо непълнолетен се разработва план, с участието и на 
секретаря на МК. При преценка непълнолетни са изпълнявали мярката си 

«Труд в полза на обществото» в Местната комисия.  
 

  3.Възпитателни дела 

             През изтеклата година в Местната комисия са постъпили общо 42 

преписки и сигнали за извършени противоправни деяния от малолетни и 

непълнолетни лица от общината. От Районна прокуратура са получени – 33 

преписки, от органите на полицията – 6 и от длъжностни лица и граждани 

– 3. По тези случаи са образувани 38 възпитателни дела. Сравнението с 
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предходната година показва значително намаляване на броя на делата 
/2012г.- 65 бр./. Това е свързано с прекратяването на практиката в 
комисията да бъдат изпращани преписки за административни нарушения 
по Закона за българските лични документи. От всички възпитателни дела 
36 са приключени с решения,  а 2 са прекратени по чл.13 «Б» и чл.21 от 
Закона за БППМН /поради явна малозначителност на деянието, изтекъл 

голям срок след извършване на проявата/. 
             Анализът на структурата на извършените криминални деяния от 
малолетни и непълнолетни показва следното: 

             Преобладаващ, както и в предходните години, е делът на кражбите 
– 24 случая /57%/ от всички деяния. Обект на посегателствата най-често са 
били мобилни телефони, пари, техника, метални предмети, храни, алкохол, 

златни накити и др.         Намаление бележи делът на деянията състоящи се 
в повреждане на лично и обществено имущество - 7 случая. Обект на 
увреждане са били цветни градинки, автоспирка, прозоречни стъкла, 
автомобили и др. 

            Броят на осъществените саморазправи с нанесени побои и телесни 

повреди се запазва както предходната година  – шест случая. Четири от тях 

са извършени групово, а две от групите са от девойки. Поводи при всички 

са неразрешени междуличностни конфликти. 

           Случаите  свързани с употреба и притежание на наркотични 

вещества са два с четирима проявени младежи. Използваните вещества са 
марихуана и т.н. «чай». 

           Отново, след няколко годишно прекъсване, МК разгледа два случая 
на анонимни сигнали за поставени взривни устройства. 
 Не са постъпили преписки за тежки престъпления като убийства, 
отвличания, въоръжени грабежи и др. 

Извършители на изброените деяния са общо 60 малолетни и 

непълнолетни лица. От тях 9 са момичета.  
По-голямата част от деянията / 25 на брой/ са осъществени 

самостоятелно. Седем от всички деяния са извършени от групи от по две 
деца, четири деяния от групи с по3 деца,  едно деяние е извършено от 
група от 4 деца и едно - от 7 деца. Общо може да се каже, че в съучастие и 

с елементи на предварителен сговор и умисъл  са осъществени 13 от 
проявите, или една трета от всички. 

 

Сравнителни статистически дани: 

 

ГОДИНИ ОБЩ 

БРОЙ 

ДЕЯНИЯ 

ОТ ТЯХ  

КРАЖБИ 

ПРОЯВЕНИ       

ЛИЦА 

В Т.Ч. 

ЖЕНИ 

2000г.     39 21   /54%/    61    7     /11%/ 

2001г.     40 21   /53%/    78   12   /15%/ 
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2002г.     66 44   /67%/    104   12    /16%/ 

2003г.     82 52   /63%/    102   11    /11%/ 

2004     88 52   /59%/    119   18     /15%/ 

2005г.     75 37   /49%/    93   12     /13%/ 

2006г.       78 53   /68%/    86   10     /12%/ 

2007г.     65 31   /48%/    79   8      /10%/ 

2008г.     46 21   /46%/    59   5     /8%/ 

2009г.     61 19  /31%/    63   9     /14%/ 

2010г.     80 30   /38%/    84  14    /17%/ 

2011г.     39 20   /51%/    59   5     /8%/ 

2012г.     65 25   /38%/    85  11    /13%/ 

2013г.     42 24   /57%/    60   9     /15%/ 

 

Анализът на  семейния статус на проявените деца показва много 

тревожна тенденция – възпроизводство на поколение-извълшители на 
престъпления от семейства на родители с присъди за престъпления. От 
всички проявени деца 18 или 30 % са с по един или двама осъждани 

родители. 

Първостепенната роля и значение на семейството за формиране на 
ценностите и поведението на подрастващите ярко се очертава и от 
следните данни: 

Признак- цялостност на семействата: От всички проявени през 
годината деца -20 или 33% са само с 1 родител, 2 деца, или 3% живеят при 

роднини и едно дете е в ЦНСТ. 

Признак – безработни родители: 10 от проявените деца, или 17% са с 
по 1 безработен родител, а 3 деца /5%/ са с двама безработни родители. 

Признак – родители в чужбина: 7 деца, или 12% от всички проявени 

имат по 1 родител в чужбина, а 2 деца, или 3% са с по двама родители в 
чужбина. 

Проведените по изброените прояви възпитателни дела са 
интервенции, по време на които се извършва осмисляне на деянията и се 
анализират причините, довели до тях. Участието в този акт на детето-

извършител, родителите му  и специалисти – педагози,  психолози и 

юристи, позволява и да се набележат и предприемат най - правилните  
мерки за корегиране на поведението му. При това се отчитат както  

тежестта на извършеното деяние, така и личностните особености на детето,  

ресурсите му за справяне в микросредата и възможностите за интервенция 
без откъсване от обичайната обстановка. 

Статистиката показва, че за болшинството деца, провеждането на 
възпитателното дело е имало полезен, възпиращ  ефект и те не са 
извършили нови прояви. От всички новопроявени през годината само 7 са 
повторили проявите си.  
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             Провеждането на възпитателните дела се извършва съобразно 

изискванията на Закона за БППМН. Тричленните състави се определят със 
заповед на председателя на комисията. Председателстват се от юрист. През 
годината те са наложили общо 81 възпитателни мерки по чл.13 от Закона 
за БППМН. В много от случаите по целесъобразност е наложена повече от 
една мярка. Най-ефективните и често прилагани мерки са: 
«Предупреждение», «Поставяне под възпитателния надзор на родителите, 
със задължение за полагане на засилени грижи», «Задължаване на детето 

да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на 
отклоненията в поведението» и «Поставяне под възпитателен надзор на 
обществен възпитател». Последната се прилага при най-тежките случаи, 

тъй като, за да може да се коригира ценностната система и поведението на 
подрастващите е необходима продължителна корекционна работа.             

    През годината само двама непълнолетни са се ползвали от правото 

си на адвокатска защита по време на делото. Възражения или обжалване на 
решения от възпитателни дела не е имало. Трудностите при призоваването 

на някои лица се преодоляват с помощта на служители от РУ «Полиция», 

които принудително довеждат неявилите се деца и родители, съгласно 

ЗБППМН. Съдействие за явяването на децата и родителите, които са от 
селата, получаваме от съответните кметове.       
             При всяко разглеждане на възпитателно дело присъства юристът на 
Отдел «Закрила на детето», към Дирекция „Социално подпомагане», 

който, ако се наложи веднага консултира и организира необходимото за 
детето подпомагане. Социална подкрепа за най-бедните деца през годината 
сме осигурявали и от дарители – облекла и парични помощи. По тези 

начини през годината са подпомогнати над 40 деца. 
        4.Обществени възпитатели:  

Към комисията на граждански договори работят 12 обществени 

възпитатели – педагози и един психолог. Основна тяхна задача е 
извършването на индивидуална корекционно - възпитателна работа с   
децата,  на които е наложена мярка по чл.13,т. 5 от Закона за БППМН. 

Макар, че всички са с опит, за повишаване на уменията им за работа с 
проявените, ежемесечно с тях се провеждат семинарни занятия и 

супервизии /вътрешни и външни/. Освен основния си ангажимент, 
възпитателите подпомагат и работата на Училищните комисии за 
превенция на противообществените прояви. Посещават ги периодично и на 
место работят с проблемните деца от училището и се включват в 
превантивните им мероприятия.  

Контролът върху работата им се осъществява от секретаря на 
Местната комисията. Всички възпитатели работят по графици и водят 
изискващата се документация по всеки отделен случай. 

Независимо от високата степен на трудност и специфичност на 
работата на обществените възпитатели за ефективността от нея 
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красноречиво говори ниският процент /11.6%/ на деца, които са повторили 

проявите си. 

 

 5.Консултативният кабинет по проблемите на детската личност 
е важен помощен орган на  комисията. В него при нужда деца, родители и 

учители  получават психо-педагогическа подкрепа  от двама психолози и 

девет педагози. Консултациите се провеждат в специален кабинет  в 
комисията и са безплатни. Водят се всеки работен ден. Най-често се 
консултират деца, насочени от училищните комисии и по заявка на 
родители.   

             Цялостният анализ  на извършените през годината 

противоправни деяния показва, че те са обусловени от комплексното 

действие на множество фактори. Това са  физическата и психическа 
незрялост на извършителите, социално-икономическите трудности на 
хората от общината, степента на  здравината и капацитета на семейните 
структури, от които произхождат проявените, ниската правна култура и 

обществена отговорност, отпадането от училище, криминалната среда и 

др.                   

               Макар, че това са фактори, върху които трудно се влияе, 
корекционно-възпитателните и превантивни дейности имат положителна 
роля и значение и допринасят в голяма степен за ограничаване броя на 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  
               Продължаването на съвместните усилия на Местната комисия за 
БППМН, Комисията за обществен ред и сигурност и отдел ”Образование” 

и през настоящата 2014г.  биха могли  да доведат до  ефективно 

предпазване на младите хора от извършване на асоциални и 

противоправни деяния и постигане на по-добър обществен ред и 

спокойствие на гражданите в общината.  
 

     Зам.-кмет и Председател 

     на МКБППМН: Хасан Хасанов 
     Секретар: Диана Господинова 
      
 

С Т А Т И Я  10 

 

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Последната докладна записка по извънредния способ е с вх.№ 

109/26.02. 2014 г.  
Докладна записка от Милена Иванова Цанева , председател на 

Общински съвет Разград и Петко Стоянов Стоянов , председател на ПК по 

бюджет, финанси и икономическа политика при Общински съвет Разград  
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Относно : Отмяна на Решение № 525 по Протокол №  38  от 

14.02/14.г. на Общински съвет Разград за изменение на Правилник за 

организацията и дейността на общински съвет Разград, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 

2011- 2015 г.  и повторното  гласуване на неговия диспозитив.  

 

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Понеже е по извънредния способ, тя не е включвана за разглеждане в 
постоянни комисии. Поводът да бъде внесена тази докладна записка с 
диспозитив: отмяна на взето решение № 525 по Протокол №38 от 14.02. 

2014 г. и повторно приемане на същия диспозитив е нееднозначна 
практика и тълкувание относно необходимото мнозинство за  приемане на 
тази докладна записка. Както подробно е описано в мотивите на същата се 
касае до изменение на подзаконов нормативен акт, какъвто е нашият 
Устройствен правилник, което изисква мнозинство 50+1 от участвалите в 
заседанието общински съветници. От друга страна съществува специална 
разпоредба в ЗМСМА чл. 34, ал.1, която изисква мнозинство от 50+1 от 
общия брой на общинските съветници при приемане на решение за 
определяне размера на възнаграждението на общинските съветници. 

Решението е взето с първия вид мнозинство. Пак подчертавам, че 
практиката не е еднозначна, но все пак съществува една специална правна 
норма, каквато е разпоредбата на чл.34 ал. 1 ЗМСМА. Двамата с господин 

Стоянов преценихме, че за изрядност и за по – голяма сигурност е 
необходимо да се направи това предложение за отмяна на гласуваното вече 
решение и за подлагането ме  на повторното гласуване със същия 
диспозитив .Намерението да се изготви и да се внесе такава докладна 
записка беше предоставено за съгласуване и становище в Постоянната 
комисия по законност, където всички колеги прецениха, че това е 
правилния подход. По тази причина внасяме докладната записка в 
днешното заседание. Господин Стоянов, имате ли като съвносител нещо да 
допълните? 

 

Г-н Петко Стоянов – съвносител, председател на ПК по бюджет, 
финанси и икономическа политика 

Нямам какво да добавя. Вие доста добре обяснихте мотивите, които 

налагат внасянето на докладната записка и освен това тя бе разглеждана и 

нямам какво да добавя повече. 
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Давам ви думата за въпроси към вносителите.  
 

Г-н Петър Василев – ПП „ГЕРБ” 
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Госпожо Председател, процедура. Имам едно такова предложение: 
решението по докладната записка да бъде гласувано – точка едно отделно 

тъй като касае предходна докладна записка, а от т.2 до т.5 включително да 
бъдат гласувани заедно.  

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Добре. Направено е процедурно предложение за начина на 
гласуване. Аз ще го подложа на гласуване, но преди това да приключим с 
коментарите и с дебатите. Имате ли въпроси към вносителите? Няма. 
Становища и изказвания. Няма. Прекратявам дебатите. Подлагам на 
гласуване докладната записка. Първо подлагам на гласуване направеното 

процедурно предложение за гласуване на диспозитива на докладната 
записка в две части: отделно първа точка и отделно анблок втора, трета, до 

края нали така всички? Добре. Който е съгласен с това предложение моля 
да гласува.  
 

 С 16 гласа „ЗА”, „против” - няма, „въздържали се” – 8, 

предложението се приема. 

 

Подлагам на гласуване първа точка от диспозитива на докладна 
записка № 109, с текст: Отменя свое Решение №  525  по Протокол № 38 от 
14.02/14 г. Моля гласувайте. Електронно е гласуването. 
 

 С 26 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

първа точка от диспозитива на решението се приема.  
 

 Подлагам на гласуване диспозитива в частта му: т.2 – Приема 
изменение на Правилника;  т.3 – Създава нов чл.44;  т.4 – решението влиза 
в сила от 01.02. 2014 г. и т.5 не подлежи на коментар, то се изпраща по 

силата на закона. Моля гласувайте за тези изброени точки от диспозитива 
на решението. Гласуването е електронно.  

  

 Със 17 гласа „ЗА”, „против” - 10, „въздържали се” – 1, 

предложението се приема. 
 

Подлагам на гласуване докладна записка № 109 в цялост. 
 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 536 

 

Със свое Решение 525 по Протокол № 38 от 14.02/14.г. Общински 

съвет Разград с 16 гласа „за” и 12 против  от 28 гласували общински 
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съветници  прие изменение на действащ подзаконов нормативен акт - 

Правилник за организацията и дейността на общински съвет Разград, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация мандат 2011- 2015.г.  в частта му, определяща 

възнаграждението на общинските съветници  , като отмени  цялата 

разпоредба на чл. 44 и прие нов текст  в съответствие с измененията на 

ЗМСМА . 

Правното основание за приемане и изменение на  подзаконов 

нормативен акт изисква мнозинство повече от половината от 

гласувалите  общински съветници .С оглед на това получените 16 

гласа „за” са достатъчни за приемане на решение за изменение на 

правилника. От друга страна  съществува разпоредбата на чл. 34 ал. 1 

ЗМСМА, която предвижда  за определяне на възнаграждението на 

общинските съветници мнозинство повече от половината от общия 

брой на общинските съветници- т. е в нашия случай 17 гласа. 

 При наличието на нееднозначно тълкуване на приложимата 

правна норма считаме, че е правилно да се позовем на  тази, 

изискваща по- голямо мнозинство, още повече ,че тя може да бъде 
определена като специална  за определяне на възнаграждението, 

спрямо общата за изменение на подзаконов нормативен акт. 

 Предвид гореизложеното, с оглед нормативна прецизност  и на 

основание чл.21 ал. 2 и чл. 34 ал. 1 и ал.2 ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 и пар. 3 

ПЗР от Правилник за организацията и дейността на общински съвет 

Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация мандат 2011- 2015 г.  Общински съвет Разград, със 17 

гласа „ЗА”, „против” – 10, „въздържали се” – 1, 
 

         Р Е Ш И   : 

 

1. Отменя свое Решение №  525  по Протокол № 38 от 14.02/14.г. 
2. Приема изменение на Правилник за организацията и 

дейността на общински съвет Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация мандат 2011- 2015 

г., като отменя изцяло разпоредбата на чл. 44 от същия. 

3. Създава нов чл. 44 от Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация мандат 2011- 2015 

г. ,със следното съдържание : 
 

 „ Чл. 44. /1/ За участието си в заседания на общинския съвет и 

неговите комисии  общинският съветник получава месечно 

възнаграждение  в размер на 65 % от средната брутна работна заплата  

в общинска администрация Разград за съответния месец. 
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 /2/ Когато общинският съветник не участва в нито едно 

заседание  на постоянна комисия или на заседание на общинския 

съвет , той няма право на възнаграждението по ал.1. 

 /3/При отсъствие по неуважителни причини  от заседание на 

постоянни комисии или на сесия на общинския съвет, свикани по реда 

на настоящия правилник, общинският съветник получава 

възнаграждението си  по ал. 1 намалено съответно с 20 и с 40 %. 

 /4/Възнаграждението е дължимо за реално участие в съответните 
заседания за време, не по-малко от две трети от  тяхната 

продължителност. 

 /5/ При провеждане на съвместни заседания на постоянни 

комисии възнаграждението е едно. 

 /6/ Възнагражденията се изплащат ежемесечно до 10-то число на 

следващия месец  на база заверени присъствени листи от 

председателите на комисии или от председателя на общинския съвет , 

в зависимост от вида на заседанието. 

/7/Пътни и други разноски , направени от общинския съветник 

във връзка с работата му  в общинския съвет, се поемат от общинския 

бюджет.” 

 4.Решението влиза в сила от 01.02/2014 г. и подлежи на 

публикуване в един местен вестник и на интернет страницата на 

Община Разград . 

5. Настоящото решение да се изпрати на кмета на общината и на 

областния управител на област с административен център Разград. 

Решението подлежи на обжалване по реда на АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

Г-жа Милена Цанева- Председател на ОбС 

 С това изчерпахме първа точка от дневния ред. 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Във втора точка Текущи: 

Уважаеми колеги, имам да направя няколко съобщения: 
1. До кмета и до председателя на общинския съвет е постъпило 

поздравление от Генералното консулство на Руската федерация в гр. Русе, 
представлявано от Генералния консул Климанов, който поздравява нашата 
Община, гражданите, общинските съветници с настъпващия Национален 

празник на Република България 3-ти март – Ден на Освобождението на 
България от османско робство.   
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 Използвам случая да поднеса своите поздравления към всички вас и 

да ви поканя да присъствате на тържествата, които Общината организира 
на този ден, а и в предходните дни. Вие виждате, че програмата е много 

богата, но особено на 3-ти март от 11.00 часа на Площада пред Паметника 
– костница за да почетем нашия Национален празник. 

 2. Следващото съобщение касае изпълнение на наши решения. 
Информацията е от секретаря на общината госпожа Вътева, която освен, че 
ни информира за изпълнението на решенията прилага и документите, 
удостоверяващи тяхното изпълнение. Става дума за решение № 470 по 

протокол № 32 от 29.10. 2013 г., по който са издадени няколко заповеди и 

сключени съответните договори.  

3. Уведомявам ви, че на 04.03. 2014 г. сме поканили от 14.00 часа 
кметовете и кметските наместници за провеждане на съвместна среща с 
общинските съветници с предмет: Уточняване на съвместната ни работа.  

На тази среща сме поканили да присъстват Председателите на 
постоянни комисии и Ръководителите на групи общински съветници. 

Всички вие обаче, които сте свободни се чувствайте поканени да вземете 
участие в нея.  

4. Една много важна и съществена за нашата работа информация: На 
26.02. 2014 г. в гр. Лозница беше проведена поредната среща, която 

Областния управител организира, с представителите на местната власт. 
Присъстваха всички Кметове и Председатели на Общински съвети на 7-те 
Общини от нашата Област. Първата точка беше: готовност на Общините 
по Програма „Региони в растеж” по изпълнение на Постановление на 
Министерски съвет №4 и 19 от тази година. Господин Цонев беше 
представител на нашата Община и докладва, че нашата Община е 
кандидатствала и одобрена по три обекта, по три направления. Първият е 
Стадиона, Градския стадион, за който са отпуснати 3 милиона средства. 
Втората е инфраструктурата на ул. „Перистър” – 1 милион лева и третата е 
– рехабилитация на уличната инфраструктура на Западна промишлена 
зона, 1 милион и 300 хил.лв., по която даже вече има избран изпълнител. 

Докладвано беше, че сме във фаза на изпълнение, която ще позволи да се 
вместим в посочените срокове за да не се изпуснат средствата, които са 
определени за нашата Община, както и изразено становище, че при 

необходимост и при възможност ще се кандидатства за допълнителни 

средства, в случай че някоя друга Община не успее да прояви такава 
организираност и освободи съответния ресурс. Другите точки, които бяха 
включени в дневния ред на това заседание е: подготовка на посещението 

на Министъра на Инвестиционното проектиране господин Иван Данов и на 
Заместник Министър - Председателя по Икономическото развитие госпожа 
Даниела Бобева в нашата Област на 10.03. 2014 г.  

Много съществена и болна тема - разискванията по въпроса за 
отпадналите ученици. На тази дискусия докладва началникът на 
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Регионалния инспекторат по образование. Бяха взети решителни мерки за 
намаляване на отпадналите ученици и преди всичко за установяване на 
техния реален брой. Оказа се, че тази информация като че ли е предмет на 
едно допълнително проучване, тъй като няма много голяма достоверност. 
Бяха възложени специални задачи както на началника на Регионалния 
инспекторат, така и на кметовете, които носят съответната отговорност  и 

по този въпрос за своите общини.  

И последната информация, която предоставям на вашето внимание е 
участие на представители на Общинския съвет в представянето 

организирано от Община Разград за отчитане на проекта „Повишаване на 
енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община 
Разград, съпътстващо устойчиво развитие”. С много добър информационен 

материал беше онагледено приключването на тази толкова важна програма 
за санирането на училищата на територията на Община Разград. Беше 
отчетено, че много успешен е този проект, в срок и качествено изпълнен. 

Присъстваха всички директори на санираните училища, които изразиха 
своето задоволство от организацията по изпълнението на тази програма.  

Официалната част на нашето днешно заседание на Общинския съвет 
приключи в 15.00 часа, а сега предстои да поздравим единствения 
рожденик, който празнува своя празник между двете сесии, това е д-р Зоя 
Велкова. Позволете ми от мое и от ваше име да я поздравим, да и 

пожелаем да бъде бодра, добър специалист, добър общински съветник и да 
има големи лични радости и успехи. Заповядайте, госпожо Велкова. 

Уважаеми колеги, за сметка на малкото рожденици имаме още един 

хубав повод. Оказва се, че госпожа Салим също има повод да ни поздрави, 

дъщеря й е поредния доктор в тяхното семейство. Нека от сърце да 
пожелаем успех в кариерата на младия лекар, да бъде здрава и да изпитва 
удовлетворение за радост на родителите си от професията, която си е 
избрала. Честито от всички. / Общински съветник Зоя Велкова съобщава, 
че и нейният син е станал доктор/. И за Вас поздравления от сърце. Много 

хубаво, дано да си сътрудничите в работата. 
Весели празници на всички. 

 Закривам заседанието на Общински съвет – Разград в 15.00 часа.  
  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ Не се чете 
/ Милена Цанева / 

      

    ПРОВЕРИЛ СЕКРЕТАР: /П/ Не се чете 
/Теодор Ролев/ 


