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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 53 

 

 
От проведеното тържествено заседание на Общински съвет - Разград 

на 27.01.2015 година от 15.00 часа в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  31. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 23 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници: 

Гюлсевер Мустафа, Емине Муртаза, Зоя Велкова, Мартин Янков, Михаил 

Тодоров,  Нурбин Османов, Петко Стоянов и Радиана Димитрова.  
По уважителни причини отсъстват общинските съветници Драгомир 

Николов и Мирослав Грънчаров. 
 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На тържественото заседание присъстваха: делегация от град Орел, 

водена от началника на департамента в администрацията на побратимения 
ни град Орел, Русия  - Евгений Злоткин; делегация от гр. Слобозия 
Румъния, ръководена от  кмета Александру Стойка; г-н Валентин Василев 
– народен представител от ПП „ГЕРБ”, г-н Ахмед Ахмедов – народен 

представител от ПП „ДПС”, г-н Петър Василев – Областен управител на 
Област Разград; г - н Денчо Бояджиев – кмет на Община Разград; 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; председатели на Общински съвет – Разград и общински 

съветници от предходни мандати, почетни граждани; кметове на населени 

места и кметски наместници, представители на общинска администрация и 

ръководители на общински предприятия; ръководители на политически 

партии; представители на Младежкия парламент; номинирани за 
удостояване с наградата „Почетен гражданин на град Разград” и „Почетен 

знак за принос към икономиката на Община Разград”; журналисти и 

граждани. 

 

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, 
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 Драги гости, 

Скъпи съграждани, 

 Приветствам Ви с добре дошли и Ви благодаря, че с присъствието си 

уважихте празника на Разград и нему посветената тържествена сесия в 
чест на 28 Януари – Деня на Освобождението на нашия град.  

В залата сред нас са официални гости и личности съпричастни към 

управлението на Община Разград и към работата на Общинския съвет.  
Имам удоволствието да представя гостите на днешното тържество от 

нашите побратимени градове:  
= официалната делегация от нашия побратимен град Слобозия 

Румъния ръководена от кмета Александру Стойка; 
= г-н Евгений Злоткин – началник на департамент в администрацията 

на побратимения ни град Орел, Русия. 
Благодарим за участието в тържествената сесия на депутатите в 43 –

то Народно събрание от нашия избирателен район: 

- д-р Валентин Василев –ПП „ГЕРБ” 

- г-н Ахмед Ахмедов – Движение за права и свободи 

С нас е областният управител господин Петър Василев , който е с 
няколко годишен и ползотворен стаж в местния парламент. 

- Кметът на Община Разград господин Денчо Бояджиев, също вписан 

в историята на нашия Общински съвет  като дългогодишен общински 

съветник; 

- Заместник – кметовете на Община Разград – Любомир Цонев, 
Ценка Таракчиева и Хасан Хасанов; 

- Председатели на общинския съвет и общински съветници от 
предходни мандати; 

- Почетни граждани на Разград; 

- Кметове на населени места и кметски наместници; 

- Представители на общинска администрация и ръководители на 
общински предприятия; 

- Ръководители на политически партии; 

- представители на Младежкия парламент, който сътрудничи активно 

и успешно с нашия Общински съвет; 
- Журналисти и граждани. 

На всички Добре дошли ! 

 Уважаеми колеги, за участие в днешната сесия са се регистрирали 23 

общински съветници. По уважителни причини отсъстват двама. За другите 
имаме информация, че са на път да се присъединят към работата на 
Общинския съвет. Регистрираните общински съветници формират 
необходимия кворум. Съгласно изискванията на чл. 27 ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация поради, което и на 
основание чл.53 ал. 1 от нашият Устройствен правилник откривам 
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тържествената сесия на Общински съвет – Разград на 27.01.2015 година, 
посветена на 137 –та годишнина от освобождението на Разград.  

 

/ Звучат химните на Република България и на  Обединена Европа/ 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Кворумът в момента е 25 общински съветници.  

 

Дежурен секретар на днешната тържествена сесия е общински 

съветник Али Кязимов.  

 

Уважаеми колеги, 

С благодарност се обръщам към Художествена галерия „Проф. Илия 
Петров”, която съвместно с Национален парк – музей „Шипка” в чест на 
празника предостави на гражданите изложба с експонати, картини и 

документи, свързани с освободителната война под надслов „ Българското 

опълчение, героична летопис”. Заслужава адмирация съвместната 
инициатива на Регионална библиотека „ Проф. Боян Пенев” и Регионален 

исторически музей за срещи – беседи за войната „Своеобразен урок по 

родолюбие” адресиран към младите жители на нашия град.  

Току – що открихме изложба „ Четвърти фотоконкурс” организиран 

от Центъра за ученическо и научно творчество под надслов „Земни 

пейзажи от родния край през моя обектив”, също посветена на празника на 
нашия град.  

Довечера при връчване на наградите по повод 28 – януари ще се 
насладим на великолепния спектакъл на Капанския ансамбъл „Кино на 
село” -  танцово поетична възхвала на разградския фолклор.  

Градските къщи музеи гостоприемно отвориха врати за разградчани 

в деня на техния празник припомняйки им поводите за гордост от 
принадлежността към местната общност.  

Изисканата украса за пореден път дължим на  общинско предприятие 
„Паркстрой”. 

Съпричастността на всяка една от институциите допринася за 
празничното настроение и доказва, че Разград продължава и уважава 
вековните си традиции на духовно и културно средище.  

За днешната сесия  дневния  ред е предварително обявен и съдържа 
две точки: 

1. Слово на председателя по случай празника и 

2. Докладни записки  

Подлагам на  обсъждане на дневния ред. Имате ли предложения по 

него?  Няма желаещи. Пристъпваме към гласуване. Преди да подложа на 
гласуване отново имам запитване относно регистрацията за да обявим 

актуалния кворум. Двадесет и седем общински съветници присъстват 
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регистрирани на днешната сесия. Моля гласувайте за приемане на дневния 
ред.  

 

С 26 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” - няма, 

Дневният ред се приема. 

 

Пристъпваме към неговото изпълнение. 
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА 

 

                        СЛОВО 

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАЗГРАД  ПО 

СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА РАЗГРАД – 28 ЯНУАРИ 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Скъпи колеги общински съветници, 

 Драги гости, 

 ПО ТРАДИЦИЯ в навечерието на големия ден на Разградското 

освобождение  Общинският съвет провежда своята тържествена сесия. 
 ПО ТРАДИЦИЯ председателят  чете слово на признателност и 

възхвала  към делото на освободителите. 
 ПО ТРАДИЦИЯ  с добро споменаваме  нашите съграждани, 

допринесли  с талант, борбеност  и себеотдаване  за превръщането на 
Разград в град на свободния дух, в културно средище и в място за добър 

живот. 
 ПО РАЗГРАДСКА ТРАДИЦИЯ с ОБИЧ назоваваме онези, които са 
допринесли за престижа и славата на града ни. 

 И днес нашата благодарна родова памет повелява да се поклоним 

пред подвига на Княз Дондуков – Корсаков и неговите руски богатири от 
Орловски, Болховски и Брянски полк, целунали българската земя и 

положили основите на свободната ни национална битност! 
 Дължим признателност  на българското опълчение, гордо известило 

на света  българската жажда за свобода!   
ЗА ДА СЕ ЗАЛИЧАТ СИНИЛА ОТ БИЧА И СЛЕДИ ОТ 

ТЕГЛОТО И ДА СЕ ИЗМИЕ СРАМЪТ ОТ ЧЕЛОТО ! 

Но в последната година от мандата на този общински съвет  си мисля 
,че е редно да изкажем още една благодарност за родолюбивото дело на 
хората, приели за кауза добруването на своя град. 

 

 Уважаеми  господа   народни представители, 

Уважаеми колеги общински съветници в настоящия и в 
първоначалния състав на Общински съвет Разград, 

Уважаеми господин  кмете и колеги от кметския екип, 
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Уважаеми кметове на населени места и кметски наместници, 

Позволете ми в днешния тържествен ден поздравът на Председателя 
на Общинския съвет да бъде отправен към  Вас , които нашите съграждани 

натовариха с нелеката грижа и отговорност за просперитета на Разград. 

Нека  в днешната празнична атмосфера  склоним глави пред светлата 
памет на  останалите завинаги по нашите земи руски , румънски и фински 

братя  и в  тяхна чест  с удовлетворение да отбележим вашия принос  
за изграждането и развитието на идеала, за  който  те  заплатиха скъпа 
кървава цена – свободен Разград в свободна България ! 

 

Нека се знае, че всички Вие с грижлива мъдрост и толерантност 

търпеливо полагате тухлите в изграждането на общия ни дом, завещан 

от Освободителите!    
 

Преди време един председател на Народното събрание, 
многоуважаваният цивилист, основоположник на съвременното българско 

търговско право проф. Огнян Герджиков  раздаде на новоизбраните си 

колеги един свитък с поучителната „Приказка за стълбата „ с надслова на 
автора „ Посветено на  всички , които ще кажат : „Това не се отнася до мен 

„. 

Вероятно е искал  да им припомни, че всяка стълба има две посоки- нагоре 
и слизане/ за да не е сгромолясване /. 
Вероятно се е надявал да им внуши, че най- достойното при слизането е 
когато срещаш  изкачващите се  нагоре достойно да ги погледнеш в очите 
и да им кажеш „ Вие отивате там, откъдето ние се връщаме и има какво да 
научите от нас”. 

Дали са го разбрали- съдник е историята! 
Но пък поуката от тази великолепна притча на Смирненски, това дете-чудо 

на българската поезия , което за своя едва  26-годишен земен път събра и  

философски  пресъздаде с фантастична красота,  жестоката сатиричност и 

чудната приказна прелест   на живота , е безспорна. 
 

Затова   в навечерието на  деня на Разград, на днешната наша 
тържествена сесия, пред вашите  семейства и приятели, пред разградската 
общественост ми се иска да ви поздравя с друга Приказка на Смирненски.  

 

          ПРИКАЗКА ЗА ЧЕСТТА  

      ИЗ ЦИКЪЛА „ НА ГОСТИ У ДЯВОЛА” 

 

Моля, приемете я като благодарност и признание за почтените ви 

усилия  да развивате и възраждате нашия град и да помогнете на неговите 
граждани  да имат добър и достоен живот!  
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ПРИКАЗКА ЗА ЧЕСТТА  

 

В живота си нивга не бях се надявал 

на толкова мил комплимент: 
покани ме Дявола — старият Дявол в 
дома си на чашка абсент. 
Свещта очертаваше острия профил 

със ивица златни лъчи 

и пускайки кръгчета дим, Мефистофел 

ме гледаше с влажни очи. 

В очите му есенна горест бе скрита, 
но все пак бе горд и засмен, 

и махна с ръка той "In vino veritas!" 

Ще бъда пред теб откровен! 

Додея ми все тоя ярем на 
притворство и помисъл зла — 

да пием за твойта сърдечност неземна 
и сивите земни тела! 
 

Преди векове аз възпрях на земята 
и тук устроих си шега: 
венчах се за земната Истина свята, 
но тя увенча ме с рога. 
Възпламнах от ревност, и в дива омраза 
за своята стъпкана чест — 

човешката чест неуморно аз газя, 
но с чест не сдобих се до днес. 
Намислих с подвизи чудни да блесна — 

умирах по сто пъти в бран, 

но винаги рицар на кауза честна, 
не бидох пак с чест увенчан. 

Отчаян, окаян, веднъж в булеварда 
аз тръгнах неземно злочест. 
И вдигнах над себе си ярка плакарда: 
"Човек без капчица чест!" 

Но странно: презрение няма ни капка! 
Посрещат ме вред с интерес, 
любезно отвсякъде свалят ми шапка: 
"Без чест ли си? — Прави ти чест!" 

Един господин ме целуна: "Ах, братко, 

и ти ли!... Ей, кой да те знай!" 

Две хубави дами ми казаха сладко: 

"Елате в нас утре на чай!" 
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Чудесно! Невиждано! С почести редки 

изпратен бях чак до дома. 
Министри, царе и придворни кокетки 

ми писаха мили писма. 
И ето ме: важен, блестящ, елегантен, 

богат като истински Крез! 
И знам аз: крадец съм, лъжец, спекулантин, 

безчестник; но... винаги с чест!"... 

И Дявола млъкна. Наля от абсента, 
сърдечно се чукна със мен, 

и пускайки пушек на синкави ленти, 

прониза ме с поглед зелен. 

 

Уважаеми колеги, 

За мен е чест в днешния празничен ден да поднеса уваженията си за 
това, че всички Вие настоящи и предишни членове на Общинския съвет и 

изброените вече колеги от изпълнителната власт нито веднъж не дадохте 
повод да ви  отъждествят с безчестния персонаж на Смирненски ! 

Поздравления за това, че не продадохте душите си на дявола и така 
спасихте  честта си ! 

Поздравявам ви , че  вложихте сили, умения и сърце да изградите по 

най – добрия начин  своя град  и затова в днешния празничен ден 

заслужавате да му се радвате!  
 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И БЛАГОДАРНОСТИ ОТ МЕН ! 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

На нашето тържество присъстват гости, които желаят да поднесат 
също своите почитания по повод празника.  
 Предоставям думата за приветствие на представителите на нашите 
побратимени градове. Кмета на гр. Слобозия  Румъния Александру Стойка. 
Заповядайте. 
 

 Г-н Александру Стойка  - кмет на гр. Слобозия Румъния 
Добър ден драги приятели! 

Искам да благодаря на господин Кмета и на Общинския съвет за 
нашето присъствие пред вас. България и Румъния имат много сложна 
история. На 24 януари преди два, три дни при нас се честваше 156 години 

от Съединението на румънските държави по – малки. А тук сега е 137 от 
Освобождението на Разград. Искам да кажа, модерната държава е 
направена от владетеля на Румъния по това време Александру Йоан Коза. 
По негово време се направи Румънската армия и за по – малко от 20 

години тази съща армия дойде в България да помогне за Освобождението 
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на България, заедно с руската армия и на 10 май 1877 Румънската държава 
получава независимост от Отоманската империя. И в този момент 
Румънската армия заедно с Руската армия  преминаха Дунав и участваха в 
тия войни които се водиха, кървави войни на територията на България. От 
това, което аз в същност съм чувал най – големите войни са водени в 
Смърдан, Гривица и Плевен. Румънската армия беше млада на около 15 

години и заедно с Руската армия имаха доста важно съучастие  в тази 

война пред погледа на Отоманската империя. Не искам да ви изморя много 

с история. Сега да се върнем на днешните дни. Заедно днес констатирахме 
с кмета, че горе - долу същите административни проблеми ги имате вие и 

ние. Общинския съвет е доста важен за града. Също горе - долу и ние така 
функционираме в Румъния. При нас Общинския съвет е по – малък като 

брой на съветници. Имаме 21 съветници. Кмета е екзекутор и при нас няма 
Председател на съвета.  Всеки съветник е Председател на Съвета през три 

месеца. Тука е по – хубаво при вас. Искам да завърша с това: За много 

години Разград!  Много успех да има Общинския съвет и се надявам, че ще 
работи за доброто на гражданите от Разград. Имам едно предложение: 
Съветниците от Разград да дойдат да поседят в нашия град Слобозия и 

обратно след това нашите съветници да дойдат тук в Разград.  

Много ви благодаря! За много години! 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Предоставям думата за приветствие на представителя на гр. Орел 

господин Евгений Злоткин, заповядайте.  
 

 Г-н Евгений Злоткин – гр. Орел Русия 
 Уважаеми господин Бояджиев, 
 Уважаема госпожо Цанева, 
 Уважаеми общински съветници, 

 Здравейте! 
 Гордея се с факта, че на мен се падна огромната чест днес в деня на 
вашия празник  да представлявам град Орел и да предам поздравите на  
жителите на гр. Орел до жителите на побратимения ни гр. Разград. 

 Бих искал да прочета поздравителния адрес: 
 Уважаеми господин Бояджиев, 

Поздравявам Вас и жителите на гр. Разград с Празника  на града! 
Дружеските връзки между Орел и Разград прераснаха в добра 

традиция. И през годините тази дружба крепне! 
В продължение на четири десетилетия ние обменяме опит в сферата 

на културата, образованието, заедно решаваме икономически задачи. Но 

потенциалът е по – голям. Надяваме се, че от година в година 
сътрудничеството ни в най – различни сфери на обществения живот ще 
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расте за благото на настоящето и бъдещето на жителите на нашите 
градове! 
 На всеки жител на гр. Разград пожелаваме здраве, радости, успехи, а 
на вашия прекрасен град по – нататъшен разцвет! 
 

С уважение, 
Кмет на града 
Сергей Ступин 

Ръководител на администрацията на гр. Орел 

Михаил Берников  
 

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Давам думата за приветствие на Областния управител на Област с 
административен център Разград господин Петър Василев. 
 

 Г-н Петър Василев - областен управител на Област Разград 

Уважаеми господин Кмете, 
Уважаема госпожо Цанева, 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми господа народни представители, 

Уважаеми гости, на днешната тържествена сесия на Общински съвет 
Разград, 

За нас потомците на Разград 28 януари 1878 година е един светъл 

ден, който отбелязваме с признателност. Ден на Освобождението на града 
но и ден, който е дал нови възможности за бъдещето му израстване.  

Пътят към нашата свобода преминава през окървавените полета, 
пропити със скръбта и сълзите на хиляди майки. Преминава през 
родолюбието и патриотизма на Раковски, Левски, Ботев, Бенковски и 

хилядите знайни и незнайни българи, отдали живота си за свободата ни. 

Нека днес сведем глави и отдадем почит пред подвига и паметта на 
героите ! Да почетем саможертвата на братските народи, воювали за 
свободата ни и оставили костите си по българските земи. 

Сред издигнатите възпоменателни паметници, но и дълбоко в 
душите си нека да пазим спомена за нашите герои както българи така и от 
братските страни, които са оставили костите по полетата на България. 
Нека пазим спомена за нашите герои дали живота си за свободата на 
Разград.  

 България днес ни зове към мир и единство. 

  Да празнуваме искрено и с благодарност. 
 Честит празник! 

 И като част от доскоро, доскоро до преди един месец в Общинския 
съвет искам да помоля госпожа Цанева да получи малък подарък, който е 
за всички вас бивши колеги. 
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Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

С удоволствие.  
 

Г-н Петър Василев - областен управител на Област Разград 

Един букет от рози, сещате се защо са розите – един от символите на 
България и един плакет, който също така е за всички вас. Ще предоставя на 
госпожа Цанева да прочете какво е написано на плакета. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Република България 
Областен управител на област Разград 

 

На Общински съвет Разград по случай 28 – ми Януари 

Деня на Разград ! 

 

Петър Василев 
Областен управител на Област Разград 

27.01. 2015 г.  
 

Ето плакета. Позволете ми с благодарност да приема това признание 
за Общинския съвет. Ще бъде поставено винаги когато провеждаме 
сесиите в тази зала.  

Благодаря господин Василев.  
 

Имаме още поздравления. С уважение ни честитят празника 
народните представители от 18-ти МИР - Разград господин Хасан Адемов 
и господин Ахмед Ахмедов: 

„Уважаема Госпожо Цанева,  
Уважаеми общински съветници, 

Приемете сърдечните ни поздравления по повод 137-та годишнина 
от Освобождението на Разград. За пореден път с много празнични 

инициативи и настроение разградчани отбелязват Деня на града. За нас е 
изключителна чест да пожелаем на Вас и на всички жители на Разград, 

много здраве, благоденствие, лично щастие и професионални успехи.” 

Поздравления сме получили: 

= от Председателя на Общински съвет – Димитровград господин 

Стефан Димитров; 
= от Синдиката на българските учители и изпълнителен комитет, 
Председател на СВУ – Янка Такева;  
= от „Асоциация на българските градове и региони” от 
„Управителния съвет”; 
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= от Директора на – „Регионална здравна инспекция Разград” – д-р 

Йорданка Николова,  
= от „Фондация за прозрачни регламенти” с управител – Петя 
Донова.  
Всичките имат нашата благодарност за това, че уважиха празничния 

ден за нашия град. 

Пристъпваме към изпълнение на точка 2 от приетия дневен ред – 

Докладни записки.  

ПО ТОЧКА ВТОРА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я  1 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Преди да дам думата на вносителите на докладните записки, 

обявявам за протокола, че кворума към настоящия момент е 31 общински 

съветници, като по уважителни причини отсъстват двама – Мирослав 
Грънчаров и д-р Николов, които предварително ни уведомиха за 
неотложните си служебни задължения. 

Първата докладна записка е с вх. № 39/19.01.2015 г. неин вносител е 
зам. Кмета на общината господин Любомир Цонев. 

Докладна записка  от инж. Любомир Трифонов Цонев – изпълняващ 

функциите на кмет на Община Разград, съгласно заповед  № 300/ 

05.04.2012 г. на кмета на Община Разград. 

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на 

град Разград” по случай 28 януари – Ден на Разград.  

Давам думата на вносителя на докладната записка. 
 

Г-н Любомир Цонев – изпълняващ функциите на кмет на Община 
Разград, съгласно Заповед №300/05.04. 2012 г. на кмета на Община Разград 

Благодаря госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Във връзка с Деня на Разград – 28 януари, Община Разград връчва 
най-високото отличие „Почетен гражданин на град Разград”. 

С отличието се удостояват лица с особени заслуги към града, 
общината и родината ни във всички области на обществения живот, при 

тяхната дългогодишна обществено - полезна дейност, високи морални 

постъпки или действия в името на обществото и личността, за 
изключителни постижения в областта на науката, културата, спорта, които 

имат  общонационално и общочовешко значение и са свързани с името на 
нашия град, град Разград. 

         На основание чл.19, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 8 от Правилника за 
символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община 
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Разград са постъпили следните предложения за удостояване със званието 

“Почетен гражданин на град Разград”. 

Първото предложение от многоброен инициативен комитет от 
общински съветници и граждани  за удостояване  със званието „Почетен 

гражданин на град Разград”, във връзка с Деня на Разград 28 януари на две 
личности, допринесли с труда, професионализма и административния си 

капацитет за развитието на нашия град и имащи особени заслуги за 
неговия просперитет. 

Първата личност е Съветник – Робърт Търнър. Роден на 05.08.1942 

г., по професия фермер, с дълга политическа кариера от юнионистката 
партия  в управляващите органи на побратимения с град Разград  

ирландски град Армаа. Избиран е  за съветник в Градски и Областен съвет 
на Армаа от 1981 г., кмет е на града 1998-1999 г. , Лорд Кмет 2013-2014 г., 
член на Одитната комисия, Комисията по вътрешен  контрол и на 
Комисията по контрол на обществените услуги. Представител е на града в 
различни национални и регионални органи: Контролен орган в Южна 
строителна група, Съвместна комисия за развитие на Канал 

Нюри/Портадаун, Мрежа на Централна ирландска граница /завеждащ 

финансите и бивш председател /Асоциация на местната власт в Северна 
Ирландия. 

През по-голямата част от политическата си кариера  г-н Търнър 

активно е работил за сътрудничеството между побратимените градове 
Разград и Армаа ,чието начало датира от 1995 г ., с подписване на 
Споразумение за партньорство и сътрудничество  в областта на 
икономиката, администрацията, културата и здравеопазването. Контактите 
между двата града устояват на времето, разстоянията и  обществено-

политическите различия  като се превръщат в образец за общинско 

сътрудничество. Размяната на делегации, обучение на административни 

кадри, гостувания на творчески колективи, участия в различни 

мероприятия в самите побратимени градове бележат историята на това 
сътрудничество. Разградски занаятчии участват в ирландско  изложение, 
Капанският ансамбъл е гостувал на културен фестивал в Армаа, а 
ирландски делегации са редовен гост за Панаира на киселото мляко на 
други местни инициативи. Многопластовото сътрудничество включва  
съвместни административни проекти, съдействие при разработването на 
първия стратегически план на Община Разград 1997-2000 г., който е 
разработен съвместно с нашите северно-ирландски  приятели по проект 
БРАКС . 

Разнообразните аспекти на международното сътрудничество имат 
една  съществена  характеристика - активна благотворителност от страна 
на нашия побратимен град. Дарения за Дом ”Майка и дете” през 1998 г., 
10 000 щ.д. през 2000 г., дарение на автомобил „Пежо” за ДМСГ в размер 

на 20 000 лв.,  дарение и на материали, играчки и подови настилки на обща 
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стойност 10 000 лв. и на още 1 400 евро през 2006 г. Дарение на 
сметосъбираща техника на стойност 10 000 британски лири  и за 
реконструкция на часовниковата кула  в размер на 400 британски лири. 

През 2013 г. се подписа  ново споразумение за още пет годишен период 

като се заложи на обогатяване формите на сътрудничество между двете 
общини. В израз на приятелско отношение  побратимената община закупи  

специализиран автомобил за превоз на деца с увреждания, приет като 

дарение от Общински съвет Разград. 

За дълголетното и ползотворно сътрудничество  съществен принос 
има  господин Робърт Търнър, който ярко заявява своето приятелство  и с 
цялото си политическо и административно влияние съдейства за 
обогатяване на международните връзки на нашия град, за развитие на 
културата му и социална политика. Участието му в управлението на 
община Армаа през целия този период са съществен фактор за постигане 
на добрите резултати. 

Всички тези изложени обстоятелства  дават основание напълно 

заслужено  Робърт Търнър да бъде предложен за удостояване със 
званието „Почетен гражданин на Разград „ за дългогодишна 
общественополезна дейност в полза на града и общината. 

Втората личност, която е предложена от Инициативния комитет е 
господин Денчо Стоянов Бояджиев - кмет на Община Разград от 2005 г. 
 Роден на 02.07.1952 г. в Разград. Основно образование придобива в 
ОУ ”Васил Коларов”, а средно- в ТМТ ”Шандор Петьофи” Разград. През 
1971-73 г. отбива военната си служба в поделение в Крумовград, след 

което постъпва в Юридическия факултет на СУ ”Климент Охридски”. 

Дипломира през 1977 г.  специалност „Право”. Семеен  с две деца . 
Професионалната  му биография е разнообразна, свързана с 

придобитото образование и  обществено значима: стажант - съдия в 
Окръжен съд - Разград, юрисконсулт в ОНС Разград „Правен отдел”, 

организационен работник, главен експерт в Областен народен съвет 
Разград , юрист във фирма „Диамант”, адвокат на свободна практика в 
Адвокатската колегия Разград. Бил е депутат в седмото Велико Народно 

събрание, а от 2005г.- кмет на Община Разград. 

Денчо Бояджиев е ярко изразена обществена личност, със силно и 

трайно участие в управлението на общината  и с авторитетно присъствие в 
различни органи и институции. От 1982 до 1986 г е окръжен съветник в 
ОНС Разград , от 1991 до 2005 г. –общински съветник  в Общински съвет 
Разград, дългогодишен председател на комисията по общинска 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол .За мандат 
2011-2015 г. е член на Управителния съвет на НСОРБ. Във всички форми 

на участие в обществения живот е проявявал изключителна отговорност, 
професионализъм и компетентност.  
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Целият професионален и обществен актив на г-н Бояджиев е 
посветен на родния му град Разград. Подготовката му на юрист е гаранция 
за умело и  ползотворно участие в управлението му, в изграждане на добра 
общинска администрация, в създаване и реализиране на  управленска 
политика, насочена към привличане на инвестиции, изпълнение на проекти 

и създаване на приветлив  вид на нашия град. Чистотата и зацветяването 

му са приоритети в управленската програма. 
Под неговото ръководство Община Разград завоюва престиж и 

авторитет в семейството на общините в  Република  България. Проектната 
дейност на Община Разград за 2007-2014 г. е впечатляваща. Одобрени са 
общо 41 проекта на стойност 96 547 993 лв. 

По Европейски оперативни програми  са одобрени 24 броя проекти 

на стойност 85 611 925 лв., а от други източници – 17 броя на стойност 
10 936 068 лв. 

В момента  в процес на изпълнение са 9 проекта по европрограми на 
стойност  63 883 246 лв. и един проект на Министерството на труда и 

социалната политика на стойност 1 200 000 лв.  
По-значими проекти, които са реализирани в Община Разград под 

ръководството на  господин Бояджиев, са:  
По програма ФАР: „Преобразуване в бизнес зона на освободена 

военна база в Разград”, и изграждането на Общинското предприятие – 

Бизнес зона „Перистър”. „Реконструкция и ремонт   на  ОУ ”Св.св. Кирил 

и Методий” с.Ясеновец . 

По ОП „Регионално развитие” : „Реконструкция и обновяване на ХГ” 

Проф. Илия Петров” Разград , „Рехабилитация на общински път Побит 
камък- Дянково – Разград”, „Ремонт, оборудване  и обновление на Дом за 
деца и младежи  с умствена изостаналост - Просторно”, ЦРСИ „Емилиян”, 

„Изграждане на защитено жилище в Просторно, „Подобряване на 
физическа среда  на 7 жилищни квартала извън центъра на Разград”, 

„Създаване на зелена и достъпна градска среда  в централна градска част 
Разград”, „Повишаване енергийната ефективност на общинската 
образователната инфраструктура”, „Изграждане на подходяща и ефективна 
инфраструктура  за деца и младежи с увреждания”, Проект „Абритус - 

мистика и реалност”, Изготвяне на интегриран план за градско 

възстановяване  и развитие и др. 

 Програма САПАРД – реализиран успешен „Горски път м. 

„Пчелина” – с. Островче”. 

От Социалноинвестиционен фонд- „Реконструкция на Домашен 

социален патронаж”.  

По национална програма  за съфинансиране на МОН – „Ремонт на 
спортни площадки и енергийна ефективност в нашите училища”. 

По проект по Програма „Красива България”, по ОП „Развитие на 
човешките ресурси”. 
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Изключително ценно постижение е извоюването на проекти  по 

публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на 
регионите” през периода 2014 г. С което се стартира Реконструкцията на 
градския стадион, чрез изграждането на  
сектор „Б” . 

 „Рехабилитация на улична инфраструктура в Източна и Западна 
промишлена зона”  за 1 300 000 лв. и 

„ Изграждане на площадкова инфраструктура на територията на ОП 

„Бизнес зона Перистър”  на стойност 1 млн. лв.  
С течащия ремонт в централна градска част и предстоящото 

ремонтиране на уличната мрежа, Разград  се преобразява напълно  в посока 
модерен европейски град.  

Но не само това е приносът на кмета за развитието на общината. Той 

успешно устоява позициите си за подпомагане на образованието и 

културата в нашия град. В Разград, за разлика от много други общини, 

няма закрити  културни институти, няма съкратени образователни  

дейности и звена за извънкласно занимание на децата, културният 
календар всеки месец е пределно запълнен. Наложеният стил на 
управление от кмета  е съобразен с традициите и  разбиранията на 
местната общност за развитието на града.  

Много полезен е стилът на сътрудничество между местната 
законодателна и изпълнителна власт, което дава гаранция за реализиране 
решенията  в посока просперитет на общината.   

С цялостната си дейност като юрист, общественик, общински 

съветник и кмет на Община Разград г-н Бояджиев  е защитил името си на  
личност с дългогодишна  общественополезна дейност за града и общината  
и  заслужава да  бъде удостоен със званието ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА 

РАЗГРАД. 

Предложение от Инициативен комитет на общински съветници, 

граждани и общественици за удостояване  със званието „ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ГРАД  РАЗГРАД”, във връзка с Деня на Разград 28 

януари на БАЙРАМ  ВЕЛИЕВ   ПИРОВ /посмъртно/ - “заслужил 

треньор” и “заслужил съдия “, най-успешният треньор по борба на  
Разградска област за всички времена. 
  Господин Велиев е роден през 1935 г. в с.Бисерци, Разградска област. 
След завършване на основно образование в с.Бисерци, продължава, макар 

останал без баща, в единствения в страната към този момент физкултурен 

техникум в гр.Пловдив, след което завършва и Спортна  Академия  в 
гр.София. 
   През 1961 г.Байрам Велиев е първият треньор в новооткритата школа 
по борба в с.Бисерци. В продължение на 15 г. той е треньор и откривател на 
ново поколение от млади и талантливи борци, които години   по-късно 

покориха най-високите върхове на  републиканския, европейски, световен  
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и олимпийски тепих. Стотици  са  състезателите, които Байрам  Велиев е 
учил на азбуката на борбата:  
         Хасан Исаев, който през 1976 г. в гр. Монреал се окичи с най-

престижното отличие  за един спортист - олимпийска  титла, която и до ден 

днешен е единствената  за Разградска област, както и с два златни и два 
сребърни  медала от световни първенства, четири златни медала  от 
европейски първенства.  Тези отличия му отреждат едно от най-

престижните места сред звездите на българската борба. 
    Нермедин  Селимов - бронзов  медалист  от  олимпиадата в гр. 

Москва през 1980 г. и с престижното 5-то място на олимпиадата в гр. 

Монреал през 1976 г., световен   младежки шампион  през 1973 г. в Маями 

Бийч, световен вицешампион за младежи в гр. Хасково през  1975 г, 
четвърти  в света  при мъжете през 1977 г. в Лозана /Швейцария/, два пъти 

европейски  шампион през 1978 г. и  1980 г., балкански шампион, два пъти 

шампион на международния турнир “Дан  Колов”, с  една вицешампионска 
титла  от този турнир, през 1980 г. носител на Златния пояс на “Дан Колов”. 

    Мехмед Селманов – на 17 години привлечен в националния отбор, 

два пъти републикански шампион, сребърен и  бронзов медалист от 
републикански шампионати, носител на сребърен медал от европейското 

първенство за мъже през 1971 г. в гр. Бурса. 
   След разкриването на спортното училище в гр. Разград,  Байрам 

Велиев  е назначен за старши преподавател по класическа борба.  Успехите 
му  в спортното училище  се  оценяват  и  с факта,  че когато класическата 
борба прохождаше  в нашия град той изведе отбора юноши на  първо място 

в страната през 1974 г., изпреварвайки центрове по класическа борба като 

Бургас, Стара Загора, Пловдив и др. 

    Възпитаниците му постигнаха изключителни успехи на 
международните  турнири “Дружба “като станаха шампиони - Христо 

Игнатов през 1974 г., Шейнур Юмуков през 1975 г., при участие на борци 

от Унгария, Румъния, Югославия, Чехословакия, Монголия, Куба и 

бившите републики от СССР. 

    След спортното училище  той поема мъжкия  отбор по класическа 
борба на “Лудогорец”- Разград и изведе отбора до квалификациите за 
влизане в “А” група през 1989 г.  Скоро след това на 54-годишна възраст 
почина. 

Приносът му  в развитието на свободната  и класическата борба са 
достойно оценени : той е единственият треньор в областта , удостоен със 
званията “ заслужил треньор “  и “ заслужил съдия”. 

       С постиженията като треньор, с неговата отдаденост в името на 
възпитаниците си и с  постигнатите високи професионални резултати 

Байрам Велиев напълно заслужено може да бъде удостоен със званието 

„Почетен гражданин на град Разград“. 
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Предложение от Инициативен комитет на общински съветници от 
Синята коалиция - Разград и от граждани и общественици за удостояване  
със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД  РАЗГРАД”, във връзка 
с Деня на Разград 28 януари на СВИЛЕНА ДЕЧЕВА ДЕЧЕВА, 

музикален педагог на клас по поп пеене и ръководител на школа по пиано 

и солфеж в Център за работа с деца – Разград. 

      Г-жа Дечева е родена през 1972 г. в Разград, където получава средно 

музикално образование. През 1998 г. придобива бакалавърска степен 

специалност „Музикална педагогика“, а през 2007 г. става магистър по 

специалност „Управление на образованието“ в ШУ „Епископ Константин 

Преславски“. Има редица допълнителни квалификации: сертификат от 
Школа по маркетинг в културната сфера - НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, 

обучение на изявени педагогически специалисти по програма на МОН, 

пета професионална квалификационна степен. 

Всяка година при нея се обучават над 40 деца от пет до 

деветнадесетгодишна възраст. Упоритият труд, творческото отношение 
към работата и добрите педагогически умения атестират г-жа Дечева като 

радетел за развитие на музикалната култура в нашия град и уважаван 

специалист. Под нейното вещо ръководство възпитаниците й печелят 
множество престижни награди в най-различни области: Национален детски 

конкурс „Морски звезди“ - Варна , Национален конкурс за млади 

изпълнители на популярна песен „Морско конче“ - Варна, Втори 

национален конкурс за изпълнители на популярна песен „Съзвездие“ - 

Шумен, Национален фестивал на руската песен и танц - Сливен, 

Европейски шампионат „Еврофолк“ - Велико Търново, Международен 

радиоконкурс „Обичам те, море“ - Варна, Областен конкурс за най-

оригинално авторско послание „Живот без дрога“ - Разград, Национален 

конкурс за популярна песен „Звезден път“ - Разград, Международен 

конкурс-фестивал „Деца, мир красота“- Орел /Русия/, Международен 

фестивал за испанска песен и танц - София , Международен конкурс за 
изпълнители на популярна песен „Речни ноти“ - Силистра. Подготвяните 
от нея деца се отличават с артистизъм, добра вокална подготовка и 

атрактивно сценично поведение и поради това заслужено печелят призови 

места. Г-жа Дечева е създала своя школа, в която блестят имена на 
откритите и развити от нея таланти Симона Статева, Патриция Колева, 
Никола Николов, Виктория Куцарова, Илия Илиев, Ралица Анкова, 
Катерина Йорданова, Момчил Николов, Петър Тодоров. 

Безспорен връх в педагогическата си кариера г-жа Дечева достига с 
представянето на своята малка възпитаничка Крисия Тодорова, която по 

блестящ начин защити на най - високи форуми музикалната слава на 
нашия град. Спечелването на второто място в официалната класация на 
дванадесетото издание на Детската Евровизия в Малта и оценките на 
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медиите и публиката, поставящи Крисия над всички участници в 
състезанието, е повод за професионална гордост. 

Творческият портрет на г-жа Дечева се обогатява и с личните й 

отличия - два пъти носител на званието учител на годината /2011 г. и 2014 

г./, награди в конкурси за учители - творци, носител на приз за добра 
подготовка на участници в състезания, национално признание за най- 

добър вокален педагог. 
       С постиженията като педагог и талантлив деец на музикалното 

образование, с отдадеността в името на възпитаниците си и с високите си 

професионални резултати г-жа Свилена Дечева напълно заслужено може 
да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на град Разград“. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Предвид изложеното, предлагам на вниманието на Общинския съвет 
проект за решение. 

1. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” СЪВЕТНИК РОБЪРТ ТЪРНЪР - 

авторитетен и почтен политик и общественик от побратимения с 
Разград  ирландски град Армаа, с дълга политическа кариера в 
управителните органи на град Армаа- съветник в Градски и Областен 

съвет на Армаа, член на Одитната комисия, Комисията по вътрешен  

контрол и на Комисията по контрол на обществените услуги, 

допринесъл с цялостния си дългогодишен труд за дългогодишна 
общественополезна дейност за нашия град, град Разград и общината 
и с неговите лични заслуги в множество благотворителни и значими 

общински инициативи.  

2. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ – 

кмет на Община Разград от 2005 г, ярко изразена обществена 
личност, със силно и трайно участие в управлението на общината  и 

с авторитетното си присъствие в различни органи и институции, 

посветил цялостната си дейност към създаване и реализиране на  
управленска политика за изграждане и развитие на общината във 
всички сфери, насочена към привличане на инвестиции, изпълнение 
на проекти и създаване на приветлив  вид на град Разград и Община 
Разград.  

3. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” /посмъртно/  БАЙРАМ  ВЕЛИЕВ   

ПИРОВ- “заслужил треньор” и “заслужил съдия “, най-успешният 
треньор по борба на  Разградска област за всички времена, отдал 

целия си творчески живот в името на възпитаниците си и за  
постигане на високи професионални резултати, както и за 
покоряване на най-високите върхове на  републиканския, 
европейски, световен  и олимпийски тепих. 
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4. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” СВИЛЕНА ДЕЧЕВА ДЕЧЕВА, 

музикален педагог на клас по поп пеене и ръководител на школа по 

пиано и солфеж в Център за работа с деца – Разград, имаща активен 

принос към образователната политика на общината, уважаван 

общественик с лични заслуги в множество и значими общински 

инициативи като педагог и талантлив деец на музикалното 

образование, с отдадеността в името на възпитаниците си и с 
високите си професионални резултати.  

Завърших г-жо Председател. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС  

Благодаря на вносителя. В залата присъстват номинираните за 
високото звание – господин Денчо Бояджиев и госпожа Свилена Дечева, 
както и съпругата на господин Пиров. А другия номиниран далечен наш 

приятел е изпратил благодарности от побратимения ни град Армаа. 
Господин Робърт Търнър заявява, че е изключително щастлив от факта на 
неговата номинация за получаване званието „Почетен гражданин на град 

Разград”. През годините пише той имах дълги взаимоотношения с вашия 
красив град Разград. 

Армаа и Разград изградиха силна връзка и реализираха няколко 

успешни инициативи. Армаа подкрепи екологичните подобрения в Разград 

чрез даряване на сметосъбираща техника, оказа съдействие при изготвяне 
на корпоративни, туристически, икономически планове, както и за 
набирането на средства от жителите на града за Дома за медико-социални 

грижи и други социални институти. 

Винаги съм изпитвал удоволствие от визитите, които сме си 

разменяли, особено по отношение на културните - икономически дейности. 

Разград и неговите жители винаги ще заемат много специално място в 
сърцето ми, а за в бъдеще очаквам в очакване на други взаимни 

гостувания.  
Докладната записка беше обсъдена, разгледана и гласувана в ПК по 

култура, културно-историческо наследство и духовни ценности. Нейният 
председател господин Румян Занев има думата. Заповядайте господин 

Занев.  
 

Г-н Румян Занев – Председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги, 

 В комисията по култура гласуваха анблок всички колеги – с 6 гласа 
„ЗА”, „против” нямаше „въздържали се” – 1. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС  
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Благодаря. Откривам дебат по докладна записка с вх. № 

39/19.01.2015 г. Имате първо възможност да зададете въпроси към 

вносителя на докладната. Има ли желаещи?  

Пристъпваме към становища и изказвания по отношение 
предложените номинации.  

Заповядайте госпожо Дякова. 
 

Г-жа Кина Дякова – ПП „БСП” 

Уважаема г-жо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Уважаеми гости, 

От името на групата съветници на БСП искам да изразя нашата 
подкрепа към предложените личности за високото звание „Почетен 

гражданин на град Разград”.  

Започвам с първото предложение за Робърт Търнър, за нас това е 
един ревностен радетел на партньорството и сътрудничеството между 

Разград и Армаа. Имам честа да познавам господин Търнър от 1995 г., а и 

професионалната ми дейност е свързана и с пряко участие в реализацията 
на благотворителните инициативи на по-голямата част от които са 
свързани предимно със социалната сфера.  

За господин Търнър благотворителността е лична клауза в, която той 

успя да увлече общинските съветници на Армаа, неправителствените 
организации и гражданите на Армаа. С изключителна добронамереност 
предлага съдействие и пряко участие за удовлетворяване потребностите 
свързани с оборудването и подобряване на материално-техническата база 
на социалните заведения в града, човек на дълга и почтеността с 
изключителен принос за партньорството между двата града. 
Удостояването му с високото звание „Почетен гражданин на град Разград” 

израз на благодарността на разградската общественост за неговата 
последователна, дълголетна и ползотворна дейност в името на доброто 

партньорство и международно сътрудничество.  

Второто предложение от Инициативния комитет на който и аз съм 

член е за господин Бояджиев – кмет на нашата община. Дейността на 
господин Бояджиев е на показ през всичките години на неговия 
професионален път, а той е свързан изцяло с родния му град. Към 

посоченото в докладната дължа да отбележа още веднъж приноса на 
господин Бояджиев за развитието на Разград и общината през годините на 
прехода съпровождани и с много нови предизвикателства. Посочените 
проекти и изключително впечатляващата сума усвоени по тях от 
европейски програми и други източници нареждат общината в челните 
места по усвояването на европейски средства и привличането на 
допълнителни средства.  
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Дейността на кмета Бояджиев показва – последователна политика с 
надграждащи дейности за подобряване цялостната инфраструктура на 
града и общината; показва иновативно мислене и нестандартни решения с 
видими за всички добри резултати – в социалната сфера, в образователната 
инфраструктура, в културата и в подобрените условия и климат за 
развитие на бизнеса. Показва висок професионализъм, почтеност и 

готовност да носи отговорност. Човечност и съпричастност към 

проблемите на хората, умение да открие приоритетите на всяка общност.  
Чест и отговорност е да работиш с кмет, който зачита постигнатото, 

надгражда и отстоява новите позиции на общината. Показателна е 
подкрепата на общината за неговата номинация за „Почетен гражданин на 
град Разград” и заслужено присъждането на това най-високо звание.  

Предложението направено от Инициативен комитет за посмъртно 

присъждането на званието „Почетен гражданин на Разград” на Байрам 

Велиев Пиров също е подкрепено от нашата група с удовлетворението, че 
макар и закъсняло, но заслужено на един спортен - деятел се дава 
признание за неговия значим принос в развитието на спорта. Самите 
постижения, които тук са посочени и имената, които той е подготвил в 
областта на спорта говорят сами по себе си за изключителния 
професионализъм, за добрата подготовка и отличните знания и умения, 
които е успял да предаде на младите спортисти. Подкрепяме изцяло 

кандидатурата му и ще гласува „ЗА” присъждането званието „Почетен 

гражданин”. 

С удовлетворение приемаме и предложението на Инициативния 
комитет за присъждане званието „Почетен гражданин на град Разград” на 
Свилена Дечева Дечева. Млад човек с богата професионална дейност, млад 

човек който дава своите педагогически умения и професионални на 
младите хора и са показателни постиженията, които има с децата, с които 

работи. Зад изброените конкурси, зад спечелените отличия стои един 

изграден педагог с голямо сърце, с обич към децата, с желание да бъде 
полезен и с амбицията децата да успяват. С голямо удоволствие 
подкрепяме тази кандидатура, защото с нейния труд с нейната упоритост 
тя успя да посготви един млад талант, който да представи не само Разград, 

но да представи достойно и България и, и пожелаваме това да продължава 
и занапред.  

Нашата група с голямо удоволствие подкрепя направените 
кандидатури и направените предложения за „Почетен гражданин” с ясното 

съзнание и удовлетворение, че това са изключително достойни личности 

на нашата община и на нашия град. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС  

Благодаря госпожо Дякова. Заповядайте колега Стефанов. 
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Г-н Димитър Стефанов – ПП „ГЕРБ” 

Госпожо Председател, 

Госпожи и господа общински съветници, 

За пореден път удостояването с почетни звания се превръща във 
фарс. За пореден път ще станем свидетели, че колкото и каквито и 

номинации да бъдат направени всички ще бъдат гласувани и приети от 
мнозинството в този Общински съвет. От 2012 г. с промяната на 
Правилника за почетни звания, многократно предупреждавахме, че тази 

промяна ще доведе до обезличаването и обезсмислянето на тези награди и 

вече 2 години сме свидетели, че много от тях не се дават за изключителни 

заслуги, както е по правилник, а се раздават като партийна благодарност 
граничеща с наглост и безочие. Не можем да бъдем част от подобна 
политика затова групата от ПП „ГЕРБ” няма да подкрепи тази докладна. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Други желаещи? Становища, предложения? Реплика? 

 

Г-жа Кина Дякова – ПП „БСП” 

Реплика. 
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Кина Дякова – ПП „БСП” 

Съжалявам, че на такава Тържествена сесия, каквато е днешната и на 
ден в, който се празнува с такава почит към заслугите на нашите предци 

ние проявяваме незаслужено неуважение към предложените личности, 

които наистина през своя живот и това, което тук беше споделено са 
работили точно с ясното съзнание, че работят за разградската общност, за 
просперитета на нашия град и резултатите от тяхната дейност са налице 
видимо от всички нас. Мисля, че не заслужават обида, а напротив трябва 
да бъдат подкрепени.  

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Други желаещи? Няма.  
Прекратявам дебата по докладна записка  № 39 и пристъпваме към 

нейното гласуване. Има ли предложения тъй като нашия Правилник за 
почетните звания доста семпло е разписал процедурата за присъждане на 
това звание. Има ли предложения за начина по който да се извърши 

гласуването. Госпожо Салим заповядайте. 
 

Г-жа Нюсрет Салим – ПП „ДПС” 
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Общинските съветници от ПП „ДПС” предлагат да гласуваме „ан 

блок”.  

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. Има ли други предложения? Господин Ролев. 
 

Г-н Теодор Ролев –  КП „СК-СДС, ДСБ” 

Тъй като по смисъла си и по съдържание званието „Почетен 

гражданин на град Разград” е индивидуална награда, предлагам 

обсъждането, т.е. гласуването да стане индивидуално.  

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря. 
 

Г-н Теодор Ролев –  КП „СК-СДС, ДСБ” 

За всеки един от номинираните кандидати поотделно. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Има две направени процедурни предложения за начина, по който да 
протече гласуването по докладната записка.  

Подлагам първо на гласуване предложението за глсуване „анблок”. 

Моля, който го подкрепя да гласува. 
 

С  19 гласа „ЗА” , „против” – 11, „въздържали се” – 1 

предложението направено за гласуване анблок се приема. 

 

Подлагам на гласуване по определения току - що начин докладна 
записка с вх. № 39/19.01.2015 г. Относно: Удостояване със званието 

„Почетен гражданин на град Разград” по случай 28 януари – Ден на 
Разград.  

Моля гласувайте електронно.  

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 710 

 

Във връзка с 28 януари – Ден на Разград, Община Разград връчва 

най-високото отличие „Почетен гражданин на град Разград”. 

С отличието се удостояват лица с особени заслуги към града, 

общината и родината във всички области на обществения живот, за 

дългогодишна обществено - полезна дейност, високи морални 

постъпки или действия в името на обществото и личността, за 
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изключителни постижения в областта на науката, културата, спорта, 

които имат  общонационално и общочовешко значение и са свързани с 
името на град Разград. 

         На основание 19, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 8 от Правилника за 

символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община 

Разград са постъпили следните предложения за удостояване със 
званието “Почетен гражданин на град Разград”:  

  

1. Предложение от инициативен комитет от общински съветници 

и граждани  за удостояване  със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН 

НА ГРАД  РАЗГРАД”, във връзка с Деня на Разград 28 януари на две 
личности, допринесли с труда, професионализма и административния 

си капацитет за развитието на града и имащи особени заслуги за 

неговия просперитет. 

 

 1.1.СЪВЕТНИК РОБЪРТ ТЪРНЪР  

 Роден на 05.08.1942 г. , по професия фермер , с дълга политическа 

кариера от юнионистката партия  в управителните органи на 

побратимения с Разград  ирландски град Армаа. Избиран е  за 

съветник в Градски и Областен съвет на Армаа от 1981г., кмет на 

града 1998-1999 г. , Лорд Кмет 2013-2014г, член на Одитната комисия, 

Комисията по вътрешен  контрол и на Комисията по контрол на 

обществените услуги. Представител е на града в различни национални 

и регионални органи : Контролен орган в Южна строителна група, 

Съвместна комисия за развитие на Канал Нюри/Портадаун , Мрежа 

на Централна ирландска граница /завеждащ финансите и бивш 

председател /Асоциация на местната власт в Северна Ирландия. 

През по-голямата част от политическата си кариера  г-н Търнър 

активно е работил за сътрудничеството между побратимените градове 
Разград и Армаа ,чието начало датира от 1995 г ., с подписване на 

Споразумение за партньорство и сътрудничество  в областта на 

икономиката, администрацията, културата и здравеопазването. 

Контактите между двата града устояват на времето, разстоянията и  

обществено-политическите различия  и се превръщат в образец за 

общинско сътрудничество. Размяна на делегации, обучение на 

административни кадри, гостувания на творчески колективи, участия 

в различни мероприятия в побратимените градове бележат историята 

на това сътрудничество. Разградски занаятчии участват в ирландско  

изложение, Капанският ансамбъл е гост на културен фестивал в 

Армаа, а ирландски делегации са редовен гост за Панаира на киселото 

мляко. Многопластовото сътрудничество включва  съвместни 

административни проекти, съдействие при разработване на първия 
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стратегически план на Община Разград 1997-2000г., разработване на 

проект БРАКС . 

Разнообразните аспекти на международното сътрудничество 

имат една  съществена  характеристика- активна благотворителност 

от страна на побратимения град. Дарения за Дом ”Майка и дете” през 
1998 г., 10 000 щ.д. през 2000 г., дарение на автомобил „Пежо” за ДМСГ 

в размер на 20 000 лв.  и на материали, играчки и подови настилки на 

стойност 10 000 лв. и на още 1 400 евро през 2006 г., дарение на 

сметосъбираща техника на стойност 10 000 британски лири  и за 

реконструкция на часовниковата кула  в размер на 400 бр. лири. През 
2013 г. се подписа  ново споразумение за още пет години и се заложи на 

обогатяване формите на сътрудничество между двете общини. В израз 
на приятелско отношение  побратимената община закупи  

специализиран автомобил за превоз на деца с увреждания , приет като 

дарение от Общински съвет Разград. 

За дълголетното и ползотворно сътрудничество  съществен 

принос има  г-н Търнър, който ярко заявява своето приятелство  и с 
цялото си политическо и административно влияние съдейства за 

обогатяване на международните връзки на нашия град, за развитие на 

културата му и социална политика. Участието му в управлението на 

община Армаа през целия този период са съществен фактор за 

постигане на добрите резултати. 

Изложените обстоятелства  дават основание напълно заслужено  

РОБЪРТ  ТЪРНЪР  да бъде предложен за удостояване със званието 

„Почетен гражданин на Разград „ за дългогодишна 

общественополезна дейност за града и общината. 

 

 1.2. ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ – кмет на Община Разград 

от 2005 г. 
 Роден на 02.07.1952 г. в Разград. Основно образование придобива 

в ОУ ”Васил Коларов”, а средно- в ТМТ  ”Шандор Петьофи” Разград. 

През 1971-73 г. отбива военната си служба в поделение в Крумовград, 

след което постъпва в ЮФ на СУ ”Климент Охридски”, където се 
дипломира през 1977 г.  специалност „Право”. Семеен  с две деца . 

Професионалната  му биография е разнообразна, свързана с 
придобитото образование и  обществено значима: стажант - съдия в 

ОС Разград , юрисконсулт в ОНС Разград „Правен отдел”, 

организационен работник , главен експерт в Областен народен съвет 

Разград , юрист във фирма „Диамант”, адвокат на свободна практика 

в АК Разград. Бил е депутат в седмото Велико Народно събрание , а от 

2005г.- кмет на Община Разград. 

Денчо Бояджиев е ярко изразена обществена личност, със силно 

и трайно участие в управлението на общината  и с авторитетно 
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присъствие в различни органи и институции. От 1982 до 1986 г е 
окръжен съветник в ОНС Разград , от 1991 до 2005 г. –общински 

съветник  в Общински съвет Разград, дългогодишен председател на 

комисията по общинска собственост , приватизация и 

следприватизационен контрол .За мандат 2011-2015 г. е член на УС на 

НСОРБ. Във всички форми на участие в обществения живот е 
проявявал изключителна отговорност , професионализъм и 

компетентност.  

Целият професионален и обществен актив на г-н Бояджиев е 
посветен на родния му град Разград. Подготовката му на юрист е 
гаранция за умело и  ползотворно участие в управлението му, в 

изграждане на добра общинска администрация, в създаване и 

реализиране на  управленска политика, насочена към привличане на 

инвестиции, изпълнение на проекти и създаване на приветлив  вид на 

нашия град. Чистотата и зацветяването му са приоритети в 

управленската програма на Бояджиев. 

Под негово ръководство Община Разград завоюва престиж и 

авторитет в семейството на общините в  Република  България. 

Проектната дейност на Община  

Разград за 2007-2014 г. е впечатляваща. Одобрени са общо 41 

проекта на стойност 96 547 993 лв. 

По Европейски оперативни програми  са одобрени 24 броя 

проекти на стойност 85 611 925 лв. , а от други източници – 17 броя на 

стойност 10 936 068 лв. 

В момента  в процес на изпълнение са 9 проекта по 

европрограми на стойност  63 883 246 лв. и един проект на МТСП на 

стойност 1 200 000 лв.  

По-значими проекти, реализирани под ръководството на  Денчо 

Бояджиев като кмет на Община Разград :  

По програма ФАР : „Преобразуване в бизнес зона на освободена 

военна база в Разград”, „Реконструкция и ремонт   на  ОУ ”Св.св. 

Кирил и Методий” с. Ясеновец . 

По ОП „Регионално развитие” : „Реконструкция и обновяване 
на ХГ” Проф. Илия Петров” Разград , „Рехабилитация на общински 

път Побит камък- Дянково – Разград”, „Ремонт, оборудване  и 

обновление на Дом за деца и младежи  с умствена изостаналост- 

Просторно”, ЦРСИ „Емилиян”, „Изграждане на защитено жилище в 

Просторно, „Подобряване на физическа среда  на 7 жилищни квартала 

извън центъра на Разград”, „Създаване на зелена и достъпна градска 

среда  в централна градска част Разград”, „Повишаване енергийната 

ефективност на образователната инфраструктура в общината”, 

„Изграждане на подходяща и ефективна инфраструктура  за деца и 

младежи с увреждания”, Проект „Абритус- мистика и реалност”, 
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Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване  и развитие 
на гр. Разград  за осигуряване на устойчива, обновена и качествена 

градска среда”.  

По програма САПАРД – „Горски път м. „Пчелина” – с. 
Островче”. 

От Социалноинвестиционен фонд- „Реконструкция на Домашен 

социален патронаж”.  

По национална програма  за съфинансиране на МОН – „Ремонт 

на спортни площадки и енергийна ефективност в училища”. 

По проект „Красива България”- „Ремонт и обновяване на 

сградите на детски градини  и на Дом за възрастни хора с деменция”. 

По ОП „Развитие на човешките ресурси”- „Разкриване на 

Дневен център за пълнолетни лица”. 

Изключително ценно постижение е извоюването на проекти  по 

публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие 
на регионите” през 2014 г. :  

„Реконструкция на сектор „Б” на стадион „Лудогорец Арена”” 

на стойност 3млн. лв., 

 „Рехабилитация на улична инфраструктура в Източна и 

Западна промишлена зона”  на стойност 1 300 000 лв. и 

„ Изграждане на площадкова инфраструктура на територията на 

ОП „Бизнес зона Перистър”  на стойност 1 млн. лв.  

С течащия ремонт в централна градска част и предстоящото 

ремонтиране на уличната мрежа, Разград ще се преобрази напълно  в 

посока модерен европейски град.  

Но не само това е приносът на кмета за развитието на общината. 

Той успешно устоява позициите си за подпомагане на образованието и 

културата. В Разград, за разлика от много други общини, няма 

закрити  културни институти, няма съкратени образователни  

дейности и звена за извънкласно занимание на децата, културният 

календар всеки месец е пределно запълнен. Наложеният стил на 

управление от кмета  е съобразен с традициите и  разбиранията на 

местната общност за развитието на града. Много полезен е стилът на 

сътрудничество между местната законодателна и изпълнителна власт, 

което дава гаранция за реализиране решенията  просперитет на 

общината.   

С цялостната си дейност като юрист, общественик, общински 

съветник и кмет на Община Разград г-н Денчо Бояджиев  е защитил 

името си на  личност с дългогодишна  общественополезна дейност за 

града и общината  и  заслужава да  бъде удостоен с отличието 

ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА РАЗГРАД. 
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2. Предложение от Инициативен комитет на общински 

съветници, граждани и общественици за удостояване  със званието 

„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД  РАЗГРАД”, във връзка с Деня на 

Разград 28 януари на БАЙРАМ  ВЕЛИЕВ   ПИРОВ /посмъртно/ - 

“заслужил треньор” и “заслужил съдия “, най-успешният треньор по 

борба на  Разградска област за всички времена. 

  Господин Велиев е роден през 1935 г. в с. Бисерци, Разградска 

област. След завършване на основно образование в с. Бисерци, 

продължава, макар останал без баща, в единствения в страната към 

този момент физкултурен техникум в гр. Пловдив, след което 

завършва и Спортна  Академия  в гр. София. 

   През 1961 г. Байрам Велиев е първият треньор в новооткритата 

школа по борба в с. Бисерци. В продължение на 15 г.той е треньор и 

откривател на ново поколение от млади и талантливи борци, които 

години   по-късно покориха най-високите върхове на  републиканския, 

европейски, световен  и олимпийски тепих. Стотици  са  състезателите, 
които Байрам  Велиев е учил на азбуката на борбата:  

         Хасан Исаев, който през 1976 г. в гр. Монреал се окичи с най-

престижното отличие  за един спортист- олимпийска  титла, която и до 

ден днешен е единствената  за Разградска област ,както и с два златни 

и два сребърни  медала от световни първенства, четири златни медала  

от европейски първенства.  Тези отличия му отреждат едно от най-

престижните места сред звездите на българската борба. 

    Нермедин  Селимов - бронзов  медалист  от  олимпиадата в гр. 

Москва през 1980 г. и с престижното 5-то място на олимпиадата в гр. 

Монреал през 1976 г., световен   младежки шампион  през 1973 г. в 

Маями Бийч, световен вицешампион за младежи в гр. Хасково през  
1975 г, четвърти  в света  при мъжете през 1977 г. в Лозана 

/Швейцария/, два пъти европейски  шампион през 1978 г. и  1980 г., 
балкански шампион, два пъти шампион на международния турнир 

“Дан  Колов”, с  една вицешампионска титла  от този турнир, през 1980 

г.носител на Златния пояс на “Дан Колов”. 

    Мехмед Селманов – на 17 години привлечен в националния 

отбор, два пъти републикански шампион, сребърен и  бронзов медалист 

от републикански шампионати, носител на сребърен медал от 

европейското първенство за мъже през 1971 г. в гр. Бурса. 

   След разкриването на спортното училище в гр. Разград,  Байрам 

Велиев  е назначен за старши преподавател по класическа борба.  

Успехите на  Байрам  Велиев  в спортното училище  се  оценяват  и  с 
факта,  че когато класическата борба прохождаше  в гр.Разград той 

изведе отбора юноши на  първо място в страната през 1974 г., 
изпреварвайки центрове по класическа борба като Бургас, Стара 

Загора, Пловдив и др. 
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    Възпитаниците му постигнаха изключителни успехи на 

международните  турнири “Дружба “като станаха шампиони - Христо 

Игнатов през 1974 г., Шейнур Юмуков през 1975 г., при участие на 

борци от Унгария, Румъния, Югославия, Чехословакия, Монголия, 

Куба и бившите републики от СССР. 

    След спортното училище  той поема мъжкия  отбор по 

класическа борба на “Лудогорец”- Разград и изведе отбора до 

квалификациите за влизане в “А” група през 1989 г.  Скоро след това 

на 54-годишна възраст почина /29.4.1989 г./ 
    Приносът му за свободната  и класическата борда са достойно 

оценени : той е единственият треньор в областта , удостоен със 
званията “ заслужил треньор “  и “ заслужил съдия”. 

С постиженията като треньор, с отдадеността в името на 

възпитаниците си и с  постигнатите високи професионални резултати 

Байрам Велиев напълно заслужено трябва да бъде удостоена със 
званието „Почетен гражданин на град Разград“. 

 

3. Предложение от Инициативен комитет на общински 

съветници от Синята коалиция - Разград и от граждани и 

общественици за удостояване  със званието „ПОЧЕТЕН 

ГРАЖДАНИН НА ГРАД  РАЗГРАД”, във връзка с Деня на Разград 28 

януари на СВИЛЕНА ДЕЧЕВА ДЕЧЕВА, музикален педагог на клас 
по поп пеене и ръководител на школа по пиано и солфеж в Център за 

работа с деца – Разград. 

      Г-жа Дечева е родена през 1972 г. в Разград, където получава 

средно музикално образование. През 1998 г. придобива бакалавърска 

степен специалност „Музикална педагогика“, а през 2007 г. става 

магистър по специалност „Управление на образованието“ в ШУ 

„Епископ Константин Преславски“. Има редица допълнителни 

квалификации: сертификат от Школа по маркетинг в културната 

сфера - НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, обучение на изявени педагогически 

специалисти по програма на МОН, пета професионална 

квалификационна степен. 

Всяка година при нея се обучават над 40 деца от пет до 

деветнадесетгодишна възраст. Упоритият труд, творческото 

отношение към работата и добрите педагогически умения атестират г-
жа Дечева като радетел за развитие на музикалната култура в нашия 

град и уважаван специалист. Под нейното вещо ръководство 

възпитаниците й печелят множество престижни награди в различни 

конкурси : Национален детски конкурс „Морски звезди“ - Варна , 

Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен 

„Морско конче“ - Варна, Втори национален конкурс за изпълнители 

на популярна песен „Съзвездие“ - Шумен, Национален фестивал на 
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руската песен и танц - Сливен, Европейски шампионат „Еврофолк“ - 

Велико Търново, Международен радиоконкурс „Обичам те, море“ - 

Варна, Областен конкурс за най-оригинално авторско послание 
„Живот без дрога“ - Разград, Национален конкурс за популярна песен 

„Звезден път“ - Разград, Международен конкурс - фестивал „Деца, мир 

красота“- Орел, Русия, Международен фестивал за испанска песен и 

танц - София , Международен конкурс за изпълнители на популярна 

песен „Речни ноти“ - Силистра. Подготвяните от нея деца се 
отличават с артистизъм, добра вокална подготовка и атрактивно 

сценично поведение и заслужено печелят призови места. Г-жа Дечева е 
създала своя школа , в която блестят имена на откритите и развити от 

нея таланти Симона Статева, Патриция Колева, Никола Николов, 

Виктория Куцарова, Илия Илиев, Ралица Анкова, Катерина 

Йорданова, Момчил Николов, Петър Тодоров. 

Безспорен връх в педагогическата си кариера г-жа Дечева 

достига с представянето на своята малка възпитаничка Крисия 

Тодорова, която по блестящ начин защити на най- високи форуми 

музикалната слава на Разград. Спечелването на второто място в 

официалната класация на дванадесетото издание на Детска Евровизия 

в Малта и оценките на медиите и публиката, поставящи Крисия над 

всички участници в състезанието, е повод за професионална гордост. 

Творческият портрет на г-жа Дечева се обогатява и с личните й 

отличия - два пъти учител на годината /2011 г. и 2014 г./, награди в 

конкурси за учители - творци, носител на приз за добра подготовка на 

участници в състезания, национално признание за най- добър вокален 

педагог. 
       С постиженията като педагог и талантлив деец на музикалното 

образование, с отдадеността в името на възпитаниците си и с високите 
си професионални резултати Свилена Дечева напълно заслужено 

трябва да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на град 

Разград“. 

Във връзка с 28 януари – Ден на Разград, на основание чл.21, ал.1, 

т.22 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8 и чл. 19, ал. 1, т. 3 от Правилника за символите, 
почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград и 

внесени предложения на инициативни комитети до кмета на 

общината, Общински съвет Разград, с 19 гласа „ЗА”, „против” – 1, 

„въздържали се” – 10,  

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” СЪВЕТНИК РОБЪРТ ТЪРНЪР- 

авторитетен и почтен политик и общественик от побратимения с 
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Разград  ирландски град Армаа, с дълга политическа кариера от 

юнионистката партия  в управителните органи на град Армаа- 

съветник в Градски и Областен съвет на Армаа от 1981г., кмет на 

града 1998-1999 г. , Лорд Кмет 2013-2014 г, член на Одитната комисия, 

Комисията по вътрешен  контрол и на Комисията по контрол на 

обществените услуги, допринесъл с цялостния си дългогодишен труд 

за дългогодишна общественополезна дейност за град Разград и 

общината и с лични заслуги в множество благотворителни и значими 

общински инициативи.  

 

2. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” ДЕНЧО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ – кмет 

на Община Разград от 2005 г, ярко изразена обществена личност, със 
силно и трайно участие в управлението на общината  и с авторитетно 

присъствие в различни органи и институции, посветил цялостната си 

дейност към създаване и реализиране на  управленска политика за 

изграждане и развитие на общината във всички сфери, насочена към 

привличане на инвестиции, изпълнение на проекти и създаване на 

приветлив  вид на град Разград и Община Разград.  

 

3. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” посмъртно  БАЙРАМ  ВЕЛИЕВ   ПИРОВ- 

“заслужил треньор” и “заслужил съдия “, най-успешният треньор по 

борба на  Разградска област за всички времена, отдал целия си 

творчески живот в името на възпитаниците си и за  постигане на 

високи професионални резултати и покоряване на най-високите 
върхове на  републиканския, европейски, световен  и олимпийски 

тепих. 

 

4. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” СВИЛЕНА ДЕЧЕВА ДЕЧЕВА, музикален 

педагог на клас по поп пеене и ръководител на школа по пиано и 

солфеж в Център за работа с деца – Разград, имаща активен принос 
към образователната политика на общината, уважаван общественик с 
лични заслуги в множество и значими общински инициативи като 

педагог и талантлив деец на музикалното образование, с отдадеността 

в името на възпитаниците си и с високите си професионални 

резултати.  

Настоящето решение да се изпрати на кмета на общината и на 
областния управител в седемдневен срок от приемането му. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 



 32

С Т А Т И Я 2 

 

 Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на  следващата докладна записка по 

точка втора в дневния ред. Тя е с  вх. № 40. 

Докладна записка  от инж. Любомир Трифонов Цонев – изпълняващ 

функциите на кмет на Община Разград, съгласно заповед  № 

300/05.04.2012 г. на кмета на Община Разград. 

Относно: Удостояване с Почетен знак „За принос към 

икономиката на Община Разград” по повод 28 януари – Ден на 

Разград.  

Давам думата на вносителя.  
 

Г-н Любомир Цонев – изпълняващ функциите на кмет на Община 
Разград, съгласно Заповед №300/05.04. 2012 г. на кмета на Община Разград 

Благодаря Ви госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно Правилника за символите, почетните звания, наградите и 

паметните знаци на Община Разград с Почетен знак „За принос към 

икономиката на Община Разград” се удостояват институции, организации, 

стопански субекти, както и научни работници, инженери и техници, 

икономисти, селскостопански дейци и др., които имат значителен принос 
за създаване и развитие на икономиката на Община Разград.  

До кмета на общината е депозирано предложение от Инициативен комитет, 
състоящ се от граждани и общински съветници за удостояване с Почетен 

знак „За принос към икономиката на Община Разград” на фирма  „МАТ” 

ООД ГР. РАЗГРАД. 

"МАТ" ООД  е юридическо лице, което е регистрирано по 

Търговския закон през 1995 г. Фирмата е със седалище и адрес на 
управление гр. Разград. Съдружници при равни дялове са Никола Николов 
,Стефан Томов и Милен Минчев . 

Дружеството е специализирано в проектирането, производството и 

монтажа на различни видове метални конструкции, както и конструкции за 
фотоволтаични централи, а също и в производството на аварийни и 

отклонителни скоби за водопроводи. Дружеството осигурява работни 

места за около 70 души. 

През 1998  г. фирмата започва производството на аварийни и 

отклонителни скоби за тръби. Изделията са признати от Патентното 

ведомство на Република България със съответните Свидетелства. 
Клиенти на фирмата са водоснабдителните дружества в страната, 

"Напоителни системи", В и К борси както и много други предприятия, 
които се нуждаят от техните изделия.  
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Цехът за производство на аварийни скоби е оборудван със 
съвременни машини, приспособления, както и инструментална екипировка 
за качествено и бързо изпълнение на поръчките. 

Произвежданите от фирмата изделия са търсени и предпочитани 

поради своето високо качество, дълготрайност и надеждност при 

отстраняване на аварии по водопроводните мрежа и са изключително 

конкурентни на вносните такива.  
 В последните години фирмата стана популярна сред клиентите си със 
своята точност, бързина, коректност и гъвкавост в своята работа и 

дейности. В аварийна ситуация производството и доставката на всякаква 
ремонтна скоба се осъществява за по-малко от 24 часа. Като една най – 

важните цели на фирмата е да може да обслужи  клиентите си съгласно 

техните изисквания, качествено и срочно.  

 Фирмата произвежда метални конструкции и елементи за 
строителството, неръждаемо оборудване за хранително-вкусовата 
промишленост. 

От 2009 год. е внедрено проектиране, производство и монтаж на 
различни видове носещи конструкции за соларни електроцентрали. 

Отчитайки тенденциите в производството и изкупуването на 
електроенергия, както и климатичните условия в България, географската 
ширина, слънчевото греене и радиация, през 2009 г. фирмата усвои 

производството на собствена разработена конструкция за фотоволтаични 

електроцентрали. Бързо и лесно сглобяеми от добро качество при спазване 
на всички изисквания на съответните проекти. Компанията набира опит и 

вече реализира мащабни проекти за  над 160  MW в България реализирани 

от нея, 30 МW в Румъния, 5 МW в Р Македония. 
През 2012 год. дружеството е най динамично развиващо се в сектор 

метална обработка в Р България като през 2014 год. приключи успешно 

проект за технологично обновление по ОП „Конкурентоспособност“. 

Във фирмата има внедрена система за управление на 
качеството ISO9001:2008, а през 2012 г. въведе и Система за управление на 
околната среда,  отговаряща на изискванията на стандарт ISO 

14001:2004+Cor 1:2009 и Система за управление на здравето и 

безопасността при работа, отговаряща на изискванията на стандарт BS 

OHSAS 18001:2007. 

Фирмата притежава и Сертификат за съответствие на строителен 

продукт, съгласно изискванията на БДС има и регистрация в Камарата на 
строителите в България от 2008 г.  

„МАТ” ООД е член на „Българската фотоволтаична асоциация”, 

както и на „Румънската фотоволтаична асоциация”. 

Управлението на дружеството постоянно извършва инвестиции в 
иновативно технологично оборудване, което може да даде възможност за 
увеличаване на капацитета и качеството на продукцията. 
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Търговецът е  от типа „големи данъкоплатци” . Внесеният  за 
последните три години  корпоративен данък е в размер на близо 2 млн.лв.  
 Дружеството е и лоялен партньор на общината и активен 

спомоществовател на  културни и социални инициативи  в полза на 
местната общност.  

 Под ръководството на управленския си екип „МАТ” ООД постига 
производствени и социални стандарти, които го правят емблематично за 
икономиката на нашата община и нашия град. Това е безспорна препоръка 
за отличаването на дружеството със специалната награда Почетен знак  „За 
принос към икономиката на Община Разград”. 

 

Предвид гореизложеното, уважаеми госпожи и господа общински 

съветници, предлагам на вашето внимание  проект за решение. 
Общински съвет Разград удостоява с  Почетен знак „За принос към 

икономиката на Община Разград” „МАТ” ООД ГР. РАЗГРАД, голям 

разградски работодател и инвеститор, значим фактор в българската 
промишленост за постигнати високи производствени и социални 

стандарти, за подкрепата му към социалната политика на общината, за 
съпричастност към икономическата политика на общината и за издигане 
престижа на Разградската икономика. 

Благодаря. Завърших г-жо Председател. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря господин Цонев. Докладната записка беше разгледана 
съгласно правилата визирани в Правилника за почетните звания в ПК по 

култура, културно-историческо наследство и духовни ценности с 
участието на Председателите на трите постоянни комисии по бюджет, 
финанси и икономическа политика, ПК по общинска собственост, 
приватизации и следприватизационен контрол и ПК по околна среда, 
селско, горско, водно и ловно стопанство.  

Давам думата на господин Занев да представи гласуването. 

 

Г-н Румян Занев – Председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги, 

В постоянната комисия по култура и Председателите на трите 
постоянни комисии взеха участие в гласуването: със 7 гласа „ЗА”, 

„против” и „въздържали се” няма. 
 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря господин Занев. В залата присъства управителя на 
номинираната фирма „МАТ” ООД – Разград господин Стефан Томов.  

Заповядайте въпроси към вносителя. Становища, изказвания.  
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Господин Петко Стоянов. 
 

Г-н Петко Стоянов – ПП „БСП” 

Предвид естеството на докладната записка трябва да се има на 
предвид, че тя е за Удостояване с Почетен знак „За принос към 

икономиката на Община Разград” и в този смисъл аз бих искал да допълня 
още всичко, което беше казано в докладната записка с това, че през 
времето, което е упражнявала дейност фирмата или дружеството е 
разкрило повече от 220 работни места и както е казано в момента намират 
препитание повече от 70 работника в тази фирма, което е доста важен 

показател за принос към икономиката. Освен това тази фирма осигурява 
работа на доста обслужващи фирми, както знаем това е в естеството на 
дейността на големите фирми, каквато е фирма „МАТ”. От цитираните 
суми, които са внесени през последните години корпоративен данък 

можем да си направим извода, че печалбата на фирмата са доста сериозни 

и аз искам да пожелая на съдружниците и на управителя и занапред да 
постигат тези високи резултати и да инвестират средствата си в нашия 
град, както виждаме те продължават да живеят тук в нашия град, не са се 
отказали за това се изисква и известен патриотизъм. Всички тези доводи, 

които изтъкнах са доста силни и сериозни за да може и нашата група да 
подкрепи това предложение и ние ще го направим с гласуването на 
докладната записка. Благодаря. 

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

Благодаря господин Стоянов. Други становища? Желаещи да заявят 
позиция? Няма.  

Прекратявам дебата по докладна записка № 40.  

За Протокола уведомявам, че господин Никола Николов заяви, че на 
основание чл. 47, ал. 1 от нашия Устройствен правилник няма да вземе 
участие в гласуването.  

Подлагам на електронно гласуване докладна записка № 40. 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 711 

 

Съгласно Правилника за символите, почетните звания, 

наградите и паметните знаци на Община Разград  с Почетен знак „За 

принос към икономиката на Община Разград” се удостояват 

институции, организации, стопански субекти, както и научни 

работници, инженери и техници, икономисти, селскостопански дейци 
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и др., които имат значителен принос за създаване и развитие на 

икономиката на Община Разград.  

До кмета на общината е депозирано предложение от Инициативен 

комитет, състоящ се от граждани и общински съветници за 

удостояване с Почетен знак „За принос към икономиката на Община 

Разград” на „МАТ” ООД ГР. РАЗГРАД. 

"МАТ" ООД  е юридическо лице, регистрирано по Търговския 

закон през 1995 г. Фирмата е със седалище и адрес на управление гр. 

Разград, Гарова промишлена зона. Съдружници при равни дялове са 

Никола Джипов Николов ,Стефан Георгиев Томов и Милен Йоргов 

Минчев . 

Дружеството е специализирано в проектирането, производството 

и монтажа на различни видове носещи конструкции за фотоволтаични 

централи, както и в производството на аварийни и отклонителни 

скоби за водопроводи  и осигурява работни места за около 70 души. 

През 1998  г. „МАТ” ООД започва производство на аварийни и 

отклонителни скоби за тръби. Изделията са признати от Патентното 

ведомство на Република България със Свидетелства № 3667/23.03.1999 

г. , № 4229/21.09.2001 г.,  № 6750/06.06.2008 г. и свидетелство № 

7902/17.09.2013 г. 
Клиенти на фирмата са "В и К" дружествата в страната, 

"Напоителни системи", В и К борси и много други предприятия със 
собствени водоснабдявания. 

Цехът за производство на аварийни скоби е оборудван със 
съвременни машини, приспособления и инструментална екипировка 

за качествено и бързо изпълнение на поръчките. 
Произвежданите от фирма „МАТ” ООД изделия са търсени и 

предпочитани поради високото си качество, дълготрайност и 

надеждност при отстраняване на аварии по водопроводната мрежа. 

 В последните години „МАТ” ООД – Разград стана популярна 

сред клиентите си със своята точност, бързина, коректност и 

гъвкавост. В аварийна ситуация производството и доставката на 

всякаква ремонтна скоба се осъществява за по-малко от 24 часа. Най – 

важна цел на фирмата е да обслужи  клиентите си съгласно техните 
желания.  

 Фирмата произвежда метални конструкции и елементи за 

строителството, неръждаемо оборудване за хранително-вкусовата 

промишленост. 

От 2009 год. е внедрено проектиране, производство и монтаж на 

различни видове носещи конструкции за соларни електроцентрали. 

Отчитайки тенденциите в производството и изкупуването на 

електроенергия, както и климатичните условия в България, 

географската ширина, слънчевото греене и радиация, през 2009 г. 
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„МАТ” ООД усвои производството на собствена разработка носещи 

конструкции за фотоволтаични електроцентрали. Носещите 
конструкции се произвеждат от стоманени профили горещо 

поцинковани, приспособяеми за различни видове терени. Бързо и 

лесно сглобяеми са, при спазване на всички изисквания на съответния 

проект. Компанията има опит в реализирането на  мащабни проекти 

за  над 160  MW в България, 30 МW в Р Румъния, 5 МW в Р 

Македония. 

За 2012 год. дружеството е най динамично развиващо се в сектор 

метало обработка в Р България. През 2014 год. приключи успешно 

проект за технологично обновление по ОП „Конкурентоспособност“. 

Във фирмата има внедрена система за управление на 

качеството ISO9001:2008, а през 2012 г. „МАТ” ООД въведе и Система 

за управление на околната среда,  отговаряща на изискванията на 

стандарт ISO 14001:2004+Cor 1:2009 и Система за управление на 

здравето и безопасността при работа, отговаряща на изискванията на 

стандарт BS OHSAS 18001:2007. 

Фирмата притежава и Сертификат за съответствие на 

строителен продукт, съгласно изискванията на БДС EN 14525:2005. От 

2008 г. има и регистрация в Камарата на строителите в България. 

„МАТ” ООД е член на „Българската фотоволтаична асоциация”, 

както и на „Румънската фотоволтаична асоциация”. 

Управлението на дружеството постоянно извършва инвестиции 

в иновативно технологично оборудване, което може да даде 
възможност за увеличаване на капацитета и качеството на нашата 

продукция. 

Търговецът е  от типа „големи данъкоплатци” . Внесеният  за 

последните три години  корпоративен данък е в размер на 1 977 124,22 

лв. ,разбит по години както следва : за 2011.г.-427 126,62, за 2012- 

1 289 286 ,34 и за 2013.г.- 260 711,22 лв. 

 Дружеството е лоялен партньор на общината и активен 

спомоществовател на  културни и социални инициативи  в полза на 

местната общност.  

 Под ръководство на управленския си екип „МАТ” ООД постига 

производствени и социални стандарти, които го правят емблематично 

за икономиката на Община Разград, което е безспорна препоръка за 

отличаването на дружеството със специалната награда Почетен знак  

„За принос към икономиката на Община Разград”. 

Предвид гореизложеното и във връзка с 28 януари – Денят на 

Разград, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 10, ал. 2 и чл. 19, ал. 3 

от Правилника за символите, почетните звания, наградите и 

паметните знаци на Община Разград и предложение на инициативен 
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комитет, Общински съвет Разград, с 19 гласа „ЗА”, „против” – няма, 

„въздържали се” – 11,  

РЕШИ: 

 

Общински съвет Разград удостоява с  Почетен знак „За принос 
към икономиката на Община Разград” „МАТ” ООД ГР. РАЗГРАД, 

голям разградски работодател и инвеститор, значим фактор в 

българската промишленост за постигнати високи производствени и 

социални стандарти, за подкрепата му към социалната политика на 

общината, за съпричастност към икономическата политика на 

общината и за издигане престижа на Разградската икономика. 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на общината и на 
областния управител в седемдневен срок от приемането му.  

 

Г-жа Милена Цанева – Председател на ОбС 

От името на всички общински съветници честитя на новите 
„Почетни граждани на град Разград” и на техните близки. Честито и на 
носителя на наградата за „Принос към икономиката на Община Разград”. 

Връчването на наградите ще се осъществи в подобаваща обстановка 
с тържествен ритуал пред гражданството на днешната дата 27.01.2015 г. от 
18:30 часа в „Общински културен център”. 

Каня всички присъстващи във фоайето да вдигнем наздравица за 
Празника на нашия град и да се насладим отново на изкуството на младите 
фотографи. 

Към всички Вас отправям още една покана за участие в литийното 

шествие в памет на загиналите за свободата на Разград на утрешния ден 

28.01.2015 г. от 17.30 часа – шествието тръгва от „Общински културен 

център”. 

 

Закривам тържествената сесия на Общински съвет Разград в 16.25 

часа. 
Благодаря на всички за участието. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ Не се чете 
/ Милена Цанева / 

       

    ПРОВЕРИЛ СЕКРЕТАР: /П/ Не се чете 
/Али Кязимов/ 


