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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 10 

 

 

 
 От проведеното тържествено заседание на Общински съвет - Разград 
на 20.05. 2016 година от 10.00 часа в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  23. 

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници: 
Божинел Христов; Галин Парашкевов; Джипо Джипов; Мариан Иванов; 
Марина Христова; Милена Орешкова; Наско Анастасов; Стефан Стефанов 
и Фатме Емин. 

По неизвестни причини отсъства общински съветник Валентина 
Френкева. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 23 общински 
съветници. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На заседанието присъстваха: г-н Валентин Василев - кмет на 
Община Разград, г-жа Галина Георгиева – зам. – кмет на Община Разград, 
г-н Ердинч Хасанов – зам.- кмет на Община Разград, номинираните 
граждани, които са предложени за удостояване с Наградата на името на 
Никола Икономов, представители на общинска администрация, 
журналисти. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

  Добър ден и добре дошли на всички на тържественото заседание на 
Общински съвет Разград, което е посветено на 24 май  - Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост. То се 
провежда във връзка с присъждането на Наградата  на името на акад. 
Анание Явашов и Наградата на името на Никола Икономов. За днешното 
заседание са се регистрирали 23 общински съветници. По уважителни 
причини отсъстват 9: Божинел Христов; Галин Парашкевов; Джипо 
Джипов; Мариан Иванов; Марина Христова; Милена Орешкова; Наско 
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Анастасов; Стефан Стефанов и Фатме Емин. Очакваме към нас да се 
присъедини общински съветник Валентина Френкева.  
  

Дежурен секретар на тази сесия е общински съветник Петя 

Петкова.  

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, по надлежният ред 
е обявен дневния ред на днешната тържествена сесия, който съдържа две 
точки:   

1.Докладни записки.  
2. Текущи. 

Имате ли предложения по така направения дневен ред? Не виждам 

такива. Моля да гласуваме дневния ред на днешното заседание.  
 

С 23 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

дневният ред се приема. 
 

 Преминаваме към изпълнение на  първа точка от дневния ред.  
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я  1 

   

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 259/ 

11.05. 2016 г. 
Докладна записка от Елка Александрова Неделчева, председател на 

ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности 
Относно: Удостояване с Награда на името на акад. Анание 

Явашов по случай 18 май – Международен ден на музеите. 
Заповядайте госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева -  Председател на ПК по култура, културно-
историческо наследство и духовни ценности 

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и 
господа общински съветници,  

Наградата на името на акад. Анание Явашов се връчва по случай 18 

май – Международния ден на музеите. С нея се удостояват лица, 
постигнали високи резултати в областта на научните изследвания, 
съхраняването, опазването и популяризирането на историческото 
наследство на Разград и региона. Водещ критерий при определяне на 
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носителя на наградата е приносът му за научно изследване на историята на 
Разградския край. 

 В указания срок, съгласно Правилника за символите, почетните 
звания, наградите и паметните знаци на Общински съвет-Разград, в 
Музейния съвет при Регионален исторически музей-Разград е постъпило 
следното предложение: 
 

 Предложение от магистър археолог  Галена Радославова, 

магистър археолог  Георги Дзанев, магистър археолог   Дилен Дилов 

за удостояване с Наградата на името на акад. Анание Явашов на  

 ПРОФ. Д-Р ДИАНА СПАСОВА ГЕРГОВА - един от най-

изтъкнатите български траколози и специалисти по тракийска археология. 
Повече от 35 години проф.Гергова посвещава на проучването на  
културата на Гетите в района на Археологически резерват „Сборяново”. С 

многобройните си публикации и изяви на научни форуми в страната и 
чужбина тя системно популяризира културното наследство на разградския 
регион. Цялостната й професионална биография дава всички основания да 
се приеме, че тя в пълна степен отговаря на високите критерии за 
присъждането на отличието. 
 ПРОФ. Д-Р ДИАНА СПАСОВА ГЕРГОВА е родена на 26.04.1948 

г. в София. Завършила е специалността История и археология в СУ „Св. 
Климент Охридски” през 1971 г. От 1972 до 1977 г. работи като докторант 
към Археологически институт с музей при БАН, като защитава дисертация 
на тема „Тракийските накити в българските земи през ранножелязната 
епоха (XI – VI в.пр.Хр.)“ и е удостоена с научната степен доктор на 
историческите науки. До 1978 г. работи като специалист-археолог в 
районния исторически музей в гр. Благоевград. От 1978 до 1986 г. е научен 
сътрудник при Археологически институт с музей при БАН, а от 1987 г. е 
старши научен сътрудник в секция „Тракийска археология“ при същата 
институция, като в тези години специализира в бившия Съветски съюз 
„Тракийската култура в Източна Европа и Кавказ“ През 1989 г. 
специализира „Погребални практики“ в Британска академия, а след това 
има още няколко специализации в чужбина - по „Геоархеология“ в 
Италия, „Гробнична живопис. Траки и келти“ във Франция, „Сравнителни 
изследвания в областта на вярванията и погребалните практики“ в Япония 
и „Архитектура на древни гробници“ към Немски археологически 
институт в Рим. 

 Сферата на научните интереси на проф. Гергова включва тракийска 
археология, бронзова и желязна епохи, етногенетични процеси, 

тракийската култура в евразийски контекст, археология на култа, 
миграции, археометрия и опазване на културното наследство. 
      От 2012 г. Диана Гергова е професор в Националния археологически 
институт с музей към БАН и професор в  Държавен университет - Жешув, 
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Полша. В Археологическия институт с музей при БАН проф. Гергова 
изпълнява следните длъжности: завеждащ секция „Тракийска археология”, 

научен секретар на АИМ–БАН, секретар на Координационния съвет на 
АИМ и НИПК, и.д. научен секретар на НАИМ-БАН. От 2015 г. проф. 

Гергова работи в Институт по балканистика с Център по тракология  в 
София. 
 Проф. Гергова е дългогодишен ръководител на разкопките в 
Националния археологически резерват „Сборяново“ и светилището на 
Дионис на вр. Острец край гр.Велинград. Автор е на пет монографии, 
множество книги и над 200 научни статии в областта на тракийската 
археология, сравнителни и интердисциплинарни изследвания, проблеми 
на опазването на наследството и на културното законодателство.  Редактор 
– съставитeл е на редица научни трудове:  поредицата Хелис (т. I , 1992, т. 
ІI, 1992, т. ІІІ, 1994, т. ІV, 2005, т.2010), Phosphorion, Sofia, 2008, 654 c.,-

Археологически открития и разкопки (за 2007 г. София, 2008,790 с. ; за 
2008 г. София, 2009, 804 с.;  за 2009 г. София, 2010, 684 с.) и др.  
      Член е на престижни национални и международни организации, сред 
които Управителния съвет на Националния комитет на ИКОМОС – 

ЮНЕСКО, Научния комитет по погребална археология – Браила, член и 
координатор за Централна и Източна Европа и Азия на Световния 
археологически конгрес. 
 Проф. Гергова работи по много изследователски проекти, част от 
които са:  «Селищната могила Дядово» - Българо- японски проект 
(НАИМ-Токийски университет) от 1988 г. , «Тракийската култура в 
българските земи през желязната епоха.  НАИМ», «Гетски религиозен и 
политически център в  НАР “Сборяново” (в сътрудничество с Англия 
(Кембридж), Франция (Лаборатория по археология- ЦНРС), Русия 
(Университета в Кемерово), Швейцария (Университетите в Женева и 
Лозана). Проектът обхваща: 

• археологическа карта на НАР „Сборяново”; 

• тракийското  светилище „Камен рид”; 

•  тракийското светилище в двора на Демир баба теке; 
•  елинистическият могилен  некропол;  

• средновековен ансамбъл с раннохристиянски параклис в м. 

„Града на доверието”  

      Проф. Гергова е сред най-авторитетните учени и търсени 
преподаватели в България и в чужбина. От 1998 до 2002 г. изнася лекции 
по тракийска култура и археология във  ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, от 
1998 до 2001 г. в Нов Български Университет, а от 2008 г. до днес чете 
лекции в Държавен университет - Жешув, Полша. Изнасяла е лекции и в  
университети в Полша, бившия Съветски съюз, Англия, Германия, Япония 
, ЮНЕСКО.   
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      Проф. Диана Гергова е научен ръководител на докторанти, комисар, 
организатор, научен ръководител и автор  на множество изложби като: 
„Тракийски съкровища” в British Museum– Лондон, „Тракийски 
съкровища” в Muzeum Narodowe Варшава, «Български съкровища” в  
Dumbarton Oaks САЩ, „Рогозенско съкровище” - Бон и Майнц, Германия, 
„Сборяново - по стъпалата на времето - 15 години проучвания” - София, 
НАМ, „В царството на сенките”- Международна изложба – Франция, 
„Свещените дарове от Свещари” – Копенхаген, „Тракийските гробници” - 

Страсбург и много други.  

 Проф. Диана Гергова е консултант на много документални филми.  

 Тя има участие в редица научни съвети и научни експертни комисии 
като – Специализиран научен съвет по стара история, археология и 
етнография, Национален съвет за опазване на паметниците на културата;, 
работни  групи по културното законодателство, Управителния съвет на 
Националния комитет на ИКОМОС-ЮНЕСКО, Съвета за културно 
наследство към УC на БAН, Международна “ Шинто” Фондация към 

ООН, Европейската археологическа асоциация, Асоциацията на 
българските археолози. 

      За своята изключително богата научна биография, както и огромния 
принос в изследването на тракийската култура тя е наградена с много 
престижни награди:  

• Жена на годината в областта на археологията и бизнеса  на 
Американския биографичен институт - 2001 г.; 

• Награда на  „Мото Пфое” за опазване на културното наследство -  

2006 г.;  

• Почетен знак на БАН за принос в изследването и опазването на 
наследството – 2013 г. ;  

• Награда на  „Мото Пфое” за  проекта ”Да спасим кромлеха при с. Ст. 
Железаре”   на едноименната Фондация -  2015 г. 

      Повече от 35 година проф.Диана Гергова отдава на проучването на 
гетската култура в района на Археологически разерват Сборяново край 
гр.Исперих, Разградска област. За тези си изключителни постижения и за 
неуморната   си работа в опазване на културното наследство на нашия 
район, специалистите от отдел «Археология» при Регионален исторически 
музей – Разград предлагат проф.д-р Диана Спасова Гергова да бъде 
удостоена с наградата на името на ”Акад.Анание Явашов”. 

Предвид гопреизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе 
следното РЕШЕНИЕ: Получено е предложение от магистър археолог  
Галена Радославова, магистър археолог  Георги Дзанев, магистър археолог   
Дилен Дилов за удостояване с Наградата на името на акад. Анание Явашов 
на  ПРОФ. Д-Р ДИАНА СПАСОВА ГЕРГОВА - един от най-

изтъкнатите български траколози и специалисти по тракийска археология, 
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посветила повече от 35 години на проучването на  културата на Гетите в 
района на Археологически резерват „Сборяново”. 

 Във връзка с Международния ден на музеите, на основание чл. 21, 

ал.1, т.23 и чл. 22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.19, ал.5, т.3, във връзка с чл.12, ал.2 от Правилника за 
символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община 
Разград, Общински съвет – Разград  Р Е Ш И: 

Общински съвет-Разград удостоява с Наградата на името на акад. 
Анание Явашов ПРОФ. Д-Р ДИАНА СПАСОВА ГЕРГОВА за високи 
резултати в областта на научните изследвания, съхраняването и 
опазването на историческото наследство на Разград и Лудогорието, както 
и за значителния й принос в изследването и популяризирането на 
културата на гетите в Разградския регион. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на общината и на 
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането 
му. 
  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Постъпилото предложение за тази номинация за 
ПРОФ. Д-Р ДИАНА СПАСОВА ГЕРГОВА, получено в Музейния съвет 
беше разгледано на съвместно заседание на Музейния съвет и на 
постоянната комисия по култура, културно-историческо наследство и 
духовни ценности така, както е по Правилник.  

Колеги, имате възможност да задавате въпроси към вносителя. 
Имате ли въпроси? Ако няма такива, изказвания, предложения. 
Заповядайте, господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП” 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми общински 
съветници, считам, че предложението на ПК по култура, културно-
историческо наследство и духовни ценности  е добре аргументирано и 

предложената кандидатура на проф. Гергова е подходяща в максимална 
степен за удостояване с Наградата на името на акад. Анание Явашов.  

Професор Гергова е един достоен продължител на делото и на 
идеите на акад. Анание Явашов. Освен изброените в докладната записка 
нейни постижения като учен траколог и като човек допринесъл много за 
развитието на археологията в Разградския край аз искам да добавя и това, 
че тя е била винаги съпричастна към всички усилия на местната и на 
държавната власт от Разградска област в контактите с ръководството на 
Академията на науките и Министерството на културата и другите 
ведомства, които имат отношение към нейната дейност. Тя има активно 
участие и принос за изграждането на Регионалния Академичен Център в 
Разград, което стана през 2014 година, с ръководството на Българската 
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Академия на Науките. И тогава, с личното участие на председателя на 
Българската Академия на науките акад. Стефан Воденичаров, тук в 
Разград в партньорство с Регионалния Академичен център в Русе тогава 
ръководител на този Център, само за информация на съветниците, беше 
Стефко Бурджиев, който сега е Областен управител на Област Русе беше 
изградено и това важно научно звено в Разградска област. Професор 
Гергова е човек отдаден изцяло на идеите за развитието на археологията 
на Разградския край като цяло и това следва да се разглежда и в пряка 
връзка  и с нашия  Историко - Археологически резерват „ Абритус, така че 
Разградския край има шансове за развитие, както на археологическите 
проучвания и разкопки и на археологическата наука така и с  
необходимите пък и за нас хората от региона развитие на културния 
туризъм и увеличаването на броя на туристите, които посещават нашия 
район. С оглед на това аз считам, че всички съветници, без каквото и да е 
колебание, следва да подкрепят  тази достойна кандидатура. Благодаря ви 
за вниманието.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други изказвания, предложения. Не виждам 

желаещи. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. № 259.  

 

Общинският съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ 

№ 117 

 

Получено е предложение от магистър археолог  Галена 

Радославова, магистър археолог  Георги Дзанев, магистър археолог   
Дилен Дилов за удостояване с Наградата на името на акад. Анание 
Явашов на  ПРОФ. Д-Р ДИАНА СПАСОВА ГЕРГОВА - един от най-

изтъкнатите български траколози и специалисти по тракийска 

археология, посветила повече от 35 години на проучването на  

културата на Гетите в района на Археологически резерват 

„Сборяново”. 

 Във връзка с Международния ден на музеите, на основание чл. 

21, ал.1, т.23 и чл. 22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.19, ал.5, т.3, във връзка с чл.12, ал.2 от 

Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните 
знаци на Община Разград, Общински съвет – Разград, със 17 гласа 

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

 

Р Е Ш И: 
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1. Общински съвет - Разград удостоява с Наградата на името 

на акад. Анание Явашов ПРОФ. Д-Р ДИАНА СПАСОВА ГЕРГОВА за 

високи резултати в областта на научните изследвания, съхраняването 

и опазването на историческото наследство на Разград и Лудогорието, 

както и за значителния й принос в изследването и популяризирането 

на културата на гетите в Разградския регион. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на общината и на 
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането 
му. 

С Т А Т И Я  2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 261/ 

11.05. 2016 г. 
Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - кмет на 

Община Разград 
Относно: Удостояване с Наградата на името на Никола 

Икономов по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура 

и на славянската писменост. 

 Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев - Кмет на Община Разград 
 Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Учредената от Общински съвет Разград престижна награда на името 
на Никола Икономов се връчва на 24 май - Ден на българската просвета и 
култура и на славянската писменост и на 1 ноември - Ден на народните 
будители. С нея се удостояват творци и дейци на културата и 

образованието, учители, научни работници, юристи с принос към 

утвърждаване на конституционализма, културни и научни институти, 

читалища, училища, издателства и други институции с принос към 

популяризиране на културния живот и културно-историческото 
наследство на Разградския край. 

В указания срок съгласно Правилника за символите, почетните 
звания, наградите и паметните знаци на Община Разград са постъпили 
следните предложения за удостояване с Наградата на името на Никола 
Икономов: 

 

Постъпило е предложение с вх. № 3818 от 27.04.2016 г. от 
Инициативен комитет от граждани за удостояване с наградата на името на 
Никола Икономов на РУМЕН СТАНЧЕВ СТАНЕВ; 

1. РУМЕН СТАНЧЕВ СТАНЕВ - Майстор на спорта по ориентиране, 
спортен деятел и педагог. 
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Роден е на 4 август 1947 г. в град Разград. Завършва средно 
образование в ССТ „Ангел Кънчев”-Разград, висше в НСА „Васил 
Левски”- София, специалност „Туризъм, алпинизъм-ориентиране и снежни 
спортове”, придобива квалификация - треньор по ориентиране и учител по 
физическо възпитание. 

След отбиване на военна служба започва работа като физкултурен 
организатор в Завод за антибиотици - Разград. Завършва висше 
образование и се връща в Разград, започва работа в Туристическо 
дружество „Буйна гора” - Разград, като треньор по ориентиране. По-късно 
продължава дейността си в ОС на БТС, ОСШО (Окръжна спортна школа 
по ориентиране), като директор, избран е за зам.-председател до закриване 
на окръжната структура през 1988 г. Бил е експерт по УСД (Учебно-
спортна дейност) за областите Разград и Търговище, след което преминава 
на работа към новоизградения Общински съвет на БТС и Туристическо 
дружество „Буйна гора” - Разград. Работи в УСШ „Русе Бухтев” - Разград, 
като треньор по ориентиране. Бил е  учител по физическо възпитание и 
спорт в ПТГ „Шандор Петьофи” - Разград.  Пенсионира се през 2010 г. 

В своята спортно-състезателна, организаторска и педагогическа 
дейност като спортист, спортен деятел, треньор и учител Румен Станчев е 
постигнал резултати, които оставят трайни следи в системата на спорта и 
туризма в Разград. 

За времето 1972-1977 г. е национален състезател по ориентиране, 
участва на световни първенства в Дания и Швеция и международни 
състезания в много европейски страни - Австрия, Германия, Чехословакия, 
Унгария, Полша, Русия, Сърбия, Финландия. 

През 1970-1974 г., като студент е състезател на ФД „Академик” - 

София по ски-бягане, ски-ориентиране, лека атлетика - средни бягания и 
състезател по баскетбол в отбора на ВИФ. 

1974 и 1975 г. е републикански шампион по ориентиране. 
1975 г. е удостоен със званието „Майстор на спорта по 

ориентиране”. 

Като треньор по ориентиране Румен Станчев е подготвил десетки 
шампиони от подрастващите в Разград по този вид спорт. 

Като спортен деятел организира различни прояви, на които Разград е 
домакин:      

- Балкански първенства по ориентиране през 1978, 1983, 2000 г.; 
- Международна купа „Мир и дружба”, Купа „България 1300 години” и 
12 държавни първенства за подрастващи състезатели 12-21 годишни; 
- Национален коло празник и Празник на туристическата песен. 

От 1997 г. е активен общественик в областта на спорта и туризма в 
Разград и организатор на походи, екскурзии и други туристически прояви 
във връзка с юбилейни годишнини, чествания и други прояви за 
исторически събития в Разград и региона. 
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Избиран е за член на треньорския съвет на БФО (1988-1990), член на 
УС на Българска федерация по ориентиране до 1990, председател на КС на 
БФО до 1993 г. 

Съавтор на изданията: „Разградски окръг - пътеводител”, „Разград и 
неговите околности”, „Разградските височини - туристически маршрути”, 

автор на статия за развитие на туристическата дейност в Разград в 
подготвения за издаване сборник. 

Награждаван е многократно от ЦС на БТС: 

- значка „Отличник на БТС” - 1972 г. и 1982 г. 
- юбилеен медал „1300 години България”- 1981 г. 
- медал „Алеко Константинов”- 1979 г. и 1994 г. 
- юбилеен медал, по случай 100-годишнината на БТС - 1995 г. 
- медал „За спортна слава”- златен - 1982 г. 
- медал „ За особени заслуги” - III степен-1974, II степен-1979, I степен-

1982 и златен -2004 г. 
Дългогодишната и плодотворна спортно-състезателна, 

педагогическа, експертно-спортна, треньорска и изследователска дейност 
на м.с.о. Румен Станев по обществено значими за региона и страната 
проблеми, свързани с туризма и спорта ориентиране, неговата обществена 
дейност и принос в развитие и популяризиране на туризма и спорта 
ориентиране заслужават уважение, обществено признание на разградската 
общественост и е основателен повод за номинацията на РУМЕН Станчев 
Станев за Наградата, учредена от Общински съвет Разград на името на 
Никола Икономов. 
 

Постъпило е предложение с вх. 3857 от 27.04.2016 г. от Инициативен 

комитет от нейни ученици за удостояване с наградата на името на Никола 
Икономов на ДОНКА НИКОЛОВА ДЮЛГЕРОВА.  

2. ДОНКА НИКОЛОВА ДЮЛГЕРОВА - дългогодишен учител. 
Носител на орден „Кирил и Методий” - втора степен. 

Родена е на 22 май 1920 година в с. Пороище. Учителската си 
дейност започва през 1941 година в Добруджа. По-късно работи в с. 
Балкански, с. Островче, с. Липник, с.Раковски и от 1962 година - в ОУ 

„Васил Левски” гр. Разград, където през 1975 година се пенсионира. Един 
дълъг и труден професионален път от 34 години и едно заслужено 
признание - наградена е с орден „Кирил и Методий” - втора степен. 

За нейните ученици тя е първата учителка, научила ги на четмо и 
писмо, тя е човекът, който им вдъхва любов към книгата, към доброто и 
красивото в живота. Това е жената, която ги посвещава в магията на 
изкуството и с възрожденски дух подготвя театрални представления по 
текстове на нашите класици - Иван Вазов, Елин Пелин, Йордан Йовков и 
др. Всеки спектакъл се превръща в празник не само за учениците, техните 
родители и обществеността. 
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И днес г-жа Донка Дюлгерова е активен читател на градската 
библиотека, носител на грамота за най-четящия човек в гр. Разград. 
Продължава да е жизнена, енергична, да общува с бивши колеги и с 
любимите си ученици, да бъде полезна с опита и житейската си мъдрост. 
Нейните ученици са се реализирали в различни области на живота - 

Веселин Крайшников - архитект, Стела Иванова - архитект, Емил Марков-
инженер, Ангел Вангелов - инженер геодезист, Димитър Андреев-лекар, 
Димчо Милев-преподавател във ВТУ има учители, икономисти, 

медицински сестри и специалисти. 

Цялостният ѝ народополезен принос към поколения разградчани, 

развитието на образованието в Община Разград и 96-тата ѝ годишнина е 
основателен мотив за номинацията на Донка Николова Дюлгерова за 
Наградата на Общински съвет Разград на името на Никола Икономов. 

 

Постъпило е предложение с вх. № 3903 от 28.04.2016 г. от 
Инициативен комитет от общественици и граждани на Разград за 
удостояване с наградата на името на Никола Икономов на ДУЛИНКО 

ПЕЕВ ДУЛЕВ. 

3. ДУЛИНКО ПЕЕВ ДУЛЕВ - деятел в областта на културата, 
журналист, драматург, литературен творец, поет и общественик. 

Дулинко Пеев Дулев е роден на 23.02.1947 г. в село Дебнево, 
Троянско. 

Завършва висшето си образование в ВТУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” през 1972 г. Специализира във ВИТИЗ драматургия и сценично 
изкуство през 1987 г. 

От 1973 г. работи като журналист във вестниците „Ново Лудогорие”, 

„Възход”, „Гледища”, „Екип 7”. 

1986-1998 г. - работи в ДТ „Антон Страшимиров”- Разград като 
драматург. 

Г-н Дулинко Дулев е известен разградски общественик и 
интелектуалец, заемал през всички професионални години здрава 
гражданска позиция по наболелите въпроси на културата и социалната 
сфера. Поет и сатирик. Член на Съюза на българските журналисти. Член 
на Съюза на българските писатели. Автор на сатиричните книги 
“Образцови хора” (1987), “Записки на пенсионирания мускетар” (1998), 

“Записки на замръзналия шерп” (2001), както и на “Разградските 
карикатурни изложби” (2003) и “Епопеята на незапомнените. Разград и 
Сръбско- българската война през 1885г.” (2007). Предпоследната му 
стихосбирка се казва „Онкологична стихотерапия“ и бе представена преди 
месец в библиотеката. Най-новата му поетична книга се казва „Класически 
и други творби“ - април 2016 г. Освен на сатирични книги е автор и на 
множество публицистични материали. Преди няколко години бе издаден 
компактдиск с 13 песни по стихове на известния разградски поет, сатирик 
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и публицист. Музиката е дело на академик Найден Андреев, Борис 
Карадимчев, Хайгашот Агасян, Теодоси Спасов и Андрей Дреников. 
Кореспондент е на много национални и регионални издания. Носител на 
първи „Златен Пегас” в Разград. Носител на І-ви , ІІ-ри ІІІ-ти национални 
награди в различни литературни и хумористични конкурси. 

Носител е на национални награди в конкурса „Златен кос” с 
хумористично- сатиристично съдържание. Носител на наградата за 
дебютна книга през 1987 г. за стихосбирката си „Образцови хора” на 
списание „Светлоструй”. Носител на национални награди от конкурса за 
хумор и сатира в град Кубрат. 

Изложеното е основателен мотив за удостояване на г-н Дулинко 
Пеев Дулев с Наградата на името на Никола Икономов. 

Предвид гореизложеното, по повод Деня на българската просвета и 
култура и на славянската писменост и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 
22. ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 11, ал. 2 във вр. с чл. 19, ал. 4, т. 3, т. 5 от Правилника за символите, 
почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград и 
внесени предложения на инициативни комитети до кмета на общината ви 
предлагам следното РЕШЕНИЕ: 

1. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на 
Никола Икономов РУМЕН СТАНЧЕВ СТАНЕВ - Майстор на спорта по 
ориентиране, за неговата дългогодишна състезателна, педагогическа, 
треньорска, експертно-спортна, изследователска и обществено-полезна 
дейност за популяризиране и развитие на туризма, ориентирането и спорта 
в Разград и региона. 

2. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на 
Никола Икономов ДОНКА НИКОЛОВА ДЮЛГЕРОВА - дългогодишен 
учител. Носител на орден „Кирил и Методий” - втора степен за цялостният 
ѝ народополезен принос към поколения разградчани, развитието на 
образованието в Община Разград и 96-тата ѝ годишнина. 

3. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на 
Никола Икономов ДУЛИНКО ПЕЕВ ДУЛЕВ - журналист, драматург, 
литературен творец, поет и общественик за неговото дългогодишно 
творчество като деятел в областта на културата и обществената дейност. 

Завърших. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана на съвместно 
заседание на ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни 
ценности и ПК  по образование и наука, на което присъстват: ресорния 
заместник – кмет в Община Разград; началника на Регионален инспекторат 
на МОН; началник отдел „Образование” в Община Разград; главен експерт 
в дирекция „Култура, спорт, туризъм” в Община Разград; представител на 
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Инициативен комитет за учредяване на Наградата на името на 
възрожденеца Никола Икономов. За решението на тези комисии ще 
докладва Председателя на ПК по култура Елка Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги общински 
съветници, както беше казано преди малко заседанието беше съвместно на 
двете постоянни комисии по култура и по образование, с участието на 
представители на администрацията, на Инициативния комитет за 
учредяване на Наградата. Общо 16 човека участваха в това заседание и 
решенията бяха както следва: за предложението за удостояване с 
Наградата на името на Никола Икономов на Румен Станчев Станев – „ЗА” 

– 15 гласа, „против” – няма, „въздържали се” – 1.   Предложението за 
удостояване със същата  Награда  на Донка Николова Дюлгерова бе 
подкрепено с 15 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 1. 

Предложението за удостояване с Наградата на името на Никола Икономов 
на Дулинко Пеев Дулев бе прието с 16 гласа „ЗА”, „против” – няма, 
„въздържали се” – няма.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря. Въпроси към вносителя. Не виждам желаещи да зададат 
въпроси. Изказвания, предложения. Има ли желаещи да направят 
изказване по така направените предложения? Заповядайте, госпожо 
Неделчева. 
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

 Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, това което казах 
и на самото заседание на комисията пред нас са представени три 
предложения на хора, които имат заслуги в различни сфери – спорт, 
образование, култура, журналистика и на  пръв поглед изглежда, че няма 
допирни точки между тях, но това което е най – важното и което 
обединява тези трима човека е, че със своя труд, с това което са оставили в 
наследство са допринесли за развитието на Разград и на Разградска 
община. Моето мнение е, че те са достойни да им бъде присъдено това 
високо отличие и да заемат полагащото им се място сред другите носители 
на тази Награда. Благодаря ви.   

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 И аз Ви благодаря. Други изказвания. Предложения. Колеги, аз 
правя едно процедурно предложение: Да гласуваме направените 
номинации анблок. Моля да гласуваме това процедурно предложение.  
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 С 14 гласа „ЗА”, „против” – 3, „въздържали се” -1, 

предложението се приема.  

 

 Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. № 261. Моля 
гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ 

№118 

 

Награда на името на Никола Икономов се връчва на 24 май - 

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост и 

на 1 ноември - Ден на народните будители. С нея се удостояват творци 

и дейци на културата и образованието, учители, научни работници, 

юристи с принос към утвърждаване на конституционализма, 

културни и научни институти, читалища, училища, издателства и 

други институции с принос към популяризиране на културния живот 

и културно-историческото наследство на Разградския край. В 

указания срок съгласно Правилника за символите, почетните звания, 

наградите и паметните знаци на Община Разград са постъпили 

следните предложения за удостояване с Наградата на името на 

Никола Икономов: 

Постъпило е предложение с вх. № АО-05-03-3818/27.04.2016 г. от 

Инициативен комитет от граждани за удостояване с наградата на 

името на Никола Икономов на РУМЕН СТАНЧЕВ СТАНЕВ; 

1. РУМЕН СТАНЧЕВ СТАНЕВ - Майстор на спорта по 

ориентиране, спортен деятел и педагог. 
Роден е на 4 август 1947 г. в град Разград. Завършва средно 

образование в ССТ „Ангел Кънчев”-Разград, висше в НСА „Васил 

Левски”- София, специалност „Туризъм, алпинизъм-ориентиране и 

снежни спортове”, придобива квалификация - треньор по 

ориентиране и учител по физическо възпитание. 
След отбиване на военна служба започва работа като 

физкултурен организатор в Завод за антибиотици - Разград. Завършва 

висше образование и се връща в Разград, започва работа в 

Туристическо дружество „Буйна гора” - Разград, като треньор по 

ориентиране. По-късно продължава дейността си в ОС на БТС, 

ОСШО (Окръжна спортна школа по ориентиране), като директор, 

избран е за зам.-председател до закриване на окръжната структура 

през 1988 г. Бил е експерт по УСД (Учебно-спортна дейност) за 

областите Разград и Търговище, след което преминава на работа към 

новоизградения Общински съвет на БТС и Туристическо дружество 
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„Буйна гора” - Разград. Работи в УСШ „Русе Бухтев” - Разград, като 

треньор по ориентиране. Бил е  учител по физическо възпитание и 

спорт в ПТГ „Шандор Петьофи” - Разград.  Пенсионира се през 2010 г. 
В своята спортно-състезателна, организаторска и педагогическа 

дейност като спортист, спортен деятел, треньор и учител Румен 

Станчев е постигнал резултати, които оставят трайни следи в 

системата на спорта и туризма в Разград. 

За времето 1972-1977 г. е национален състезател по ориентиране, 
участва на световни първенства в Дания и Швеция и международни 

състезания в много европейски страни - Австрия, Германия, 

Чехословакия, Унгария, Полша, Русия, Сърбия, Финландия. 

През 1970-1974 г., като студент е състезател на ФД „Академик” - 

София по ски-бягане, ски-ориентиране, лека атлетика - средни 

бягания и състезател по баскетбол в отбора на ВИФ. 

1974 и 1975 г. е републикански шампион по ориентиране. 
1975 г. е удостоен със званието „Майстор на спорта по 

ориентиране”. 

Като треньор по ориентиране Румен Станчев е подготвил 

десетки шампиони от подрастващите в Разград по този вид спорт. 

Като спортен деятел организира различни прояви, на които 

Разград е домакин:      

- Балкански първенства по ориентиране през 1978, 1983, 2000 г.; 
- Международна купа „Мир и дружба”, Купа „България 1300 

години” и 12 държавни първенства за подрастващи състезатели 12-

21 годишни; 

- Национален коло празник и Празник на туристическата песен. 

От 1997 г. е активен общественик в областта на спорта и 

туризма в Разград и организатор на походи, екскурзии и други 

туристически прояви във връзка с юбилейни годишнини, чествания и 

други прояви за исторически събития в Разград и региона. 

Избиран е за член на треньорския съвет на БФО (1988-1990), 

член на УС на Българска федерация по ориентиране до 1990, 

председател на КС на БФО до 1993 г. 
Съавтор на изданията: „Разградски окръг - пътеводител”, 

„Разград и неговите околности”, „Разградските височини - 

туристически маршрути”, автор на статия за развитие на 

туристическата дейност в Разград в подготвения за издаване сборник. 

Награждаван е многократно от ЦС на БТС: 

- значка „Отличник на БТС” - 1972 г. и 1982 г. 
- юбилеен медал „1300 години България”- 1981 г. 
- медал „Алеко Константинов”- 1979 г. и 1994 г. 
- юбилеен медал, по случай 100-годишнината на БТС - 1995 г. 
- медал „За спортна слава”- златен - 1982 г. 
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- медал „ За особени заслуги” - III степен-1974, II степен-1979, I 

степен-1982 и златен -2004 г. 
Дългогодишната и плодотворна спортно - състезателна, 

педагогическа, експертно - спортна, треньорска и изследователска 

дейност на м.с.о. Румен Станев по обществено значими за региона и 

страната проблеми, свързани с туризма и спорта ориентиране, 
неговата обществена дейност и принос в развитие и популяризиране 
на туризма и спорта ориентиране заслужават уважение, обществено 

признание на разградската общественост и е основателен повод за 

номинацията на РУМЕН Станчев Станев за Наградата, учредена от 

Общински съвет Разград на името на Никола Икономов. 

 

Постъпило е предложение с вх. № АО-05-03-3857/27.04.2016 г. от 

Инициативен комитет от нейни ученици за удостояване с наградата 

на името на Никола Икономов на ДОНКА НИКОЛОВА 

ДЮЛГЕРОВА.  

2. ДОНКА НИКОЛОВА ДЮЛГЕРОВА - дългогодишен учител. 

Носител на орден „Кирил и Методий” - втора степен. 

Родена е на 22 май 1920 година в с. Пороище. Учителската си 

дейност започва през 1941 година в Добруджа. По-късно работи в с. 
Балкански, с. Островче, с. Липник, с.Раковски и от 1962 година - в ОУ 

„Васил Левски” гр. Разград, където през 1975 година се пенсионира. 

Един дълъг и труден професионален път от 34 години и едно 

заслужено признание - наградена е с орден „Кирил и Методий” - втора 

степен. 

За нейните ученици тя е първата учителка, научила ги на четмо 

и писмо, тя е човекът, който им вдъхва любов към книгата, към 

доброто и красивото в живота. Това е жената, която ги посвещава в 

магията на изкуството и с възрожденски дух подготвя театрални 

представления по текстове на нашите класици - Иван Вазов, Елин 

Пелин, Йордан Йовков и др. Всеки спектакъл се превръща в празник 

не само за учениците, техните родители и обществеността. 

И днес г-жа Донка Дюлгерова е активен читател на градската 

библиотека, носител на грамота за най-четящия човек в гр. Разград. 

Продължава да е жизнена, енергична, да общува с бивши колеги и с 
любимите си ученици, да бъде полезна с опита и житейската си 

мъдрост. Нейните ученици са се реализирали в различни области на 

живота - Веселин Крайшников - архитект, Стела Иванова - архитект, 

Емил Марков-инженер, Ангел Вангелов - инженер геодезист, Димитър 

Андреев-лекар, Димчо Милев-преподавател във ВТУ има учители, 

икономисти, медицински сестри и специалисти. 

Цялостният  народополезен принос към поколения разградчани, 

развитието на образованието в Община Разград и 96-тата годишнина 
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е основателен мотив за номинацията на Донка Николова Дюлгерова 

за Наградата на Общински съвет Разград на името на Никола 

Икономов. 

 

Постъпило е предложение с вх. № АО-05-03-3903/28.04.2016 г. от 

Инициативен комитет от общественици и граждани на Разград за 

удостояване с наградата на името на Никола Икономов на ДУЛИНКО 

ПЕЕВ ДУЛЕВ. 

3. ДУЛИНКО ПЕЕВ ДУЛЕВ - деятел в областта на културата, 

журналист, драматург, литературен творец, поет и общественик. 

Дулинко Пеев Дулев е роден на 23.02.1947 г. в село Дебнево, 

Троянско. 

Завършва висшето си образование в ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” през 1972 г. Специализира във ВИТИЗ драматургия и 

сценично изкуство през 1987 г. 
От 1973 г. работи като журналист във вестниците „Ново 

Лудогорие”, „Възход”, „Гледища”, „Екип 7”. 

1986-1998 г. - работи в ДТ „Антон Страшимиров”- Разград като 

драматург. 
Г-н Дулинко Дулев е известен разградски общественик и 

интелектуалец, заемал през всички професионални години здрава 

гражданска позиция по наболелите въпроси на културата и 

социалната сфера. Поет и сатирик. Член на Съюза на българските 
журналисти. Член на Съюза на българските писатели. Автор на 

сатиричните книги “Образцови хора” (1987), “Записки на 

пенсионирания мускетар” (1998), “Записки на замръзналия шерп” 

(2001), както и на “Разградските карикатурни изложби” (2003) и 

“Епопеята на незапомнените. Разград и Сръбско- българската война 

през 1885г.” (2007). Предпоследната му стихосбирка се казва 

„Онкологична стихотерапия“ и бе представена преди месец в 

библиотеката. Най-новата му поетична книга се казва „Класически и 

други творби“ - април 2016 г. Освен на сатирични книги е автор и на 

множество публицистични материали. Преди няколко години бе 
издаден компактдиск с 13 песни по стихове на известния разградски 

поет, сатирик и публицист. Музиката е дело на академик Найден 

Андреев, Борис Карадимчев, Хайгашот Агасян, Теодоси Спасов и 

Андрей Дреников. Кореспондент е на много национални и регионални 

издания. Носител на първи „Златен Пегас” в Разград. Носител на І-ви 

, ІІ-ри ІІІ-ти национални награди в различни литературни и 

хумористични конкурси. 

Носител е на национални награди в конкурса „Златен кос” с 
хумористично- сатиристично съдържание. Носител на наградата за 

дебютна книга през 1987 г. за стихосбирката си „Образцови хора” на 
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списание „Светлоструй”. Носител на национални награди от 

конкурса за хумор и сатира в град Кубрат. 

Изложеното е основателен мотив за удостояване на г-н Дулинко 

Пеев Дулев с Наградата на името на Никола Икономов. 

Предвид гореизложеното, по повод Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост и на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и чл. 22. ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 11, ал. 2 във вр. с чл. 19, ал. 4, т. 3, т. 5 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 23 гласа 

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

 

РЕШИ: 

 

4. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на 

Никола Икономов РУМЕН СТАНЧЕВ СТАНЕВ - Майстор на спорта 

по ориентиране, за неговата дългогодишна състезателна, 

педагогическа, треньорска, експертно - спортна, изследователска и 

обществено - полезна дейност за популяризиране и развитие на 

туризма, ориентирането и спорта в Разград и региона. 

5. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на 

Никола Икономов ДОНКА НИКОЛОВА ДЮЛГЕРОВА - 

дългогодишен учител. Носител на орден „Кирил и Методий” - втора 

степен за цялостният  народополезен принос към поколения 

разградчани, развитието на образованието в Община Разград и 96-

тата  годишнина. 

6. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на 

Никола Икономов ДУЛИНКО ПЕЕВ ДУЛЕВ - журналист, драматург, 
литературен творец, поет и общественик за неговото дългогодишно 

творчество като деятел в областта на културата и обществената 

дейност. 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Искам да честитя на новите носители на Наградата на името на 
Никола Икономов. Изчерпахме първа точка от дневния ред. Преминаваме 
към втора точка. 

ПО ТОЧКА ВТОРА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



 

 

 

19

Колеги, много набързо ще ви запозная с постъпилите материали до 
този момент в звеното на Общинския съвет: 

- постъпил е отчет за статуса на проектната дейност на Община 
Разград за месец април 2016 година, с вносител Даниела Неделчева – 

младши експерт в отдел „Програми и проекти” ; 

- справка за дейността на РУ на МВР Разград за месец април 2016 

година от Деян Георгиев – началник на РУ на МВР Разград; 
С това изчерпахме дневния ред на днешната тържествена сесия.   

 Желая на всички светли празници!  

 Закривам тържествената сесия на Общински съвет Разград в 11.00 

часа. 
 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  / Надежда Радославова / 
       

  ПРОВЕРИЛ СЕКРЕТАР: / Петя Петкова / 
 


