
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 1 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 
06.11. 2015 година от 10.30 часа в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници по списък са регистрирани 33.  

След полагане на клетва от господин Валентин Василев, избран за 
кмет на община Разград, общинските съветници присъствали на 
заседанието са 32. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

 На заседанието присъстваха: г-жа  Галина Георгиева –

Областен управител на Разградска област;   г-н Валентин Василев –

кмет на Община Разград, г-жа Ценка Таракчиева – временно 

изпълняващ длъжността кмет на Община Разград; г-жа Нели 

Добрева - секретар на Община Разград, кметове на населени места, 
г-жа Радка Башакова - председател на Общинска избирателна 
комисия Разград, гости, журналисти, граждани. 

 

 Първото заседание на Общински съвет Разград бе открито от 
г-жа Галина Георгиева – Областен управител на Област Разград. 

 

 Г-жа Галина Георгиева – Областен управител на Разградска 
област 

Уважаеми господин  новоизбран Кмет на Община Разград, 

Уважаеми кметове на кметства, 
Уважаеми новоизбрани общински съветници, 

Уважаеми граждани и  гости, 

Днес, съгласно правомощията които ми е дал Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, съм свикала 
настоящата  учредителна сесия на Общински съвет Разград, на която 

всички вие следва да положите клетва. Клетва, която ви задължава в 

следващите четири години да работите и да защитавате интересите 
на всички жители на община Разград. Аз много бих искала да мисля 
и силно се надявам, че няма да пренебрегнете гласа на гражданите, 
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защото те са ви гласували доверие. Поверили са бъдещето си във 

вашите ръце и очакват да вземате такива решения, които да създават 
условие и желание те и децата им да остават тук. Моето лично 

мнение е, че оттук насетне вашата работа не е привилегия, а огромна 
отговорност за вземане на правилни и безпристрастни решения в 

полза на гражданите.  
Искам да ви пожелая успешен мандат. Наистина да сте 

ползотворни и конструктивни и на Добър час от мен.  

Сега ми позволете да дам думата на председателя на 
Общинската избирателна комисия госпожа Радка Башакова, която 

следва да обяви решенията и да връчи удостоверенията на 
новоизбрания Кмет на Общ6ина Разград; на кметовете на кметства и 

на общинските съветници. Заповядайте. 
 

Г-жа Радка Башакова – Председател на ОИК Разград 

Добър ден и Добре дошли и от мен! Еуфорията на изборите 
премина, да ви пожелая на Добър път и ползотворна работа.  

 

С Решение № 287-МИ от 26.10. 2015 година, Общинската 
избирателна комисия издава удостоверение за избран общински 

съветник на господин Ахтер Исметов Чилев. Моля да заповяда. 
Заповядай. На добър път и ползотворна работа.  

С Решение № 287-МИ от 26.10. 2015 година на  Общинската 
избирателна комисия издава удостоверение за избран общински 

съветник на Божинел Василев Христов. Заповядайте. На добър път. 
Със същото Решение № 287-МИ от 26.10. 2015 година, 

Общинската избирателна комисия издава удостоверение за избрана 
за  общински съветник на госпожа Валентина Маркова Френкева – 

Белчева. Заповядайте! На добър път! 
Със същото Решение са избрани за общински съветници: 

господин Веселин Валентинов Спасов. Моля, господин Спасов. 

Заповядайте! На добър път! 
Господин Владимир Димитров Димитров. Заповядайте! На 

добър път! 
Господин Галин Пенчев Парашкевов. Заповядайте! На добър 

път! 
Господин Гюлвер Исмаил Хасан. Заповядайте! На добър път! 
Господин Джипо  Николов Джипов. Заповядайте! На добър 

път! 
Госпожа Елка Александрова Неделчева. Заповядайте! На 

добър път! 
Госпожа Емине Бейти Хасан. Заповядайте! На добър път! 
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Господин Иво Борисов Димитров. Заповядайте! На добър път! 
Господин Илия Христов Илиев. Заповядайте! На добър път! 
Господин Калоян Руменов Монев. Заповядайте! На добър път! 
Господин Красимир Петров Петров. Заповядайте! На добър 

път! 
Господин Левент Али Апти. Заповядайте! На добър път! 
Господин Мариан  Пламенов Иванов. Заповядайте! На добър 

път!  
Госпожа Милена Дачева Орешкова. Заповядайте! На добър 

път!  
Господин Митко Иванов Ханчев. Заповядайте! На добър път!  
Госпожа Надежда Радославова Димитрова. На добър път!  
Господин Наско Стоилов Анастасов. Заповядайте! На добър 

път!  
Госпожа Петя Ангелова Петкова. Честито! На добър път!  
Госпожа Радиана  Ангелова Димитрова. Честито! На добър 

път!  
Господин Рейхан  Ридван Вели. На добър път!  
Господин  Светослав Теофилов Банков. На добър път!  
Господин Стефан Димов Стефанов. На добър път! 
Господин Стоян Димитров Ненчев. Честито. На добър път! 
Госпожа Таня Петрова Тодорова. На добър път! 
Госпожа Фатме Зелкиф Емин. На добър път! 
Госпожа Фатме Селим Али. На добър път! 
Господин Хами Ибрахимов Хамиев. Честито! Заповядайте!  
Господин Хасан Халилов Хасанов. На добър път! 
Госпожа Янка Трифонова Георгиева. Честито! На добър път!  
Това бяха удостоверенията на новоизбраните общински 

съветници. Още веднъж – На добър път!  
А сега да преминем към удостоверенията на избраните 

кметове.  
С удостоверение № 401-МИ от 03.11. 2015 година 

Общинската избирателна комисия удостоверява, че с Решение № 

313-МИ от 02.2015 г. господин Валентин Стефанов Василев е 
избран за кмет на община Разград. Моля да заповяда! На добър път 
и успешен старт! Заповядайте!  

 

/ Бурни ръкопляскания в залата/. Госпожа Милена Орешкова 

от ПП „ГЕРБ” поднася букет на новоизбрания кмет на община 

Разград – господин Валентин Василев/.  
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 С Решение № 267- МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия удостоверява, че господин Момчил Йосифов 

Мизурски е избран за кмет на кметство Благоево. Моля да заповяда. 
Честито! По стария път. На добър път! 

С Решение № 268- МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия удостоверява, че господин Пламен Петров 

Пантилеев е избран за кмет на кметство Гецово. Моля да заповяда. 
Заповядайте! Пътя го знаете.  
 С Решение № 269- МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия  обявява за избран за кмет на кметство 

Дряновец госпожа Христинка Иванова Колева. Заповядайте! На 
добър път!  

С Решение № 274 - МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия обявява, че е избрана за кмет на кметство  

Недоклан Хафизе Изетова Хасанова.  
 С Решение № 317 - МИ/ 02.11. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия обявява за избран господин Сюлейман 

Махмудов Салиев за  кмет на кметство Раковски. Моля да заповяда. 
Заповядай! На добър път!  
 С Решение № 314 - МИ/ 02.11. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия удостоверява, че госпожа Росица Ненова 
Якимова е избрана за кмет на кметство Побит камък. Честито! На 
добър път!  

С Решение № 315- МИ/ 02.11. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия обявява за избрана госпожа Живка 
Валентинова Петрова за кмет на кметство Пороище. На добър път! 
Заповядайте!  

С Решение № 316- МИ/ 02.11. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия обявява госпожа Хава Исмаил Хюсеин за 
избрана за кмет на кметство Радинград. Заповядайте! На добър път!  

С Решение № 278 - МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия обявява госпожа Румяна Антонова Балтова за 
кмет на кметство Просторно. Моля да заповяда. Заповядайте! На 
добър път!  

С Решение № 275 - МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия обявява господин Димитър Минков Димитров 

за кмет на кметство Осенец. Заповядайте! На добър път!  
С Решение № 281 - МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 

избирателна комисия обявява господин Нуридин Шинаси Мехмед за 
кмет на кметство Стражец. Честито! Заповядайте!  
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С Решение № 282 - МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия обявява госпожа Мирена Енева Симова за 
избрана за кмет на кметство Топчии. На добър път! 

С Решение № 284 - МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия обявява Гюлджан Ахмедов Ахмедов за кмет на 
кметство Ясеновец. Честито! Заповядайте!  

С Решение № 283 - МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия обявява господин Иван Тодоров Димитров за 
избран за кмет на кметство Ушинци. Честито! На добър път!  

С Решение № 270 - МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия обявява господин Хюсеин Гафур Хаккъ за 
кмет на кметство Дянково. Честито! На добър път.  

С Решение № 271- МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия обявява господин Дамян Илиев Йосифов за 
избран за кмет на кметство Киченица. Честито! 

С Решение № 272- МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия обявява господин Неждет Хасанов Мехмедов 

за кмет на кметство Липник. Честито. Заповядайте.  
С Решение № 273- МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 

избирателна комисия обявява за избран за кмет на кметство 

Мортагоново господин Ферди Динчер Мехмед. Честито!  

С Решение № 266 - МИ/ 26.10. 2015 г. Общинската 
избирателна комисия обявява Тошко Николов Илиев за кмет на 
кметство Балкански. На добър път.  

 

/ Госпожа Радка Башакова връчи поименно удостоверенията за 

избор на общинските съветници, на кмета на община Разград и на 

кметовете на населени места. Господин Валентин Василев – кмет 

на община Разград поздрави персонално кметовете на кметства./ 

 

Г-жа Галина Георгиева – Областен управител на Разградска 
област 

Благодаря на госпожа Башакова. За да встъпят в 

пълномощията си новоизбраните Кмет на Община, кметове на 
кметства и за да се учреди новия Общински съвет всички вие трябва 
да положите клетва по чл. 32, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление. Моля да станете!  
 

“ Заклевам се в името на Република България да 

спазвам Конституцията и законите на страната и във 

всичките си действия да се ръководя от интересите на 
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гражданите от Разградска община и да работя за тяхното 

благоденствие . Заклех се.” 
 / Звучат химните на Република България и Обединена 

Европа./ 

 
/ След полагането на клетвата по силата на Закона в 

присъствието на представителите на местната общност, на 

председателя на Общинската избирателна комисия и на Областния 

управител  всички общински съветници, кмета на Общината и 

кметовете на кметства  подписаха клетвени листи/. 

/Клетвените листи са приложени към протокола/. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Областен управител на Разградска 
област 

Благодаря! Позволете ми сега да дам думата на досегашния 
временно изпълняващ длъжността кмет на община Разград, госпожа 
Таракчиева, за символичното предаване на ключа на общината.  

 

Г-жа Ценка Таракчиева – временно изпълняващ длъжността 
кмет на община Разград 

Уважаеми господин Василев, поздравявам Ви за избора за 
кмет на община Разград. Предавам Ви община Разград в 

изключително добро финансово състояние. Надявам се да 
надграждате това, което сме направили до момента ние нашия екип. 

Надявам се със същия професионализъм, хъс и желание да работите, 
за да става Разград все по – добър град за живеене. Желая Ви успех! 

Сега ми позволете да Ви предам и огърлицата, която е символ на 
кметската власт! 

 

/ Кмета на Община Разград- г-н Валентин Василев  получи 

Символа на кметската власт – кметската огърлица от 

изпълняващия длъжността кмет до полагане на клетвата- г-жа 

Ценка Таракчиева/.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Няма да скрия, че съм изключително развълнуван. Спомних си 

времето с този жезъл, когато печелих битките на спортните терени и 

когато ми връчваха медалите. Разбира се тогава бяха спортни 

състезания, а сега беше политическо. Не беше война в никакъв 

случай. Искам да поздравя всички колеги новоизбрани общински 

съветници и да им пожелая успешна работа в следващия мандат. 
Жителите на Разград категорично показаха каква посока на развитие 
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очакват за града и за общината. Не го забравяйте това нещо! 

Надявам се да оставим вече на заден план политическите 
пристрастия, защото ни чака много сериозна работа. Искам да 
благодаря на моите приятели, на колегите от моята партия, на 
всички граждани които ме подкрепиха! Искам да благодаря 
специално на моето семейство:  Обичам ви! Те двете са тук, които и 

този път изтърпяха поредната кампания. Благодаря ви и ви обичам!  

Искам от вас да се стегнем всички и заедно с новия кметски екип 

предстоят ни наистина сериозни неща – първото е да осигурим една 
спокойна зима на нашите съграждани, бюджета на общината. 
Надявам се всички да вървим в една посока защото общинския кмет 
и екипа му без подкрепата на Общинския съвет има много сериозни 

затруднения. Аз обещавам да работя за всички вас, за всички 

граждани без значение от коя политическа партия са, без значение 
от кое село са и дори изискванията към кметовете от моята партия 
ще бъдат доста по – големи. Сигурно има някаква символика в 

цялата работа защото кмета на с. Мортагоново по стечение на 
обстоятелствата живее в къщата в която са живели баба ми и дядо 

ми. Има някаква приемственост. Също ми прави впечатление, че 
изключително много млади хора има и като кметове и като 

общински съветници, доста сме смъкнали летвата по отношение на 
възрастта. Това е много радостно, защото всички тези млади хора 
имат хъс и желание за работа. И най – малкото което е след четири 

години когато се изправят за пореден път пред техните избиратели 

всеки ще ги пита: „А ти какво направи за нас”? Пожелавам на 
всички здраве, здрави нерви, успех и всичко добро ви желая! 

 

Г-жа Галина Георгиева – Областен управител на Разградска 
област 

Отново съгласно Закона за местното самоуправление и 

местната администрация задължителната точка, която следва да 
бъде включена в дневния ред на днешното заседание е избора на 
председател на Общинския съвет, а това ще стане под 

председателството на най – възрастния избран общински съветник. 

Позволете ми да дам думата като председателстващ на господин 

Стоян Димитров Ненчев. Заповядайте!   
 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Уважаеми общински съветници, 

За мен е чест да бъда доайен на Общинския съвет - Разград в 

Мандат 2015-2019 година. Надявам се, че с общи усилия Общинския 
съвет ще се справи успешно с големите отговорности, които има за 
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управлението на общината и пред гражданите на Община Разград. 

Ще работи делово, с чувство за отговорност, професионализъм, и 

затова ние трябва още на първата сесия да изпълним нашите 
задължения каквито са по закон.  

Най-напред ние трябва да изберем Председател на Общинския 
съвет, за да можем след това да продължим работата си съгласно 

установените правила и порядък. По този въпрос, както и по другите 
въпроси би трябвало Звеното, което регистрира общинските 
съветници да Ви предостави информация и присъствения лист за да 
обява колко съветници присъстват в настоящата сесия и да 
съобразим дали има кворум или не.  

Госпожо Раданова, моля Ви да ми представите регистрацията. 
От представения ми списък за регистрация на общинските 
съветници е видно, че са се регистрирали, съгласно Решението на 
Общинската избирателна комисия, връчените клетвени листове - 32-

ма общински съветници. Кой общински съветник отсъства? Тъй 

като господин Василев е избран за Кмет на общината, то и общия 
брой на общинските съветници, които ще заседават сега, до 

попълването на състава в предвидения от закона ред са 32. Така, че 
имаме необходимия кворум и Общинския съвет може да взема 
решения съобразно закона. И по този въпрос, наред с избора на 
Председател на Общинския съвет, аз Ви предлагам в нашия дневен 

ред, освен тази първа и най-важна задача, да си включим и точка 
текущи, за да можем след това новоизбрания председател на 
Общинския съвет и ние да уточним по-нататък нашата работа и 

задачите, които ще стоят пред нас.  
По дневния ред: 

Уважаеми общински съветници, 

Има ли мнения, предложения и съображения? Не виждам 

желаещи… 

 

Г-жа Елка Неделчева– ПП „БСП“ 

Уважаеми господин председателстващ, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Всички си даваме сметка, че интереса към днешното заседание 
е… 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Госпожо Неделчева, само за момент. 
 

Г-жа Елка Неделчева– ПП „БСП“ 

Да.  
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Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

За протокола трябва да обявя, че Ви давам думата. Давам 

думата на общински съветник Елка Неделчева.  
 

Г-жа Елка Неделчева– ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. 

Всички наши съграждани очакват на това заседание да чуят 
всички представени политически сили в местния парламент. Да 
заявят намеренията си, да заявят приоритетите, които ще следват и 

ще подкрепят в тези 4 години, които са пред нас. Затова аз 
предлагам в дневния ред да бъде включено: Изявление, Декларация 
или както искате го наречете от представените политически сили. 

Благодаря.  
 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Госпожо Неделчева, коя точка да бъде по дневния ред 

предлагате? 

 

Г-жа Елка Неделчева– ПП „БСП“ 

Би могло и в точка текущи. 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

В точка текущи, добре. Други предложения по дневния ред 

има ли? Няма. Направено е предложение, дневния ред на нашата 
учредителна сесия да бъде от две точки: 

Избор на председател на Общинския съвет и 

Текущи. 

 

Уважаеми колеги, 

Тъй като системата за електронно гласуване в момента не 
може да работи по обясними за всички причини – няма 
разпределение на местата, няма персонални пултове за гласуване на 
общинските съветници, затова ние по изключение ще проведем сега 
гласуването по традиционния начин с вдигане на ръка. Затова моля 
госпожа Раданова от Звеното за обслужване работата на Общинския 
съвет да следи и да обявява резултатите. И така, подлагам на 
гласуване проект за дневен ред на първата Учредителна сесия на 
Общинския съвет, а именно: 

1) Избор на председател на Общинския съвет, 
2) Текущи. 
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Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да 
гласува. Задръжте малко за да преброим. Да, благодаря Ви. 

 

Единодушно с 32 гласа „ЗА“, от 32 участващи в сесията 

общински съветници, без „против“ и без „въздържали се“, 

предложението за дневния ред се приема. 

 

И така, ние сега трябва да организираме нашата работа във 

връзка с точка първа – избор на Председател. За улесняване на 
нашата работа, съгласно установените традиции и установената 
практика, трябва да помислим дали не е по-добре преди да 
пристъпим към обсъждането на кандидатурите да решим въпроса за 
изграждане на една помощна комисия, която технически да 
организира и да проведе избора. И затова предлагам в рамките на 
дискусията по тази първа точка да решим въпроса за такава 
комисия. Аз се обръщам към всички групи съветници да изразят 
своето становище по този въпрос. Първо, за броя на членовете на 
комисията и след като го уточним да решим въпроса и за 
персоналния състав на тази комисия. Госпожа Радиана Димитрова, 
заповядайте. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви господин Димитров. 

Бих искала да поставя следния въпрос: Не е ли по - удачно 

първо да направим номинациите за Председател на Общински съвет 
- Разград и след това да уточним числеността и представителите в 

тази комисия? Правя го от гледна точка на това да не се получи да 
изберем някой, който е номиниран да е член на тази комисия, ако 

считате, че е разумно. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Направено е предложение, най-напред да пристъпим към 

процедурата по издигане на номинациите и обсъждане, и след това 
като се съобразим с издигнатите кандидатури да решим въпроса за 
броя на членовете на тази помощна комисия, ако счетем че е 
необходимо и след това вече за членовете на тази комисия. Има ли 

някой, който да възразява  „против” по така предложения порядък 

по тази точка от дневния ред? Не виждам някой да желае да изрази 

противно становище и затова ще работим по тази точка в следния 
порядък: 

Пристъпваме към издигане на кандидатури за Председател на 
Общинския съвет, и обсъждане на тези кандидатури. 
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Моля отделните групи съветници да изразят становище по 

този въпрос, разбира се както и всеки общински съветник има това 
право. Заповядайте колеги. Госпожо Димитрова, заповядайте. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. 

Както казахте господин Димитров, първото което един 

новоизбран Общински съвет трябва да направи по закон е да избере 
Председател на Общинския съвет. Избрания председател ще свиква 
заседанията на Общинския съвет, ще ги ръководи, ще координира 
работата на постоянните комисии, ще подпомага съветниците и ще 
представлява съвета пред всички външни лица и организации. За 
това той трябва да има определени качества. На първо място, трябва 
да е запознат с технологията на организацията и дейността на 
Общинския съвет, разбира се да е комуникативен, да може да работи 

с всички групи общински съветници. Във връзка с това, ние от 
групата на ПП „ГЕРБ“, предлагаме кандидатурата на Надежда 
Радославова. Надежда Радославова има висше образование, тя е 
доказан професионалист, беше общински съветник в мандат 2011-

2015 година, понастоящем е директор на музикална школа „Илия 
Бърнев“, носител е на наградата „Никола Икономов“, удостоена е 
със званието „Личност на годината“ за 2010 година, за активна 
обществена дейност. Тя е представител на гражданската квота в ПП 

„ГЕРБ“, което на практика я прави своего рода  над партийна 
кандидатура. Притежава всички необходими качества, да се справи 

успешно с функциите на председател на Общинския съвет.  
С оглед на гореизложеното, предлагам за Председател на 

Общински съвет – Разград Надежда Радославова Димитрова. 
Благодаря Ви! 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Благодаря Ви госпожо Димитрова. Заповядайте колеги 

общински съветници от другите групи, ако желаете да издигнете 
кандидатура. Доктор Левент Апти, заповядайте.  

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви господин председателстващ! 

От името на ПП „ДПС“ номинираме кандидатурата на 
господин Хами Хамиев за председател на Общински съвет - Разград. 

Тези, които активно следят местната политика в Община Разград го 

познават. Господин Хамиев е бил вече трети мандат общински 

съветник, изпълнявал е функциите на заместник кмет на Община 
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Разград и също така е бил и народен представител в 42-то Народно 

събрание. Смятам, че отговаря на поставените критерии да е 
председател на Общинския съвет. Благодаря Ви! 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Желае ли някой друг да направи предложение за номиниране 
на кандидатура за председател на Общинския съвет. Не виждам 

желаещи, и затова обявявам тази част по издигане на кандидатури за 
приключена. Още веднъж приканвам, някой ако желае да вземе 
отношение. Не виждам.  

И така, обявявам че са предложени две кандидатури за 
председател на Общинския съвет – на госпожа Надежда Радославова 
и на господин Хами Хамиев. Между тези две кандидатури ще бъде 
проведен и избора от общинските съветници. И след като знаем вече 
кои са кандидатурите, трябва да решим въпроса необходимо ли е да 
изградим една помощна комисия, която да проведе в технически 

аспект избора. Имате думата  уважаеми колеги, заповядайте. 
Господин Калоян Монев, заповядайте. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Уважаеми господин председателстващ, 

Уважаеми колеги, 

Правя предложение за численост на комисията да бъде от 5 

члена.  
 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Благодаря Ви! Направено е първото предложение за пет 
членен състав на комисията по избора. Има ли други предложения? 

Не виждам желаещи да правят такива предложения, за това 
пристъпваме към гласуване на това предложение. Моля общинските 
съветници, които са съгласни числения състав на комисията по 

провеждане на избора за председател на Общинския съвет да бъде 
от 5 души, моля да гласуват. Благодаря Ви. Колко бяха „ЗА“, 

госпожо Раданова? 

 

С 32 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, се 

приема броя на комисията за провеждане на избора да бъде от 5 

члена. 

 

И сега пред нас стои задачата да определим 5 тези наши 

колеги общински съветници. Имате думата за предложения. 
Очаквам вашите предложения. Госпожа Радиана Димитрова. 
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Г-жа Радиана Димитрова– ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. 

Аз имам едно такова предложение, ако колегите са съгласни 

да излъчим по един представител от всяка група, т.е. всяка група да 
определи по един представител в тази комисия – „Реформаторски 

блок“, „БСП“, „ДПС“, „ГЕРБ“ и „Кауза Разград“.  

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Госпожо Димитрова, ще помоля само, Вие боравите с 
понятието „група“, а ние все още в нашия Правилник не сме дали 

легална дефиниция, що е това група от съветници в Общинския 
съвет. Да разбираме ли политически сили или кандидатски листи. 

 

Г-жа Радиана Димитрова– ПП „ГЕРБ“ 

Да, господин Димитров напълно сте прав, разбирайте 
кандидатски листи. Много Ви благодаря!  

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Колеги, чухте предложението на госпожа Радиана Димитрова. 
Тя изброи и почти всички представени кандидатски листи от 
състава на Общинския съвет и Ви моля да вземете отношение. 
Господин Иво Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Уважаеми господин председателстващ, 

Аз намирам, че това предложение е малко неприемливо тъй 

като се неглижира политическа сила, която е с представителство в 

Общинския съвет. И ако се приеме, това означава една от шестте 
политически партии, коалиции, представени в Общинския съвет да 
бъде без подобаващото се представителство в тази комисия. Има два 
начина да бъде решено това или да не бъде на квотен принцип, 

което смятам, че е правилно или да вземем да преразгледаме 
решението за числеността на тази комисия, като я увеличим на 7 

човека, за да може да бъде представена и шестата формация в 

Общинския съвет. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Благодаря Ви господин Иво Димитров, но Вие като стар и 

опитен съветник, трябваше още когато обсъждахме броя да 
поставите този въпрос, сега усложнявате процедурата. Да разбирам 
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ли, че правите предложение да преразгледаме въпроса за числения 
състав на комисията? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Напротив, аз дадох и друго алтернативно предложение, което 

в този числен състав може да се изпълни това условие, като не от 
всяка политическа партия или коалиция бъде излъчен, а от някоя 
могат да бъдат и трима, могат да бъдат и четирима. Общинските 
съветници ще решат кой може да бъде облечен с тяхното доверие.  

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Продължаваме колеги дискусията, имате думата. Госпожо 

Неделчева.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Това, което предлага колегата Иво Димитров за трима или 

четирима представители от една и съща политическа сила е изцяло 

неприемливо. Колеги, дори ако се позовем на методиката, по която 

се съставят секционни избирателни комисии в, които не може да 
има мнозинство само от една политическа сила, нека се опрем на 
това. И аз, подкрепям предложението на госпожа Радиана 
Димитрова. Благодаря! 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Заповядайте, желае ли някой друг да вземе 
отношение? Заповядайте, господин Димитров.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз, като реплика към Елка Неделчева. А какво ще стане, ако 

една група не излъчи свой представител? 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Господин Божинел Христов, заповядайте. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Господин председателстващ, 

Не можах да разбера, Вие дадохте думата да направим 

предложения персонално по състава на тази комисия или в момента 
да определяме кой от коя политическа сила да бъде, или коя 
политическа сила, какво представителство да има. Просто бъдете 
малко по конкретни за да знаем. 
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Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Вие можете да правите предложения и в тези два аспекта. Ние 
взехме ли решение за определяне колко да бъде броя на общинските 
съветници? Взехме ли? Взехме. Щом  сме го решили, като юрист 
мога да Ви подпомогна, ако сега се разкайвате за взетото решение и 

решите, че сте допуснали грешка имате формалното основание да 
възбудите процедура за преразглеждане на това решение и да 
внесете решение за промяна на това решение, но това ще решите 
Вие. Ако няма такова предложение сега продължаваме с 
обсъждането на персоналния състав. Той може да бъде от всеки 

един от общинските съветници, които са тук. Заповядайте господин 

Христов! 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

В такъв случай, от името на „Кауза Разград“ предлагам за член 

на комисията – доктор по право Калоян Руменов Монев.  

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Да, имаме едно предложение за общинския съветник Калоян 

Монев. Госпожа Елка Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Правя предложение от нашата група или политическа сила все 
още, а не група - Янка Георгиева.  

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Второ предложение за член на комисията – Янка Георгиева. 
Доктор Левент Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря. За член на тази комисия, предлагаме господин 

Хасан Хасанов.  

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Трето предложение за господин Хасан Хасанов. Заповядайте, 
извинявайте понеже още не се познаваме за протокола името.  

 

Г-н Рейхан Вели – „Реформаторски блок“ 

Рейхан Вели от „Реформаторски блок“. 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Да.  
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Г-н Рейхан Вели – „Реформаторски блок“ 

Правя предложение за член на комисията – Митко Ханчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Митко Ханчев е четвъртото по ред предложение. Госпожа 
Радиана Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. От ПП „ГЕРБ“ правим предложение за 
Светослав Банков. Благодаря!  

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Други предложения? Няма. И така се оформя един състав от 
предложени 5 члена на комисията по провеждане на избора. Тук, 

ако някой желае може да изрази становище дали да изберем състава 
и след това вече да минем към избора. Тази комисия трябва да има 
някакъв председател, който да координира. Ако няма възражения 
първо Общинския съвет да се произнесе по състава на комисията и 

след това вече ще изберем и нейния председател.  

Подлагам на гласуване предложението за поименния състав на 
комисията от пет члена така както беше направено. Моля 
общинските съветници, които са съгласни с това предложение да 
гласуват. 

 

С 32 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“ 

персоналния състав на комисията се приема. 

 

Колеги, като всеки колективен орган тази комисия трябва да 
има един човек, който да ръководи, координира и организира 
нейната работа. Да решим и този въпрос сега и очаквам Вашите 
предложения. Господин Божинел Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

От името на „Кауза Разград“ предлагам за председател на 
комисията – доктор по право Калоян Руменов Монев. 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Постъпило е предложение за председател на комисията, за 
общинския съветник Калоян Монев. Желае ли някой друг да 
направи предложение? Не виждам и за това приключваме с 
предложения за председател на комисията по избора и пристъпваме 
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към гласуване. Моля общинските съветници, които са съгласни с 
предложението: председател на помощната изборна комисия за 
избор на председател на Общинския съвет да бъде общинския 
съветник Калоян Монев да гласува. 

 

С 29 гласа „ЗА“, „против“ - 2, и „въздържали се“ - 1, 

предложението за председател на изборната комисия се приема. 

 

Комисията ни е окомплектована и структурирана с 
председател и членове. Сега за практическо удобство ние имаме 
следните възможности – комисията ще трябва да ни предложи 

правила и начин по който ние общинските съветници ще гласуваме 
по кандидатурите за избор. И ако комисията е готова веднага да 
направи такова предложение, да го направи, ако не, евентуално ще 
счетем че е необходима някаква почивка. Да чуем председателя на 
комисията. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на избирателна комисия  за 
избор на Председател на ОбС 

Господин председателстващ,  

Аз ще Ви помоля за 15 - 20 минути почивка за да можем да се 
съберем комисията и да обсъдим проект на правилата за провеждане 
на избор за председател на Общинския съвет. 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

И да ги представите като предложение на Общинския съвет. 
За да улесним комисията, обявявам 15 минути почивка след което 

ще продължим с обсъждане на правилата за гласуване. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на избирателна комисия  за 
избор на Председател на ОбС 

Аз ще помоля комисията да остане в залата обаче. 
 

ПОЧИВКА 
ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 
Г-н Калоян Монев – Председател на избирателна комисия  за 

избор на Председател на ОбС 

Комисията предлага да има подпис и печат на председателя на 
комисията, като бюлетините се получават срещу Удостоверението, 

което получихме днес от Общинската избирателна комисия, а и 

между другото ще помоля да погледнете Вашето Удостоверение, но 
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моето е с дата 3 октомври 2015 година, т.е. няколко седмици преди 

изборите. Предполагам, че е допусната техническа грешка, за която 

ще уведомим ОИК. И така, всеки ще си получи бюлетината срещу 

това удостоверение и ще се легитимира като общински съветник и 

ще има възможност да гласува в кабинката, която е отвън. 

Предлагаме да бъде отбелязано, ако е с интегрална бюлетина с “Х” 

или с  отметка “V” за да може да бъде ясно за кого се гласува, без да 
се излиза от квадратчето. Всички минахме през изборите, знаем 

какви са гаранциите и даване на ясен вот за кого се гласува. След 

това има възможност бюлетините да бъдат поставени в плик и да 
бъдат пуснати в урната, която ще осигурим. Напомняме още 
веднъж, че вписването в бюлетината на символи, букви, числа, думи 

и всякакви други забележки правят гласа недействителен. 

След като всички общински съветници упражнят своето право 

на глас, комисията публично ще преброим бюлетините и ще обявим 

резултата в нарочен протокол. Това са вариантите и правилата, 
които обсъдихме и моля председателстващия да подложи на 
гласуване вида на избора.  

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Благодаря Ви, колега Монев. Уважаеми колеги, комисията 
предлага като спазваме императивното изискване на закона за тайно 

гласуване два варианта за избор, за извършване на това тайно 

гласуване по отношение на бюлетината, и сега ние трябва да решим 

кой от двата варианта избира Общинския съвет. А те са, пак 

повтарям : интегрална бюлетина с изписване на имената на двамата 
кандидати и две отделни бюлетини с изписване на имената на 
двамата кандидати. 

Господин председател, Вие имате ли формално предложение 
кой от  първите два варианта да подложим на гласуване или 

предоставяте това право на съветниците.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на избирателна комисия  за 
избор на Председател на ОбС 

Аз считам, че не мога да взема такова отношение.  
 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Заповядайте, господин Иво Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Уважаеми господин председателстващ, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
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Наложила се е традиция в Общински съвет - Разград вече 
няколко мандата да бъде прилаган първия начин с две отделни 

бюлетини. Аз предлагам да запазим тази добра традиция и да бъде 
проведено гласуването по начина по който сме определяли досега 
председателите в миналите мандати. Благодаря Ви! 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Постъпило е предложение относно вида на бюлетините и 

начина за гласуване. Други предложения? Госпожа Елка Неделчева.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП “БСП” 

Аз считам, че интегралната бюлетина е тази, чрез която се 
избягва така наречения  контролиран вот. Затова предлагам 

бюлетината да бъде интегрална, така както гласуваме на всички 

сериозни избори.  

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Второ предложение има, бюлетината да бъде една - 

интегрална, а не на два хартиени носителя, както е модерно да се 
казва. Аз не виждам възможност за други предложения, затова и 

пристъпваме вече към гласуване, изчерпаха се възможните 
предложения. По реда на постъпването най-напред ще подложа на 
гласуване предложението на господин Иво Димитров, а то е, за да 
няма неяснота: Избора на председател на Общинския съвет да стане 
с две отделни бюлетини, на всяка от  които да бъде изписано името 

на съответния кандидат. Моля общинските съветници, които са 
съгласни с това предложение да гласуват. 

 

С 26 гласа “ЗА”, “въздържали се” - 1, “против” - 5, 

Общинския съвет приема решение избора на председател да се 

проведе с две отделни бюлетини. 

 

Има ли някой възражение, против реквизитите на тези 

бюлетини, каквито обяви председателя на комисията, да има печат и 

подпис на председателя? Прави ли някой формално предложение да 
гласуваме и тези реквизити, както... Председателя държи за да е 
спокоен да се произнесе Общинския съвет по този въпрос.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на избирателна комисия  за 
избор на Председател на ОбС 

Уважаеми колеги съветници,  
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След проведеното гласуване за вида на бюлетината, комисията 
предлага след като всеки от нас получи две бюлетини с отразени на 
тях трите имена на номинирания кандидат за председател на 
Общинския съвет, да получи и плик, в който след като влезе в 

тайната стаичка, тъмната стаичка да сложи своя глас, своята 
бюлетина за избрания кандидат и след като се върне при нас този 

плик да бъде пуснат в урната, която ще се намира пред комисията. 
Всяка бюлетина ще носи печата на Общински съвет - Разград и моят 
подпис.  

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Вие предлагате и по тези въпроси общинските съветници да 
вземат отношение.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на избирателна комисия  за 
избор на Председател на ОбС 

Да.  
 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Председателя на комисията, господин Монев, предлага да 
гласуваме с отделно решение, в смисъл - гласуването да бъде 
извършено с пликове, на всяка отделна бюлетина да бъде поставен 

печат на Общинския съвет - Разград и подпис на председателя на 
комисията. Има ли някой, който да изрази становище по това 
предложение по този организационен и технически въпрос за 
провеждане на гласуването? Не виждам желаещи, затова подлагам 

на гласуване това предложение: Да се гласува с плик и всяка 
бюлетина да бъде с печат на Общинския съвет и подпис на 
председателя, който е съгласен с това решение, моля да гласува. 

 

С 32 гласа “ЗА”, “въздържали се” - няма, “против” няма, 

се приема и това решение във връзка с организацията на 

изборите. 

 

Господин председател, необходимо ли е Общинския съвет да 
се произнесе и по други въпроси за гласуването?  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на избирателна комисия  за 
избор на Председател на ОбС 

Мисля, че не е необходимо.  

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 
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Готови сте да проведете гласуването. И сега, уважаеми колеги, 

тези които вече са били съветници знаят, а и за новите - в момента, в 

който станем оттук, комисията веднага ще организира урните, 
бюлетините и всеки един от нас като са готови трябва да мине да 
гласува. Да го направим стегнато, организирано и да се произнесем 

по този въпрос, тъй като ще продължим след това нашето заседание. 
Обявявам, господин Монев, 20 минути почивка за да се  

подготви комисията и се надявам, че ще успеете.  
 

/ ГЛАСУВАНЕ/ 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

Уважаеми общински съветници, 

Комисията по провеждане на избора за председател на 
Общинския съвет е готова и сега да изслушаме нейния доклад. Каня 
председателя на комисията да представи доклада от резултатите за 
избора. Заповядайте, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на избирателна комисия  за 
избор на Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, 

Прочитам Ви Протокола на избирателна комисия за избиране 
на председател на Общински съвет - Разград Мандат 2015 - 2019 

година. 
 

Днес, 6 ноември 2015 г., ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в 

състав: 

 

Председател: Калоян Руменов Монев 

Членове: 1. Янка Трифонова Георгиева 
2. Хасан Халилов Хасанов 

   3. Митко Иванов Ханчев 

4. Светослав Теофилов Банков 

 

Като взе предвид, че избраните общински съветници, с 
Решение № 287-МИ / 26.10.2015 г. на ОИК - Разград Мандат 2015 – 

2019 г. са 33 /тридесет и трима/. Положилите  клетва на 6.11.2015 г. 
общински съветници са 32 /тридесет и двама/.  

 

Брой на предложените кандидати – 2, а именно: 

 

1. Надежда Радославова Димитрова и 
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2. Хами Ибрахимов Хамиев 

    

на основание чл. 23, ал.3, изречение второ и чл. 24, ал.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, проведе избор 

за председател на Общински съвет Разград мандат 2015-2019г. 
  

Изборът започна на 6 ноември 2015г. и завърши на същия ден, 

когато председателят на избирателната комисия обяви гласуването 

за приключило и се пристъпи към отчитане на резултатите. 
 

При отваряне на избирателната кутия и при отчитане на 
резултатите присъстваха всички 5 члена на избирателната комисия 

  

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ: 

 

1. Получени  бюлетини за Надежда Радославова Димитрова   

   тридесет и три    33  

 (с думи)            (с цифри) 

       

2. Получени бюлетини за Хами Ибрахимов Хамиев 

   тридесет и три    33  

 (с думи)             (с цифри) 

 

3. Получени  празни пликове  
   тридесет и три    33  

 (с думи)             (с цифри) 

 

4. Брой подписи на избирателен списък  

   тридесет и две    32  

       (с думи)             (с цифри) 

 

5. Неизползвани пликове  
един               1  

         (с думи)              (с цифри) 

 

6. Неизползвани бюлетини за Надежда Радославова 
една               1  

           (с думи)               (с цифри) 

 

7. Неизползвани бюлетини за Хами Хамиев 

една               1  

          (с думи)                         (с цифри) 
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8. Брой, пликове намерени в избирателната кутия  
Тридесет и два   32  

       (с думи)     (с цифри) 

               

 

9. Брой пликове с 1 брой бюлетина по образец  

Двадесет и девет   29  

 (с думи)                           (с цифри) 

 

10. Общ брой на действителните бюлетини /гласове/ за 
председател на Общински съвет Разград 

                           Двадесет и девет 
         (с думи) 

 

 

 

29 

(с цифри) 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО 

КАНДИДАТИ 

 

 

№ 

 

ИМЕ НА КАНДИДАТА 

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ 

ГЛАСОВЕ 

 

  с думи с цифри 

 

1. Надежда Радославова 
Димитрова 

двадесет 20 

2. Хами Ибрахимов Хамиев 

 

девет   9 

  

          Комисията установи наличие в урната на два празни плика и 

един плик с две бюлетини – по една за всеки кандидат. 
Комисията счита, че е проведен редовен избор и обявява за 

избран за Председател на Общински съвет Разград 

 

Надежда Радославова Димитрова 

 

Следват подписи на членовете  на избирателната комисия: 
 

 

Председател: Калоян Руменов Монев /подписал/ 

Членове: 
1. Янка Трифонова Георгиева 
2. Хасан Халилов Хасанов 
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3. Митко Иванов Ханчев 

4. Светослав Теофилов Банков 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

 Уважаеми общински съветници,  

 Предвид доклада на комисията за избор на председател на 
Общински съвет, обявявам и решението на Общински съвет. Дали 

то ще бъде под №1 зависи вече от деловодството в Звеното.  

 

 На основание резултатите от избор, проведен по реда на чл. 

24, ал.1 от ЗМСМА, установени в протокол на избирателна комисия 
за избиране на председател на Общински съвет  Разград от 06 

ноември 2015 г., както и на основание чл. 21. ал.1, т.3, чл. 23, ал. 3, 

изречение второ и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, Общински съвет Разград, 

със 20 гласа „ЗА”, 

РЕШИ: 

 

Избира за председател на Общински съвет Разград за мандат 
2015 – 2019 година госпожа НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА 

ДИМИТРОВА. 

 

/бурни аплодисменти в залата/ 

 

РЕШЕНИЕ  

№1 

 

 На основание резултатите от избор, проведен по реда на 

чл. 24, ал.1 от ЗМСМА, установени в протокол на избирателна 

комисия за избиране на председател на Общински съвет  

Разград от 06 ноември 2015 г., както и на основание чл. 21. ал.1, 

т.3, чл. 23, ал. 3, изречение второ и чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА, 

Общински съвет Разград, със 20 гласа „ЗА”, 

 

РЕШИ: 

 

Избира за председател на Общински съвет Разград за 

мандат 2015 – 2019 година НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА 

ДИМИТРОВА. 

 

Г-н Стоян Димитров – Председателстващ сесията на ОбС 

С това уважаеми колеги, ние се справихме с нашата първа задача. 
Аз успешно изпълних своите функции за водене на първото 
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Учредително заседание. Затова сега ми разрешете с удоволствие да 
поканя избрания председател на Общинския съвет и да му пожелая 
успешна работа.  

Каня председателя, госпожа Радославова, 
да си заеме мястото.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има една много хубава максима, която гласи че “Трябва да 
внимаваш какво си пожелаваш, защото може да ти се случи”. Най-

напред обаче и точно от тази трибуна искам да честитя встъпването 

в длъжност  кмет на д-р Валентин Василев, официално пред всички 

и искам да честитя на всички Вас, че сте избрани от жителите на 
Община Разград за общински съветници. Искам да ви благодаря за 
това, че ме подкрепихте в това да бъда председател на този 

Общински съвет в този Мандат 2015-2019 година. 
Аз не обичам да говоря прекалено много, защото смятам, че 

времето е ценно и ценните неща трябва да се пестят, но това което 

ми се иска наистина да започнем от самото начало, с едно обещание 
към всички, които са гласували и към тези които не са го направили 

поради някаква своя причина обещавам, че наистина това, което 

правим тук, ще е в името на това, което те искат и категорично 

заявиха, че трябва да се случи в Община Разград. Още веднъж ви 

благодаря за избора, за доверието. Много ясно си давам сметка, че е 
изключително трудно да станеш председател на Общински съвет 
след човек като Милена Цанева. Това е един професионалист и даже 
ми се искаше на последната сесия на Общинския съвет да мога да й 

го кажа от банката на която седях 4 години, че наистина беше може 
би най-добрия председател на Общинския съвет до този момент. 
Така, че на мен ще ми е много трудно и съм наясно, че ще бъда 
сравнявана постоянно и непрекъснато с нея, и в същия този момент 
си давам сметка, че ще ми е много лесно, защото съм сигурна че ми 

е оставила една много добре смазана машина. Надявам се да 
продължим добрите практики и се надявам да направим още повече 
такива заедно, съвместно, в рамките на следващите 4 години. 

Благодаря ви още веднъж! 

 

ТОЧКА ВТОРА 
ТЕКУЩИ 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И тъй като вече изпълнихме точка първа от дневния ред, 

трябва да минем по точка втора, която е Текущи. Колегите, които са 
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от предишния мандат знаят, че на тази първа сесия се случва още 
нещо, което е изключително важно за работата на един Общински 

съвет, а именно да се избере комисия, която да изготви проекто -

решение за правилник на Общинския съвет. Така, че колеги това е 
нещо към, което трябва да пристъпим и Ви моля за предложения във 

връзка с числеността на тази комисия. Между другото, само 

изказвам моето мнение, много добре отработихме момента в 

комисията по избора, но разбира се някои от вас трябва да излезе с 
такова предложение, ако смятате, че наистина колегите се справиха 
добре. Така, че очаквам Вашите предложения за.... 

 

Г-н Божинел Христов – “Кауза Разград” 

Благодаря Ви госпожо председател. 

Правя процедурно предложение, комисията която беше по 

избор за председател на Общинския съвет да остане и като комисия 
за изработване на проекто - правилника.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП “БСП” 

Подкрепям само в частта за брой членове на комисията и може 
би наистина тук да включим и колегата, който е единствен от своята 
политическа сила, т.е. членовете да бъдат 6. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това са две отделни неща. Броя и след това състава.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП “БСП” 

Правя предложение за броя - 6 човека. И следващото 

предложение по отношение на състава, мисля че е наложително 

освен Калоян Монев, Общинския съвет разполага с още един опитен 

юрист - Стоян Димитров, който е участвал в.... 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, в момента предложенията са за броя на 
комисията. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП “БСП” 

Правя предложение за шест членен състав на комисията.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имаме две предложения, които са постъпили до този момент 
за численост на комисията, която ще изготви проекта за правилник. 

Има ли други предложения? Явно няма, така че може да пристъпим 
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към гласуване. Който е за първото предложение, т.е. 5 човека да 
бъдат в комисията по изготвяне на Правилника на Общински съвет - 
Разград, моля да гласуват. 

 

С 24 гласа “ЗА”, “против” - 3, “въздържали се” - 5, 

предложението за 5-членен състав на комисията по изработване 

на проекто - правилника се приема. 

 

Мисля си, че няма нужда да подлагаме другото предложение 
на гласуване след като имаме прието такова. 

Сега вече можете да направите своите номинации за хората, 
които ще влязат в тази комисия.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП “БСП” 

Благодаря Ви госпожо председател. 

От името на нашата политическа сила, предлагам в комисията 
да влезе Стоян Димитров Ненчев. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други предложения? Колега Хамиев.  

 

Г-н Хами Хамиев – ПП “ДПС” 

Госпожо Председател, първо поздравления за избора Ви. От 
името на ПП “ДПС” предлагам вместо Хасан Хасанов, Левент Апти 

да бъде член в съответната комисия. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-н Джипо Джипов – “Реформаторски блок” 

От името на “Реформаторския блок” предлагаме Иво 

Димитров за член на тази комисия. 
 

Г-н Божинел Христов – “Кауза Разград” 

От името на “Кауза Разград”, предлагам доктор по право 

Калоян Руменов Монев.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други предложения? 

 

Г-жа Наско Анастасов – ПП “ГЕРБ” 
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Аз предлагам в комисията да бъде включена и госпожа 
Радиана Димитрова. Има достатъчно опит в Общинския съвет. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други предложения? Слушам Ви. 

 

Г-н Рейхан Вели – “Реформаторски блок” 

Предлагам Митко Ханчев за член на комисията.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Поддържате ли избора си, защото стават шест предложенията. 
Държите?  

 

Г-н Рейхан Вели – “Реформаторски блок” 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Колеги трябва да пристъпим към гласуване на 
номинираните поотделно, защото това което приехме преди малко 

беше състава на комисията да бъде от 5 члена. Предложенията в 

момента са 6, така че моля да пристъпим към гласуване.  
За първото предложение по реда на постъпване... Да, слушам. 

 

Г-н Божинел Христов – “Кауза Разград” 

Това означава, че всеки един от нас има право да гласува само 

за 5 човека.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Точно така. Благодаря за уточнението. Пристъпваме към 

гласуване за първата номинация, която е за Стоян Ненчев, който е 
“ЗА” моля да гласува. 

 

С 32 гласа “ЗА”, “против” - няма, “въздържали се” - няма, 

предложението за Стоян Ненчев се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Следващото предложение е за Левент Апти, който е съгласен 

моля да гласува. 
 

С 29 гласа “ЗА”, “против” - няма, “въздържали се” - 3, 

предложението за Левент Апти се приема. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Следващото предложение е за Иво Димитров, който е “ЗА” 

моля да гласува. 
 

Със 17 гласа “ЗА”, “против” - 1, “въздържали се” - 14, 

предложението за Иво Димитров се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Четвъртата номинация за Калоян Монев. 

 

С 30 гласа “ЗА”, “против” - няма, “въздържали се” - 2, 

предложението за Калоян Монев се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За Радиана Димитрова, който е “ЗА” моля да гласува. 
 

С 31 гласа “ЗА”, “против” - няма, “въздържали се” - няма, 

предложението за Радиана Димитрова се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Последната номинация е за Митко Ханчев, който е “ЗА” да 
гласува. 

 

С 22 гласа “ЗА”, “против” - 2, “въздържали се” - 8, 

предложението за Митко Ханчев се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ясно е, че в състава на тази комисия съвсем категорично след 

вашето гласуване влизат колегите - Стоян Ненчев, Левент Апти, 

Калоян Монев, Радиана Димитрова. Как процедираме колега 
Димитров в този случай, когато имаме мнозинство, а пък дефакто.... 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП “БСП” 

Госпожо Председател, очевидно е че общинските съветници 

не спазиха изискването да гласуват само за 5 души. За това сега 
Общинския съвет има две възможности. Едната ако постъпи 

формално оспорване и предложение за ново гласуване между 

последните двама кандидати, а другата възможност е по реда на 
повечето гласове “ЗА” да приемете за избран пети член на 
комисията от двамата кандидати, този който има повече гласове 
“ЗА”, но тогава ще поставим сянка на съмнение за спазване на 
правилото... 



 30

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбирам. Вашето предложение е да повторим гласуването 

за.... 
Колега Димитров, четиримата са категорични. Мисля си, че 

стана ясно. 

 

Г-н Иво Димитров – “Реформаторски блок” 

Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ако приемете моето решение да направим гласуване само за 
двете номинации, които не събраха мнозинство от всички Вас. Така, 
че по реда на постъпването... 

 

Г-н Хами Хамиев – ПП “ДПС” 

Госпожо Председател, смятам че това няма да бъде правилна 
постъпка. Ако направим прегласуване, нека я направим за броя на 
комисията, както беше първоначалното предложение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Влизаме вече във съвсем различни неща.  
 

Г-н Хами Хамиев – ПП “ДПС” 

Да, обаче сега пак няма как... 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, когато нямаме правилник все още 
изготвен какво правим? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП “БСП” 

В случая колегата Хамиев не съобразява обстоятелството, че 
по принцип когато Общинския съвет приеме едно решение, 
предложение за ново гласуване поради някакви причини, които 

поставят под съмнение се правят веднага след гласуването, а ние 
приехме решението за броя. Според мен твърде късно колегата 
Хамиев прави това свое предложение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Аз казах същото, но много по-кратко. Благодаря Ви за 
помощта, благодаря Ви за съдействието.  
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Колега Хамиев, мисля си че няма смисъл да се връщаме назад 

във времето, а и няма такъв начин законов, в който да се случи, така 
че предлагам да пристъпим към гласуване за тези две номинации, 

които не събраха болшинство от вашите гласове.  
 

Г-н Хами Хамиев – ПП “ДПС” 

Аз съм съгласен, но не вярвам това което ще направим да е 
законово. След като аз съм гласувал пет пъти и сега ще гласувам за 
шести път. Това противоречи на решението.  

 

Г-н Калоян Монев  – “Кауза Разград” 

Госпожо Председател, правя процедурно предложение за 
прегласуване на номинациите на само двамата колеги общински 

съветници от “Реформаторския блок”, като вземем решение: онзи 

който е получил повече гласа “ЗА” да влезе в състава на комисията.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, колега Монев. Предполагам, че това 
процедурно предложение трябва да го прогласуваме, така че ще Ви 

помоля да го направите.  
Гласуваме процедурното предложение на колегата Монев, 

което е: да се направи прегласуване на двете номинации с по-малко 

гласове и този, който има повече гласове, при това повторно 

гласуване, да влезе в тази комисия, която ще изготви правилника за 
работата на Общинския съвет.  

Моля Ви да пристъпим към гласуване, който е “ЗА” моля да 
гласува. 

 

С 28 гласа “ЗА”, “против” - няма, “въздържали се” - 4, 

процедурното предложение на общински съветник Калоян 

Монев се приема. 

 

Пристъпваме към неговото изпълнение, а то е да направим 

прегласуване за колегата Иво Димитров и за колегата Митко 

Ханчев. 

По реда на постъпване на номинации, първо гласуваме колеги 

за Иво Димитров, който е “ЗА” моля да гласува. 
 

Гласували: 7  гласа “ЗА”, “против” - 1, “въздържали се” – 

24.  

 

И гласуваме за Митко Ханчев, който е “ЗА” моля да гласува. 
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Гласували:   “ЗА” - 27, “против” - няма, “въздържали се” – 

25.  

 

Което означава в комисията за изработване на проекто -

правилника влиза колегата  Митко Ханчев. 

Заповядайте, господин Монев. 

 

Г-жа Калоян Монев – “Кауза Разград” 

Госпожо Председател, правя процедурно предложение за 
прогласуване на пълния състав на комисията. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постъпило е предложение за гласуване на пълния състав, 

който трябва да изчета, такъв какъвто ние с гласуването си го 

направихме.  
А именно: 

Стоян Ненчев 

Левент Апти 

Калоян Монев 

Радиана Димитрова 
Митко Ханчев 

Така че колеги, който е съгласен с това процедурно 

предложение, моля да гласува. 
 

С 32 гласа “ЗА”, “против”- няма, “въздържали се” - няма, 

процедурното предложение се приема. 

 

Пристъпваме към гласуване на целия състав на комисията, 
която ще изготви правилника за работата на Общинския съвет, 
който е “ЗА” моля да гласува.  

 

С 32 гласа “ЗА”, “против” - няма, “въздържали се”- няма, 

пълния състав на комисията в състав: 

Стоян Ненчев 

Левент Апти 

Калоян Монев 

Радиана Димитрова 

Митко Ханчев 

за изработване на проекто-правилника се приема. 

 

Г-н Божинел Христов – “Кауза Разград” 
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Госпожо Председател, считам че Общинския съвет трябва да 
избере и председател на тази комисия. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Вие сте прав наистина, това е мой пропуск, за което се 
извинявам.  

 

Г-н Божинел Христов – “Кауза Разград” 

Правя предложение да се гласува и след това да се направят 
съответните номинации. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има постъпило предложение, което е да бъде избран 

председател на тази комисия. Слушам Ви, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП “БСП” 

В тази връзка нашето предложение е комисията да бъде 
оглавена от... 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не сме гласували процедурното предложение. След това ще  
направим предлагането на председателите. Колеги, моля ви да 
гласуваме това тази комисия за Правилника на Общинския съвет да 
има председател, който е „ЗА” моля да гласува. 

 

С 31 гласа “ЗА”, “против” -  1, “въздържали се” - няма, 

процедурното предложение на общински съветник Божинел 

Христов се приема.  

 

Сега колеги, очаквам вашите предложения за това кой да е 
председател на тази комисия. Госпожо Неделчева.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП “БСП” 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Нашето предложение е 
комисията да бъде оглавена от господин Стоян Димитров. Освен в 

качеството си на юрист, тъй като в комисията има още един не 
оспорвам неговите професионални качества, но имам предвид, че 
господин Димитров е участвал в доста поредни мандати при 

изработването на този правилник, има богат опит и мисля, че 
комисията под неговото ръководство ще бъде много експедитивна  и 

работата ще бъде ползотворна. Благодаря Ви. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви госпожо Неделчева. Други предложения? 

 

Г-н Божинел Христов – “Кауза Разград” 

Госпожо Председател, от името на “Кауза Разград”, предлагам 

за председател на комисията - доктор по право Калоян Руменов 

Монев. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други предложения за председател на избраната вече от нас 
комисия? Не виждам, така че да пристъпим вече към гласуване. 
Имаме две номинации.... 

 

Г-н Божинел Христов – “Кауза Разград” 

И отново да напомня само, че само за един се гласува.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Мисля си, че тук в този случай на всички колеги им е ясно, но 

много благодаря за уточнението, ще го направя от трибуната за да 
може всеки да се съобрази с него, а именно: всеки има право да 
гласува “ЗА” само за един от двамата предложени и номинирани 

кандидати. Предложенията бяха по реда на постъпването: на 
госпожа Неделчева за Стоян Димитров, от “Кауза Разград” 

предложението е за Калоян Монев. Пристъпваме към гласуване на 
първата номинация по реда както са направени те, а именно за 
Стоян Димитров, който е “ЗА” моля да гласува. 

 

С 14 гласа “ЗА”, “против” - няма, “въздържали се” - 10, 

предложението за Стоян Димитров не се приема. 

 

Втората кандидатура, номинацията беше за Калоян Монев, 

моля да гласуваме който е “ЗА”. 

 

С 16 гласа “ЗА”, “против” - няма, “въздържали се” - 7, 

предложението за Калоян Монев се приема. 

 

Обявявам избора за председател на тази комисия и това е 
Калоян Монев.  

Благодаря Ви. Знаете ли, нещо което пропуснах съществено да 
кажа и може би е имало защо в началото при изказването си, при 

качването си на тази трибуна, а то е именно, че много ще разчитам 

на двамата колеги, които са юристи в този Общински съвет - на 
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Стоян Димитров и на Калоян Монев. Наистина ще съм Ви 

благодарна, ако не ме подвеждате. Сега примерно в този ред на 
мисли искам да благодаря на колегата Димитров, че ми демонстрира 
много ясно и категорично какво ме чака. Така, че ще бъда по-

подготвена следващия път. Много ви благодаря, колега.  
Въпреки всичко, мисля че избрахме една стойностна комисия, 

която да изготви проекто - решение за Правилника на Общинския 
съвет. Между другото Правилника по който работихме в Мандат 
2011-2015 година беше изключително добър и смятам, че на 
избраните колеги ще им бъде лесно, на мен също да продължим 

добрата традиция и много малко да надградим с неща, които биха 
могли да влязат в него. 

Колеги, в Текущи в началото на сесията гласувахме едно 

предложение на госпожа Неделчева, което за съжаление аз не си 

записах по обясними причини. Може ли да го повторите още 
веднъж. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП “БСП” 

Моето предложение беше, всички политически сили 

представители в местния парламент, хората които в момента 
наблюдават сесията очакват да чуят от нас да заявим пред тях какви 

са ни намеренията като общински съветници, като политически 

сили представени в местния парламент, в каква посока ще работим, 

какви приоритети ще подкрепяме и какъв ще бъде нашия стил на 
работа. Предложих всяка една политическа сила да направи едно 

такова изявление.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, благодаря Ви за това уточнение, което 

направихте и тъй като то влезе в дневния ред аз съм длъжна да дам 

думата на представител на всяка политическа сила, който иска да 
направи такова изявление. Предполагам, че като ваше предложение, 
излизайки от вашата политическа сила, Вие ще сте първи.  

 

Г-жа Елка Нечелчева – ПП „БСП” 

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми 

господин Кмет на община Разград, уважаеми колеги общински 

съветници, днес всъщност, с тази сесия, поставихме началото на 
новия управленски мандат в община Разград. Както всички видяхме 
в изборната нощ вотът на избирателите оформи състава на местния 
парламент така, че нито една партия не разполага с абсолютно 

мнозинство. Не е сложно да се предвиди, че ако искаме да сме 
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истински и полезни на гражданите на общината всички заедно 

трябва да възприемем стил на диалог и взаимно уважение. Както 

между другото винаги е било в Общинския съвет в Разград и това 
винаги този начин на работа и тази атмосфера, която е била 
създавана винаги е поставяла Общински съвет Разград като водещ в 

цялата страна като един добър пример.  

Перспективите за развитие на общината през следващите 
години са повече от благоприятни.  В предишния мандат Кметът, 
общинската администрация, общинските съветници приеха 
решения, които осигуряват на община Разград двадесет милиона 
лева от Фонд „Региони в растеж”. Убедени сме, че в тази посока 
трябва да има приемственост между органите за местното 

самоуправление за да се използват по най – добрият начин тези 

средства за това Разград да продължи своето развитие в една добра 
посока. Ние съветниците от Българската социалистическа партия 
поехме пет основни ангажимента пред хората, с които се срещнахме 
и разговаряхме в рамките на повече от месец. В резултат на това, 
което те ни казаха ние смятаме, че община Разград трябва да се 
развива като значим, духовен и културен център с благоприятна 
среда за развитие на инициативите, талантите и предприемаческия 
дух на всички хора живеещи в общината. Община Разград трябва да 
се развива като район с ускорено и динамично, икономическо 

развитие. Основен приоритет трябва да бъде в общината 
подобряване качеството на живот на местната общност. И 

естествено трябва да бъде водеща община в политиките за 
намаляване на различията между общинският център и населените 
места. И всичко това не може да се случи ако всички заедно не 
работим в посока община Разград да остане финансово стабилна 
община. Това е гаранция за устойчив растеж и развитие. Това са 
нашите приоритети и ние ще подкрепяме всяко едно предложение за 
постигането им. С особена енергия и активност ще се включим в 

засилването на социалния елемент в политиките за управление на 
общината. Същото се отнася и за всички инициативи и 

възможности, които ще доведат до сигурни работни места, до 

увеличаване на доходите и развитие на пазара на труда. Групата на 
общинските съветници на Българската социалистическа партия ще 
бъде отговорна, ще бъде предвидима и лоялна към гражданите на 
община Разград, както винаги е била досега. Не е наш стил да 
търсим конфронтация, да се противопоставяме на разумни решения. 
Когато имате нужда от нашите експертни мнения, от нашите 
предложения и инициативи ние сме готови да ги предоставим. 

Разбира се, няма да пестим и критика там където е наложителна и 
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необходима. Но тя ще бъде добронамерена и градивна критика, ако 

естествено има поводи въобще за критика.  
Пожелавам на новия екип на община Разград да ни дава по – 

малко поводи за такива критики. Чакат ни сложни, може би трудни, 

но и много важни за развитието на Разградска община години. По 

този повод ще си позволя да припомня едно от великите прозрения 
на Аристотел, който е казал: „ Не е достатъчно да се спечели 

войната, по – важно е да се организира мира”. И това е нашата 
задача тук в този Общински съвет. Предизборните битки 

приключиха, време е да организираме бъдещите си действия. И 

накрая искам да пожелая: Успешна работа на Общинския съвет, 
успешна работа на новоизбрания кмет и неговия екип!  

Благодаря ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря, госпожо Неделчева. Очаквам и от другите 
политически сили да чуем техните изказвания. Господин Божинел 

Христов „Кауза Разград”, заповядайте. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград” 

Благодаря Ви, госпожо Председател.  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Уважаеми господин Кмет, 
Уважаеми колеги,  

Аз мисля, че всеки един от нас положи клетва и тя казва 
всичко. Това е в отговор на госпожа Неделчева. И още нещо мога да 
й кажа, че достойният човек посреща загубата с чест, ако ме 
разбирате какво искам да Ви кажа.  

Жителите на Разград и общината дадоха мандат на хора, които 

според тях могат да отворят перспективи така, че да може да се 
живее нормално тук, да се мечтае и да се твори. Бъдете сигурни, че 
оттук нататък хората на Разград няма да бъдат същите, каквито бяха 
досега. Бъдете сигурни, че те усетиха, че могат да бъдат свободни и 

че тяхната свобода ще зависи единствено от тях. Тези избори бяха 
срещу едно статукво, което в продължение на десетилетия ги 

лъжеше, проваляше мечтите им, спираше развитието на децата им.  

Тези избори бяха за свободата, за правото на живот, за правото да 
искаш, да мечтаеш, да определяш сам своя живот. 

Защо се получаваше така, че Разград не можеше да определи 

своя път и беше в сянката на развитието на съседните нам общини? 

Защо икономиката на Разград и сега остава една затворена система? 

Защо го няма средния бизнес в Разград? Защо дребния бизнес се 
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ограничава единствено и само в магазинчета за продажба на дрехи 

втора употреба? Защо потенциалът за повишаване на доходите на 
населението, особено на бедните остава нисък? Защо икономиката 
на общината изобщо не расте? Защо няма висока производителност 
в предприятията на територията на общината? Защо не се откриват 
повече работни места? 

На тези и на още много такива въпроси ще трябва да си 

отговорим, за да определим кое точно ще трябва да  се реформира, 
за да започне общината ни да се издига и наистина да определим 

района ни като добро място за бизнес и живеене. 
Разград се представя трайно по-зле спрямо почти всички 

други общини като показатели за управление.  Според мен, а и 

практиката  го показа, че Община Разград  бе неспособна да 
гарантира спазването на договори и правото на собственост (и за да 
не ме упрекне старото ръководство ще дам само един пример – 

спортна зала Абритус – абсолютно не само неизгоден договор , но и 

доста спорен). Администрацията бе неефективна, като тя се провали 

и в ограничаването на корупцията, като степента, в която тя се 
упражняваше за лична изгода и в полза на определени елити и 

частни интереси, бе доста висока. 
Управлението на публичните инвестиции не се съобразяваше 

с най-добрите практики. (Справка – общинските предприятия 
създадени по закона за общинската собственост). Давам нагледен 

пример - На 3 ноември, забележете, веднага след балотажа е 
подписано, от временно изпълняващия длъжността кмет на Община 
Разград, Решение за откриване на обществена поръчка за нуждите 
на ОП „Паркстрой” – доставка на оборудване. 

Определените и посочени в техническата документация 
технически показатели са в полза на определен доставчик. И аз мога 
да Ви го кажа още сега кой ще бъде той. Цената е определена - 

51 600 лева. Такова оборудване обаче струва пет пъти по – ниско. 

Но забележете финансовите условия. Заплащането е както следва – 

50 % при подписване на договора и 50 % при доставката. И ако това 
не е пример за корупционна схема – здраве му кажи. В тази връзка 
аз настоявам, господин кмета да разпореди прекратяване на тази 

процедура.  
На следващо място - проектните предложения, които е 

правила общинската администрация по различни програми – тези 

програми често са се разбирали като едни прости инженерни 

анализи, без да се отчитат дългосрочните икономически ефекти и 

социални ползи. (отново ви давам пример – една бетонова 
недомислица на подхода от площад „Ларго” към ж.к. „Орел”) 
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За да ускорим развитието на общината във всички сектори на 
обществения живот, са необходими наистина решителни реформи. 

Ние настояваме веднага за реформи в общинската администрация. 
Но тази административна реформа не искаме да се състои само, 

единствено  и основно в намаляване на персонала, премахване на 
дублирането на някои функции и промени на възнагражденията на 
общинските служители. Настояваме за силно професионален, 

експертен състав, защото  хората очакват промяна. И всички знаем 

каква трябва да е тази промяна. Хората дадоха мандат тази промяна 
да започне сега, веднага. Парадоксално е, но въпреки, че 
общественото доверие е ниско, очакванията към общинската 
администрация и към общинския съвет са много високи.  

Бизнес средата, не е добра. Разград се нуждае от по-добри 

стимули за бизнеса да произвежда, да инвестира и да иноватира, 
така че да се подобрят икономическите перспективи и да се спре 
или за предпочитане да се обърне емиграцията на младите хора.  

Демографската криза създава опасност за икономиката в 

дългосрочен план. Разград бързо намалява и застарява. Политиката 
обаче  спрямо младите не само че е неадекватна, но тя липсва.  

Социалната политика тя е превърната в бизнес. Заприличали 

сме на едно голямо министерство на социалните грижи. Тази 

социална политика естествено е насочена само към определени 

групи.  

Само че и в политиката, и в икономиката си има строги 

правила. И ако те не се спазват, се получава срив. В случая тя носи 

повече негативи, отколкото ползи. Правило е, че социалната 
политика се прави с пари. Само че тук, те липсват. Даже много 

липсват. Затова ние настояваме г-н Кмета да назначи одит, за да се 
разбере на какъв хал сме. Само че то и сега е видно – поддържане на 
ниски заплати в общинските предприятия. Не заради друго, а просто 

защото няма пари. Излиза така, че ние данъкоплатците, с нашите 
данъци и такси, плащаме, за да се блокира икономическото развитие 
на общината. Не говорим за въобще качество. Говорим за тези 

структури, които ако са в реалния сектор ще могат да генерират 
добавена стойност, печалба, ще плащат местни данъци и такси, тук в 

Разград, както и ще се формират корпоративни данъци. Тоест те ще 
формират част от брутния вътрешен продукт на България. И тези 

средства, връщайки се в общинската хазна, ще влязат в 

образователната система, в инвестиционните програми. Ето Ви 

нагледно доказателство, от къде могат да се получат допълнителни 

постъпления. 
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Бизнесът иска да усети ефективността на една политика в 

подкрепа на растежа. Лъжа ли е, че няколко дружества доминират 
на пазара на обществените поръчки. Лъжа ли е, че тези компании са 
близки до рицарски и масонски организации. Лъжа ли е, че тези 

дружества дори определяха отношенията между определени етноси. 

За да не бъда голословен тъй като госпожа Неделчева поиска всяка 
група да каже акцентите върху които ще работи, ще нахвърля само 

няколко точки:. Ние ще работим за:  
1. Реформи в администрацията, включително и 

необходимото преструктуриране; 
2. Местните такси – да бъдат равни на съответните 

разходи, не както досега. Има съдебна практика, съдебни решения, 
които казват, че наистина местните такси не съответстват на 
разходите. 

3. Въвеждане на допълнителни електронни услуги в 

помощ на бизнеса и гражданите; 
4. Изграждане на подходяща информационна платформа за 

работата на Общинския Съвет. И тук е нашият съвет към господин 

Кмета и към Председателя на Общинския съвет да си преработи 

този сайт, който е много тромав и фактически не върши абсолютно 

никаква работа; 
5. Да се ревизира съществуващата нормативна база; 
6. Да се подобри качеството на комуналните услуги;  

7. Ние сме за една подкрепа на спортовете, които са  
емблематични за Разград и общината; 

8. Специална  политика, насочена към младите хора, 
възможности за изявата им и тяхната реализация; 

9. Освен това и за създаване условия за развитие на малкия 
и среден бизнес; 

И накрая искам да ви гарантираме, че  ние ще подкрепяме 
всяка инициатива, която докаже, че ще е в полза на гр. Разград и 

Общината. Желая успех. Искам в края на нашия мандат да излезем с 
чест и достойнство и да не се срамуваме от своите действия. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Най – напред явно трябва да излезем от 
предизборната кампания. Други. Госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ” 

Аз ще бъда кратка за разлика от двамата общински съветници 

преди мен. От името на избраните общински съветници от ПП 

„ГЕРБ” бих искала категорично да заявя следното: Всички ние сме 
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изпратени тук от гражданите на община Разград и ще работим за 
интересите на тези граждани. Няма многословно да изразявам какви 

са нашите акценти, какви са нашите приоритети. Те бяха 
многократно заявявани в нашата предизборна борба. Нито един от 
нас няма да допусне да се срамува, че се е подчинил на нещо 

различно от интересите на местната общност. В работата си ще 
спазваме и ще отстояваме принципи на етика, морално поведение и 

ще работим с чувство за отговорност. Ще подкрепяме всички 

позитивни инициативи. Ще търсим в същото време допирни точки и 

механизми да работим в единство с всички общински съветници от 
останалите политически партии и коалиции тъй като колективния 
орган какъвто е Общинския съвет е генератор на политики и идеи по 

които ще се реализират добри практики в името на нашата община 
Разград. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря, госпожо Димитрова. Колеги, три от 
парламентарно представените партии тук, в местния парламент, 
направиха своите заявки за своя мандат. Имате възможност тези, 

които не са го направили да го направят също. Заповядайте, 
господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок” 

Госпожо Председател,  

Господин Кмете, 
Уважаеми колеги, 

Аз няма да преповтарям нашата предизборна програма това 
мисля, че не е необходимо. Искам само да пожелая успех на всички. 

Нека да работим за доброто на Разград, на цялата общност. Като 

десни хора ние ще държим изключително много да се работи по 

правила еднакви за всички. Ако това успеем да направим ще 
реализираме всички тези добри неща за които говориха колегите 
преди мен. Да се харчи всеки лев рационално в полза на цялата 
общност. Да има откритост, прозрачност. Ние, разбира се, ще 
подкрепим всяка добра практика във всяка област, за да има добри 

резултати. Естествено, че ще се противопоставяме на това, което е в 

разрез с нашите убеждения и там където забележим порочни 

практики. Аз също подкрепям това виждане, че е необходимо това 
го казвам обръщайки се към новия Кмет, че е необходима една 
пълна ревизия на състоянието в момента и при наличие на 
нередности, заедно да мислим как да излезем от тази ситуация и как 
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да вървим напред. Благодаря Ви много. Още веднъж желая на 
всички успех.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря, господин Ханчев. Доктор Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС” 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Изказванията преди мен 

доста така създадоха илюзията за продължаване на предизборната 
кампания. Ние ще бъдем по – кратки и ще се опитам в един 

синтезиран вид да представя нашата визия. Ние сме готови да 
подкрепим естествено политиката на господин Василев, като кмет 
на общината, ако наистина той практически докаже пред нас, че 
иска и той да разшири визията си за самата община. Имам предвид 

като инфраструктура не само за града, но и за малките населени 

места. Като казвам града нямам предвид само централната част но и 

периферните части на града. Политика, която ще включва създаване 
на условия за инвестиционния интерес. Забележете, че не казвам да 
създава работни места защото функцията на общината не е тази и тя 
не трябва само да се явява като работодател, а институция за 
създаване на условия за това. Актуална политика и в други сфери 

дори ако щете и в сферата на здравеопазването, подпомагането на 
образованието и не на последно място създаване на един добър 

климат за реализация на младите в нашата община. Убеден съм, че 
ще намерим общ език всички политически представени групи в 

лицето на общинските съветници, както и на кмета за да работим 

както малко по – рано се заклехме за благоденствието на общината. 
Благодаря Ви за вниманието.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Колеги, не знам дали беше добро това 
решение, което взехме в началото още на нашата сесия да включим 

всички тези изказвания. Мисля си, че беше абсолютно излишно. 

Мисля си, че хората на Разград най – вече очакват не да говорим, а 
да действаме, за да се случват тези неща, за които са ни избрали като 

техни представители в Общинския съвет, както и избора на кмет, 
който е различен от досегашните избори за община Разград. Но 

въпреки това, след това решение, бях длъжна да ви дам думата да 
изкажете своите становища и своята визия за следващите четири 

години, за пътя, по който ще се случват нещата в община Разград, 

общинска администрация най – вече и разбира се Общинския съвет. 
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Така, че благодаря ви за това. Тъй като приключихме с точките 
включени в дневния ред …… Слушам Ви, господин Димитров. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград” 

Госпожо Председател, ще ми позволите ли да направя едно 

съобщение, да помоля избраната комисия за изготвяне на проект за 
правилник на Общинския съвет да остане след заседанието за да 
може да ……… 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, не съм Ви дала думата. Дадох я на колегата 
Иво Димитров.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград” 

Добре.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Слушам Ви, колега Димитров.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок” 

Уважаема госпожо Председател, 

Никъде в регламента няма ограничение по един от 
политическа партия или коалиция да се изказва.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, не сме приемали регламент. Така, че 
излишно е. Мисля, че чухме достатъчно. Това беше достатъчно.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок” 

Да. Само напомням, че от нашата група може да бъде изказано 

още едно мнение. Противоречи ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, чухме вашето мнение, на вашата група. 
Да, не сме приели това, че от всяка представена политическа сила в 

Общинския съвет ще бъде направено само по едно изказване, но то 

се подразбира от решенията, които взехме, така че благодаря Ви. 

Господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград” 

Госпожо Председател, преди малко помолихте да Ви указваме 
съдействие във Вашата работа. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Много благодаря.  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград” 

Аз смятам, че всеки един общински съветник има право да се 
изкаже в тази зала в днешния ден.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, не сме си приели правилника. Така, че 
слушам Ви по предложението, което направихте.  

 

Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 

Съобщение имам: Членовете на комисията за изготвяне на 
проекта за правилник да останат след заседанието за да 
организираме работата си. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да. И аз Ви благодаря. Във връзка с изчерпване на дневния 
ред в 14.20 часа закривам първото заседание на Общински съвет 
Разград. Още веднъж : Честито на всички за избора и се надявам, че 
наистина ще работим конструктивно, а не толкова разпиляно като 

днес, за което си давам сметка, че зависи и от мен. Благодаря ви. 

Успех.  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Не се чете 
         /Надежда Радославова/ 
 

 

 


