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   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 26 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 23.05. 

2017 година, от 10.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  31. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 29 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници Владимир 

Димитров и Стоян Димитров. 

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници Иво 

Димитров и Стефан Стефанов. 

 

/ 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; представители на 
общинска администрация; кметове на населени места; журналисти, 

граждани и представители на младежки парламент при Сдружение с 
нестопанска цел „Фабрика детски мечти“ гр. Разград . 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Добър ден на всички в залата и на всички, които следят сесиите на 
Общински съвет – Разград по телевизия Кис 13 и по Общинско радио -

Разград. 

За днешното заседание са се регистрирали 29 общински съветници. 

По уважителни причини отсъстват общинските съветници Владимир 

Димитров, Иво Димитров и Стефан Стефанов.  

Имаме кворум и на основание чл. 27 ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 53 ал. 1 от нашия 

Правилник откривам сесията на Общински съвет – Разград. 

 

Дежурен секретар на днешното заседание е общински съветник 

Веселин Спасов.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми жители на Община Разград, 
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Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Уважаеми доктор Василев, 

Уважаема госпожо Георгиева, 

Уважаеми господин Хасанов, 

Скъпи гости, 

В навечерието сме на най-светлия български празник  24 май – Ден 

на славянската писменост и българската просвета и култура. Това е 

празник, който носи радост, светлина и духовност. Всички свеждаме глава 
за преклонение пред тези, които са се посветили на това всеки един от нас 
да бъде човек, професионалист, личност. Прекланяме се пред паметта на 
светите братя Кирил и Методий за това, че са ни дали път, път на 
националност, път на идентичност, път на духовност. Прекланяме се пред 

учителите си, които са ни помогнали да намерим себе си и да следваме 
пътя си, да бъдем все по-добри и да правим добро. Прекланяме се пред 

творците и културните дейци, които ни заразяват с вълшебството на 
мечтите и сбъдванията. Поклон пред словото, което ни вдъхновява да 
действаме, за да бъдем. 

Днес наши специални гости са десетокласници от четири общински 

училища, представители на младежки парламент при Сдружение с 
нестопанска цел „Фабрика детски мечти“ гр. Разград. Благодаря ви, млади 

хора, за това че проявявате интерес към работата на Общински съвет – 

Разград. 

Имаме много поводи за гордост, особено през този месец, който е 
наситен с изключително и много събития. Между тях ще си позволя да 
отлича две: 

- Огромното признание и постижение за Християна Наковска и 

Александър Десков от Основно Училище „Васил Левски“ и техният 
ръководител господин Коста Попов, които завоюваха златни медали от 
международния конкурс „Математика и проектиране“ в Москва. 

Отбелязвам това събитие, защото Община Разград е съпричастна с този 

успех, подпомагайки тяхното участие.  

- И още едно изключително постижение за Разград, което стана 
възможно благодарение и на Общински съвет – Разград. Съгласно Раздел 

първи, чл.2  т.5 от Наредба № 25 за условията и реда за финансиране и 

подпомагане на спортните организации в Община Разград, след 

единодушна подкрепа в постоянната комисия за младежта, спорта и 

туризма, подпомогнахме участието на Николай Пенчев – безспорен 

републикански шампион по културизъм в категория над 75 килограма за 
младежи, за участието му на Европейското първенство, което се проведе в 

Испания. От там, той се върна като европейски шампион в категория над 

75 килограма за младежи и като абсолютен европейски шампион. 

Наистина имаме поводи за гордост и нека това да бъде така. 
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След тези безспорни постижения, пристъпваме към обсъждане на 
дневния ред за днешното заседание. 

В срока, определен в правилника за дейността на общинския съвет са 
постъпили две питания от общински съветници. За това ви предлагам да 
включим в дневния ред като точка втора „Питания“ и така той да придобие 
следния вид: 

1. Докладни записки. 

2. Питания. 

3. Текущи. 

Има ли други предложения във връзка с дневния ред? Не виждам 

такива. Пристъпваме към неговото гласуване. Моля гласувайте. 

 

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

дневният ред се приема. 

 

Пристъпваме към изпълнение на точка първа от него. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще ви предложа, в духа на празника, първа да разгледаме докладна 
записка с вх.№ 193, която касае удостояването с Наградата на името на 
Никола Икономов по случай 24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост. Имате ли против във връзка с това 
предложение? Винаги сме процедирали по този начин, когато обединяваме 
празнична и редовна сесия на общинския съвет. Въпреки това ще подложа 
това процедурно предложение на гласуване. Моля гласувайте. 

 

С 28 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

предложението се приема. 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 193. 

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. 
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Г-н Валентин Василев – Kмет 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 Общински съвет Разград са 
постъпили следните предложения за удостояване с Наградата на името на 
Никола Икономов: 

 

             Постъпило е предложение с вх. № АО-05-03-3395 от 28.04.2017 г. 
от Инициативен комитет от граждани на Разград за удостояване с 
наградата на името на Никола Икономов на ИВАН ДИМИТРОВ 

ИВАНОВ; 

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ – български поет и писател, 

утвърден в  литературното пространство, видна личност в обществения 

живот на Разград.  

1. ИВАН ДИМИТРОВ е роден на 22.01.1947 г. в гр. Варна. Има 
Разградски корени, отрасъл е, живее и работи в Разград. Завършил е две 
висши специалности – ПЖИ «Т. Каблешков» гр. София и Юридически 

факултет на СУ «Св. Климент Охридски» гр. София. Притежава 
допълнителни квалификации по мениджмънт, правно-икономически, както 

и квалификация по синдикални дейности, придобита в Израел през 1995 г.  
От 1974 г. работи като синдикалист. От 1993 г. до 2013 г. заема поста 

Председател на Регионалния съвет на КНСБ Разград, а от 2013 /след 

пенсиониране/ до настоящия момент е Сътрудник в Регионалния съвет на 
КНСБ Разград.  

През 1999 г. заема поста  Заместник областен управител на Област 
Разград.  

През 2011 г. е удостоен от Общински съвет Разград със званието 

«Почетен гражданин на Разград». 

ИВАН ДИМИТРОВ има интересна и богата творческа биография. 

През 1972 г. той написва за кратко време 20 стихотворения. Този 

спонтанен своеобразен дебют е селектиран от поетите Дамян Дамянов и 
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Надежда Захариева. Професионално одобрение получават всички творби, 

сред които са отличени 8 стихотворения с особена поетична стойност и 

въздействие. 

Първата му публикация датира от 1999 година. Вестник «Екип 7» 

публикува стихотворението «Великден», с изключителен отзвук сред 

творческите среди и публиката. Творбата се превръща в символ, марка на 
Автора. От тогава следват над 200 публикации в пресата, местни и 

национални издания, алманаси и др.  

ИВАН ДИМИТРОВ е автор на стихосбирките: «Преписвани 

стихове» 2002 г., «Сръчно притворени очи» - 2003 г., «Азбукарски 

акротавтограми» - 2011 г. – уникална по рода си творба. 

В последно време ИВАН ДИМИТРОВ издаде две книги с 
белетристично и поетично  съдържание – романа «Шестата република» 

2015 г.  и  «Ръкопашни строфи» 2016 г. Двете издания са приети с голям 

интерес и висока оценка от обществеността в региона и страната. 

Наред с литературното му творчество личното му присъствие е ярка 
и неделима част от литературния, културния и обществения живот на града 
ни. 

Удостояването му с авторитетната награда на името на Никола 
Икономов е по повод неговата 70-годишнина. 

  

 Постъпило е предложение вх. № АО-05-03-3557/04.05.2017г. от 
Инициативен комитет от село Топчии за удостояване с наградата на името 

на Никола Икономов на ГАНЧО ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; 

2. ГАНЧО ЙОРДАНОВ ГАНЕВ – учител, общественик, извършил 

активна научно-изследователска дейност за историята на село Топчии. С 

принос към проучване на палеонтологията и минералогията и опазване на 
уникалните скални образования около селото. 

       ГАНЧО ЙОРДАНОВ ГАНЕВ е роден на 06 ноември 1933 г. в село 

Топчии, Разградско. Там завършва основното си образование, а средно в 

гимназията в град Кубрат. След това продължава образованието си в 

Педагогическият институт „Константин Преславски“ – град Шумен. През 
1957 г. постъпва в Школата за запасни офицери към Висшето 

артилерийско училище „Панайот Волов“ в същия град. 

       Започва учителската си дейност в село Кривня. По-късно съдбата го 

отвежда в далечното село Чепинци, Община Рудозем. След като се 
завръща в родния край е назначен за преподавател по френски език в 

гимназията в град Кубрат, а по-късно и в Селскостопанския техникум в 

град Завет. 
       Завръщайки се в село Топчии той се посвещава на активна обществена 
дейност. Две десетилетия е председател на местното читалище.  

ГАНЧО ЙОРДАНОВ предприема задълбочени проучвания върху 

бита и културата на местното население „капанци“. Предприема 
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комплексни изследвания върху местната топонимия и антропонимия, както 

и върху местната гробищна символика. Издирил е десетки документи в 

наши и чужди архиви за селото си. Изнася доклади и съобщения по научни 

конференции. 

        ГАНЧО ЙОРДАНОВ предприема активна дейност за опазването на 
уникалните скални образования около селото и поставянето им под 

закрилата на закона. Благодарение на него те са обявени за природни 

забележителности. 

        ГАНЧО ЙОРДАНОВ е член на Есперантско дружество „Д-р 

Заменхов“ Разград и почетен член на Българския есперантски съюз /ВЕА/ 

София. 

        Палеонтологията, както и минералогията и ентомологията са обаче 
голямата му любов. Проучва местната флора и фауна и поддържа връзки с 
наши и чужди институти. Съставил е богат хербарий от местни растителни 

видове. Притежател е на уникални природонаучни колекции, към които се 
проявява оправдан интерес. 

Това е само част от един осмислен и дълбоко осъзнат в полза на 
обществото и науката житейски опит. 

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 връзка 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 да вземете следното решение: 

1. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на 
Никола Икономов ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ – български поет и 

писател, утвърден в литературното пространство, видна личност в 

обществения живот на Разград.  Наред с литературното му творчество 

личното му присъствие е ярка и неделима част от литературния, културния 

и обществения живот на града ни.           

2. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на 
Никола Икономов ГАНЧО ЙОРДАНОВ ГАНЕВ – учител, общественик, 

извършил активна научно-изследователска дейност за историята на село 

Топчии. С принос към проучване на палеонтологията и минералогията и 

опазване на уникалните скални образования около селото. 

Завърших. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка, както е по Правилника за 
почетните звания, е разгледана на съвместно заседание на постоянните 
комисии по образование и наука и по култура, културно-историческо 

наследство и духовни ценности, с участието на началника на РУ на МОН, 
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ресорният заместник – кмет, началник отдел „Образование“, главен 

експерт „Култура“ и представител на инициативния комитет. 
Ще помоля председателят на постоянната комисия по култура да ни 

докладва как е протекло гласуването в комисията. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Благодаря!  

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги, 

Както каза госпожа Радославова, беше проведено съвместно 

заседание на 15 май на двете комисии, комисията по култура и комисията 
по образование и съгласно статута на наградата в нея взеха участие, с 
право на глас, заместник – кмета господин Хасанов, господин Атанас 
Дончев – началник на РУ на МОН, госпожа Драмалиева – началник отдел 

„Образование“ в Община Разград, госпожа Виолета Антонова – главен 

експерт в дирекция „Култура“. Докладната записка беше разгледана, бяха 
гласувани по отделно двете номинации и гласуването бе както следва: за 
номинацията на Иван Димитров Иванов подкрепили докладната 12 от 
присъстващите общо 13 човека, „въздържал се“ – 1. За предложението за 
удостояване с наградата на името на Никола Икономов на Ганчо Йорданов 

Ганев, от 13 присъствали, 13 подкрепиха предложението. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? 

Заповядайте, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Уважаеми колеги, много е радостно, че нашата община е една от не 

многото общини в България, които имат подобни награди, с които да 
отличаваме труда, усилията на хората на духа. Няма да изреждам, те са 
посочени и в статута на наградата, кои имат право да получат тази награда. 

Много е радостно, че преди този най – български празник 24 май, ние, а 
също и преди 1 ноември, както е в статута на наградата Никола Икономов, 

ние имаме възможност като общински съветници да поднесем нашето 

уважение, нашето признание към подобни хора, които са дали не малко от 
себе си за развитието на духовността в Разград и в общината. А 

предложенията, които предстои да гласуваме с вас, на Иван Димитров и на 
Ганчо Йорданов, са едни наистина стойностни предложения. По мое 
мнения и двамата отговарят на всички критерии за присъждането им с тази 

награда и с удоволствие ще подкрепя и двете предложения. Благодаря ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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И аз Ви благодаря. Други желаещи за изказвания и предложения във 

връзка с докладната записка? Господин Монев, ще Ви помоля да 
ръководите заседанието на общинския съвет и да ми дадете възможност да 
се изкажа. 

 

Г-н Калоян Монев – Зам. – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Радославова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

Уважаеми колеги общински съветници, 

И двете номинации са безспорни. Иван Димитров е поет и писател, 

който наистина има ярко присъствие в културния живот на града ни и 

наистина в навечерието на 24 май, и по повод неговата 70 годишнина, 

абсолютно заслужено е номиниран, за да бъде удостоен с тази престижна 
награда. Вярно е, че в комисиите стана въпрос за това, че той вече е 
почетен гражданин на Разград, а това е най – високото отличие, което 

общински съвет присъжда. Но в дебата, който се реализира в комисиите 
изчистихме това, че той освен творец, е и общественик. Мисля си, че 
изключително много хора познават личността Иван Димитров, така че 
наистина подкрепихме тази кандидатура. С Ганчо Ганев, имах също 

възможност, лично, да общувам и да се запозная с огромния труд, който е 
положил, за да събере своите колекции. Неговият дом е един музей с 

експонати, които наистина заслужават нашето уважение и огромно 

признание. Безспорни са и двете номинации. 

Това, което обаче искам да споделя с вас, след като определено и аз, 
и групата общински съветници от Политическа партия „ГЕРБ“ ще 

подкрепим предложенията за награждаване с наградата на името на 
Никола Икономов, е една публикация в местен вестник, която аз, като 

председател на общинския съвет, в никакъв случай няма да подмина, не и 

този път. Би била некоректна, ако не беше некомпетентна. Заглавието на 
публикацията „Общинският съвет награждава едни и същи личности“ и ще 
ви цитирам „След като дадена личност е получила най – високото местно 

звание, не върви после да й се връчва и по-ниско звание или отличие.“. тук 

само искам да вметна скоба, че звание и отличие са синоними и 

разделителния съюз „или“ е крайно неподходящ. „Това говори за 
ненавременна и лоша преценка на съветниците по време на обсъжданията, 
когато се преценява кой с какво да бъде отличен.“.  

Обръщам се към жителите на Община Разград и ще им зачета това, 

което е записано в правилника за почетните звания, а то е: „Всеки 

гражданин или организация може да внесе обосновано предложение за 
удостояване с наградата до Общински съвет - Разград чрез Кмета на 
Община Разград.“. Общинските съветници не са тези, които внасят 
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предложенията и които правят номинациите за тези награди. Така че е 
крайно некоректно да им се вменява тази отговорност. Те гласуват 

направените предложения от граждани и инициативни комитети. Статията 
завършва, ако може въобще да се нарече статия, между другото е без 
автор, анонимна, „В никой друг град няма подобни прецеденти.“. Искам 

само да кажа и дебело да подчертая, че тези награди не са само за град 

Разград. Те са за цялата община и една от днешните номинации го доказва 
безспорно. В Община Разград има 22 населени места. Едно от тях е град 

Разград. Мисля си, че е хубаво да бъдем коректни, когато се опитваме да 
съдим някого за това колко е компетентен. 

Благодаря ви. Приключих. 

 

Г-н Калоян Монев – Зам. – Председател на ОбС 

Колеги, реплики към госпожа Радославова. Не виждам. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Монев. Други изказвания, предложения във 

връзка с предложената докладна записка? Не виждам желаещи. 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 193. Моля 

гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 337 

 

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 Общински съвет Разград са 

постъпили следните предложения за удостояване с Наградата на името 

на Никола Икономов: 

 

             Постъпило е предложение вх. № АО-05-03-3395 от 28.04.2017 г. 
от Инициативен комитет от граждани на Разград за удостояване с 
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наградата на името на Никола Икономов на ИВАН ДИМИТРОВ 

ИВАНОВ; 

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ – български поет и писател, 

утвърден в  литературното пространство, видна личност в 

обществения живот на Разград.  

1. ИВАН ДИМИТРОВ е роден на 22.01.1947 г. в гр. Варна. Има 

Разградски корени, отрасъл е, живее и работи в Разград. Завършил е 
две висши специалности – ПЖИ «Т. Каблешков» гр. София и 

Юридически факултет на СУ «Св. Климент Охридски» гр. София. 

Притежава допълнителни квалификации по мениджмънт, правно-

икономически, както и квалификация по синдикални дейности, 

придобита в Израел през 1995 г.  
От 1974 г. работи като синдикалист. От 1993 г. до 2013 г. заема 

поста Председател на Регионалния съвет на КНСБ Разград, а от 2013 

/след пенсиониране/ до настоящия момент е Сътрудник в Регионалния 

съвет на КНСБ Разград.  

През 1999 г. заема поста  Заместник областен управител на 

Област Разград.  

През 2011 г. е удостоен от Общински съвет Разград със званието 

«Почетен гражданин на Разград». 

ИВАН ДИМИТРОВ има интересна и богата творческа 

биография. През 1972 г. той написва за кратко време 20 

стихотворения. Този спонтанен своеобразен дебют е селектиран от 

поетите Дамян Дамянов и Надежда Захариева. Професионално 

одобрение получават всички творби, сред които са отличени 8 

стихотворения с особена поетична стойност и въздействие. 
Първата му публикация датира от 1999 година. Вестник «Екип 

7» публикува стихотворението «Великден», с изключителен отзвук 

сред творческите среди и публиката. Творбата се превръща в символ, 

марка на Автора. От тогава следват над 200 публикации в пресата, 

местни и национални издания, алманаси и др.  

ИВАН ДИМИТРОВ е автор на стихосбирките: «Преписвани 

стихове» 2002 г., «Сръчно притворени очи» - 2003 г., «Азбукарски 

акротавтограми» - 2011 г. – уникална по рода си творба. 

В последно време ИВАН ДИМИТРОВ издаде две книги с 
белетристично и поетично  съдържание – романа «Шестата 

република» 2015 г.  и  «Ръкопашни строфи» 2016 г. Двете издания са 

приети с голям интерес и висока оценка от обществеността в региона 

и страната. 

Наред с литературното му творчество личното му присъствие е 
ярка и неделима част от литературния, културния и обществения 

живот на града ни. 
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Удостояването му с авторитетната награда на името на Никола 

Икономов е по повод неговата 70-годишнина. 

  

 Постъпило е предложение вх. № АО-05-03-3557/04.05.2017г. от 

Инициативен комитет от село Топчии за удостояване с наградата на 

името на Никола Икономов на ГАНЧО ЙОРДАНОВ ГАНЕВ; 

2. ГАНЧО ЙОРДАНОВ ГАНЕВ – учител, общественик, 

извършил активна научно-изследователска дейност за историята на 

село Топчии. С принос към проучване на палеонтологията и 

минералогията и опазване на уникалните скални образования около 

селото. 

       ГАНЧО ЙОРДАНОВ ГАНЕВ е роден на 06 ноември 1933 г. в село 

Топчии, Разградско. Там завършва основното си образование, а средно 

в гимназията в град Кубрат. След това продължава образованието си в 

Педагогическият институт „Константин Преславски“ – град Шумен. 

През 1957 г. постъпва в Школата за запасни офицери към Висшето 

артилерийско училище „Панайот Волов“ в същия град. 

       Започва учителската си дейност в село Кривня. По-късно съдбата 

го отвежда в далечното село Чепинци, Община Рудозем. След като се 
завръща в родния край е назначен за преподавател по френски език в 

гимназията в град Кубрат, а по-късно и в Селскостопанския техникум 

в град Завет. 

       Завръщайки се в село Топчии той се посвещава на активна 

обществена дейност. Две десетилетия е председател на местното 

читалище.  
ГАНЧО ЙОРДАНОВ предприема задълбочени проучвания 

върху бита и културата на местното население „капанци“. 

Предприема комплексни изследвания върху местната топонимия и 

антропонимия, както и върху местната гробищна символика. Издирил 

е десетки документи в наши и чужди архиви за селото си. Изнася 

доклади и съобщения по научни конференции. 

        ГАНЧО ЙОРДАНОВ предприема активна дейност за опазването 

на уникалните скални образования около селото и поставянето им под 

закрилата на закона. Благодарение на него те са обявени за природни 

забележителности. 

        ГАНЧО ЙОРДАНОВ е член на Есперантско дружество „Д-р 

Заменхов“ Разград и почетен член на Българския есперантски съюз 
/ВЕА/ София. 

        Палеонтологията, както и минералогията и ентомологията са 

обаче голямата му любов. Проучва местната флора и фауна и 

поддържа връзки с наши и чужди институти. Съставил е богат 

хербарий от местни растителни видове. Притежател е на уникални 

природонаучни колекции, към които се проявява оправдан интерес. 
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        Това е само част от един осмислен и дълбоко осъзнат в полза на 

обществото и науката житейски опит. 

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 връзка 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, Общинският съвет Разград, с 29 

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

 

Р Е Ш И : 

 

1. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на 

Никола Икономов ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ – български поет и 

писател, утвърден в литературното пространство, видна личност в 

обществения живот на Разград.  Наред с литературното му творчество 

личното му присъствие е ярка и неделима част от литературния, 

културния и обществения живот на града ни.           

2. Общински съвет Разград удостоява с Наградата на името на 

Никола Икономов ГАНЧО ЙОРДАНОВ ГАНЕВ – учител, 

общественик, извършил активна научно-изследователска дейност за 

историята на село Топчии. С принос към проучване на 

палеонтологията и минералогията и опазване на уникалните скални 

образования около селото. 

 

Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Разград и на 
Областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането 

му. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кворумът ни се увеличи с още един общински съветник. Добре 

дошъл на Владимир Димитров. Заповядайте, господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Процедура. Предлагам докладна записка номер 212 да бъде 
разгледана приоритетно, т.е. следваща, поради здравословни причини на 
управителя на „ДКЦ I“ ЕАД. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За коя докладна записка става въпрос? 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 
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212. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постъпило е процедурно предложение от общински съветник Наско 

Анастасов да бъде разгледана докладна записка с вх. № 212 от Радиана 
Ангелова Димитрова. Подлагам на гласуване процедурното предложение. 

Моля гласувайте. 

 

С 30 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

предложението се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Преди да пристъпим към разглеждане на докладната записка, искам 

да благодаря на нашите приятели от младежкия парламент, които бяха тук, 

за да присъстват на празничната част от тази сесия. Надявам се, че ще има 
и следващ път, който ще проявите интерес към работата на Общинския 

съвет и на общинските съветници в него. Благодаря ви. Хубав, светъл 

празник ви желая. 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 212. 

Докладна записка от Радиана Ангелова Димитрова – председател на 
Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика към 

Общински съвет Разград 

Относно: Одобряване на годишните финансови отчети на 

търговските дружества със 100% общинско участие за дейността им 

през  2016г. 
Заповядайте, госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“, вносител на докладната 
записка 

Благодаря Ви. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Както знаете през 2016 година в Община Разград осъществяваха 
дейността си следните търговски дружества със 100% общинско участие: 

1.”Диагностично-консултативен център I –Разград” ЕООД; 

2.”Общински пазари –Разград” ЕАД гр.Разград 

Съгласно изискванията на Търговския закон и Наредба №3 на 
Общински съвет Разград за осъществяване на стопанска дейност на 
Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия, Общинският съвет, който изпълнява ролята на 
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Общо събрание за съответния търговец, приема годишните финансови 

отчети на търговските дружества със 100% общинско участие. 

 Със заповед № 420/27.04.2017г. на кмета на Община Разград е 
назначена балансова комисия  в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радиана Ангелова Димитрова – председател на 

Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика  към 

Общински съвет Разград  и 

 

Членове: 1.Наско Стоилов Анастасов – председател на Постоянната 
комисия по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол към Общински съвет Разград; 

   2. Галина Милкова  Георгиева – Маринова - зам.-кмет на 
Община Разград 

   3. Иван Тодоров Ненов – н-к отдел „ОСЗ” в дирекция „ТСУ, 

ОС и КС”  в Община Разград; 

                4. Стефка Минкова Емануилова – регистриран  одитор, 

 

Комисията проведе две заседания на 03.05.2017г. и 05.05.2017г. и там   

бяха разгледани и обсъдени отчетните материали за 2016г.  на двете 
дружества. 

На вниманието на балансовата комисия бяха предоставени от 
търговските дружества следните материали: 

 

за „ДКЦ-I –Разград” ЕООД  

1.Отчет за дейността на дружеството за 2016 година: 
2.Годишен финансов отчет  за 2016 година, включващ: 

Отчет за приходите и разходите за 2016 година; 

Счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2016 година; 
Отчет за паричните потоци за 2016 година; 

Отчет за собствения капитал за 2016 година 
Справка за нетекущите  /дълготрайни/ активи към 31.12.2016 година 
Пояснителни бележки към финансовия отчет за 2016 година 

3.Бизнес-план за развитие на „Диагностично-консултативен център I-

Разград” ЕООД гр.Разград за 2017година. 

 

по отношение на „Общински пазари-Разград” ЕАД гр.Разград 

1.Годишен доклад за дейността на дружеството за 2016 година; 
2.Годишен финансов отчет на дружеството за 2016 година, 

включващ: 

Счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2016 година; 
Отчет за приходите и разходите за 2016 година; 

Отчет за собствения капитал за 2016 година 
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Отчет за паричните потоци по прекия метод  за 2016 година; 
Приложение към финансовия  отчет;  
3.Доклад на независим одитор. 

4.Бизнес-план за управлението и развитието на дружеството за 2017 

година 
Както обикновено на заседанието взеха участие ръководителите и 

главните счетоводители на търговските дружества. Те направиха 
пояснения  и допълнения към представената информация. Беше обсъдена 
подробно дейността на дружествата, актуални  проблеми и предложените 
бизнес-плановете за 2017г. 

I. За „ДКЦ-I –Разград” ЕООД гр.Разград  

През 2016 година „ДКЦ –I-Разград” ЕООД гр.Разград е реализирало 

приходи от дейността в размер на 587 263,98 лв. Най-големият 
относителен дял  от 50,84% в постъпленията на дружеството заемат 
приходите от специализираната извънболнична медицинска помощ. Второ 

по значение с 27,12% дял заема медико-диагностичната дейност и на трето 

място се нареждат платените прегледи и изследвания, чиито дял 

представлява около 9 % от общите приходи на дружеството.  

През 2016 година дружеството отчита общо разходи за дейността в 

размер на  583 337,04 лв. Стойностите на всички структурни разходни 

елементи бележат спад, с изключение на финансови и други разходи, които 

остават относително  непроменени. 

Финансовият резултат от дейността на дружеството  за 2016 година е 

счетоводна брутна печалба в размер на 3 926,94 лв. Нетна печалба  е в 

размер на 3 148, 75 лв. 

При последвалото обсъждане на отчетните материали се очертаха 
няколко предложения, които биха довели до повишаване на финансовия  

резултат на дружеството, а именно: 

-Да се проучи нормативната база и практика в идентични лечебни 

заведения с цел оптимизиране размера на наемите 
-Да се направи анализ на негативните тенденции в губещите 

структурни звена и възможности за евентуална реорганизация с цел 

предотвратяване или минимизиране на отрицателните резултати. 

-Реорганизация на съществуващите работни помещения с цел 

увеличение  на посетителския поток към структурите на  “ДКЦ-I –Разград” 

ЕООД. 

-Актуализиране на вътрешните правила за организация на работната 

заплата с цел привличане  на нови  специалисти и задържане на такива. 

 

По отношение на предоставения бизнес-план за 2017 година 
първоначално беше преценено, че същият  не съдържа компонентите, 

определени в Наредба №3 на Общински съвет Разград за осъществяване на 
стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества  с 
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общинско участие  и чрез общински предприятия, същият  беше върнат за 
преработка и обсъден повторно и приет. 

 

 

II. По отношение на „Общински пазари-Разград” ЕАД гр.Разград 

За отчетния период размерът на нетните приходи на „Общински 

пазари“  възлиза на  330 696,82 лв. при такива за 2015 година съответно  

334 922,30 лв. Разходите за същия период са в размер на 319 029,17 лв, при 

такива за 2015 година – 316 068,30 лв.  Чистата печалба след приспадане на 
данъците за 2016 година  е в размер на 40 576,99лв., при такава за 2015 

година-19 902,43лв. В хода на обсъждане на представените материали 

беше обърнато внимание, че  полученият размер на печалбата на 
дружеството  се дължи на обстоятелството, че са признати приходи в 

размер на 32 000,00лв., които представляват неизплатено задължение към 

доставчик – „Бараж Комплект“ ООД, поради неизпълнение на клаузи по 

договор. Горното обстоятелство по същество означава, че   печалбата 
реално е значително по ниска. 

Беше обърнато внимание на законосъобразността на отдаваните под  

наем  активи на дружеството. Констатирани са случаи на неправомерно 

отдаване без провеждане на тръжни процедури, съгласно условията в 

Наредба №8 на Общински съвет Разград за разрешаване, функциониране и 

премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за 
търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското 

обзавеждане на територията на Община Разград. 

Дружеството ползва дългосрочен търговски кредит от  ТБ 

„СИБАНК” АД  с остатъчен размер  към  31.12.2016 година 145 880,00 лв. 

със срок на погасяване  месец септември 2020 година. В резултат на 

плащане на главница и лихви по кредита  е отчетен разход за лихви в 

размер на 13 219,25 лв. Дружеството няма просрочени задължения към 

кредитори, както и не е ставало гарант на физически и юридически лица за 
ползвани от тях кредити. 

При обсъждане на бизнес-плана за 2017 г. отново се констатира че 
основна и единствена цел на дружеството по отношение на бизнес 
развитието е инвестиране в строителството на  административно- 

търговска сграда. На практика липсваше  обосновка по отношение на 
реализирането на  предлаганата инвестиция като: необходим финансов 

ресурс /собствен заемен/ , проучвания по отношение на лихвени нива, 

управленски такси от кредитни институции, срокове за изпълнение, 

очакван резултат  т.н.  

Беше направена преценка още, че представения бизнес –план на 
дружеството за 2017 година   не съдържа компонентите, определени 

съгласно Наредба №3 на Общински съвет Разград.  Същият беше върнат  
за преработване и обсъден повторно. 
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След приключване на заседанието, комисията изготви доклад, с 
предложения за разпределение на печалбата на дружествата, приемане на 
отчетите за приходите и разходите  и балансите за 2016 година. 

С оглед на  гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.9 и 

т.23,чл.22, ал.1от ЗМСМА,чл.137,ал.1,т.3.и т.5,чл.221,т.6,т.7 и т.10 от 
Търговския закон, чл.10,ал.1т.3 и т.5,чл.11,т.6 и т.9 от Наредба №3 на 
Общински съвет Разград , на основание Доклад  от 05.05.2017г. на 
балансовата комисия, назначена със заповед № 420/27.04.2017г. на кмета 
на Община Разград, Общински съвет да вземе следните решения: 

  1. За ”Диагностично-консултативен център I –Разград”ЕООД 

1.1 Приема отчета за приходите и разходите и баланса за 2016 г.  
1.2 Финансовият резултат  от дейността на дружеството за 2016 г. , 

представляващ нетна печалба в размер на 3 148,75 лв.  да бъде отнесен в 

баланса на дружеството за покриване на  загуби от минали години. 

1.3 Да бъде освободен от отговорност управителя на „ДКЦ –I 

Разград” ЕООД гр.Разград за дейността му  през 2016 г. 
1.4. Предлага на кмета на Община Разград да одобри бизнес-плана на 

дружеството за 2017г.  
 

2. За”Общински пазари –Разград”ЕАД гр.Разград   

2.1 Приема отчета за приходите и разходите и баланса за 2016г. на 
„Общински пазари-Разград” ЕАД гр.Разград 

2.2 Финансовият резултат от дейността на дружеството за 2016г., 
представляващ нетна печалба в размер на 40 576,99 лв.  да бъде 
разпределена както следва: 

- 10%   /4 057,70 лв./  да бъдат отчислени за фонд „Резервен”; 

- 90% / 36 519,29лв./  да бъдат отчислени за други резерви / 

инвестиционни цели/; 

2.3 Освобождава от отговорност  членовете на Съвета на 

директорите  за дейността им през 2016 година. 

2.4 Предлага на кмета на Община Разград  да одобри  бизнес-плана 
на дружеството за 2017г.  

2.5 Назначава регистриран одитор на дружеството за 2017г.,тук вече 

правя конкретно предложение, тъй като на комисиите нямаше такова, моля 

да си го допълните, Светлана Цветанова Павлова – дипломиран експерт 
счетоводител. 

3.Задължава ръководителите на търговските дружества да 

предприемат необходимите действия по смисъла на ТЗ и ЗТР и в сроковете 
по ЗСч за обявяване в търговския регистър на приетите документи . 
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4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

Благодаря ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянната 
комисия по бюджет, финанси и икономическа политика, в постоянната 
комисия по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и в постоянната комисия по законност,  
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 

предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации. 

Госпожо Димитрова, да докладвате за постоянната комисия по бюджет. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Докладната записка беше категорично подкрепена в 

комисията по бюджет, финанси и икономическа политика, като 5 

общински съветника гласуваха „ЗА“, 1 „въздържал се“, „против“ нямаше. 

Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за постоянната комисия по 

управление на общинската собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Благодаря. Уважаеми колеги, на редовно свое заседание комисията 
разгледа докладната записка и при станалите разисквания и дебати 

постъпи предложение за спазване на традицията до сега, всяка година, 

постъпи предложение, подкрепено с 4 гласа „ЗА“ и 3 „въздържали се“ за 

допълнително стимулиране на управителя на ДКЦ  I Разград едно средно 

месечно възнаграждение за отчетния период, а за изпълнителния директор 

на „Общински пазари - Разград“ ЕАД Разград ½ средно месечно 

възнаграждение за отчетния период. Като цяло докладната записка бе 
подкрепена със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, едно уточнение за всички докладни записки. 

Постоянната комисия по законност работеше при липса на кворум и по 

всички докладни записки изразява само становище на присъстващите 
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общински съветници. По отношение на настоящата докладна записка 
номер 212, същата беше разгледана в комисията. Имаше няколко 

предложения, които съответстваха на току що представените от господин 

Анастасов предложения за допълнителни възнаграждения на управителя 

на ДКЦ I и на изпълнителния директор на „Общински пазари – Разград, 

както имаше и предложение, поименно, за регистриран одитор на 
дружеството, което нямаше категорично положително решение. Цялата 
докладна беше подкрепена от 4-ма общински съветници, без „против“ и 

без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Предложения, изказвания във връзка с докладната записка? 

Заповядайте, господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Може би изказването ми няма да бъде във връзка… Във връзка ще 
бъде с докладната записка, но първо искам да кажа, че нямам нищо против 

ръководителите на тези предприятия. Напротив, много ги уважавам и знам, 

че те правят всичко, давайки от себе си, за да могат да развиват тези 

структури. Но от години, не знам защо е така, но се създават предприятия, 

такива, които ако са в реалния сектор, те биха могли да носят и печалба, и 

да създават брутен вътрешен продукт. А такива, които са с чисто социални 

функции, като Общински пазари, са предприятия, които със своята работа 
правят всичко възможно да се товарят наемите, които се вземат от 
наемателите. Аз още един път искам да апелирам и да поставя въпроса 

пред администрацията – да анализират алтернативните възможности, да 
преразгледат правните форми на съществуващите предприятия, защото 

така не може да се продължава. Четейки отчета на Общински пазари аз 
виждам, че това предприятие е с чисто социална функция. Чисто социална 
функция, но когато ти начисляваш към наемите всичките си разходи, 

данък добавена стойност, печалбата, всичко каквото можеш, не знам как 

това предприятие може да има чисто социални функции. За това, уважаеми 

господин кмете, много Ви молим, ако искате икономиката на нашата 

община да се развива, да не се прави така, че да се закриват цели сектори 

от икономиката. Ви молим да преразгледате правните норми на 
съществуващите предприятия. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Христов? 

 

Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 
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Да. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Иванов. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря, госпожо Председател. Предвид характера на докладната, 

искам да отправя едно процедурно предложение и то е гласуването по 

диспозитива да се осъществи по отделно, по подточки. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Ще подложа на гласуване процедурното предложение, 

когато пристъпим към гласуване. Все още сме на изказвания, предложения 

във връзка с докладната записка. Има ли общински съветници, които искат 
да направят такива? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. Уважаеми колеги, както вече беше споменато от 
информацията от председателите на постоянните комисии, на техните 
заседания беше направено подробно обсъждане на докладната записка и 

бяха разменени становища по двете части на тази докладна записка за 
двете търговски дружества. Аз искам, понеже докладчиците не изнесоха 
повече данни за дискусията в постоянните комисии, да представя и 

допълнителна информация във връзка с това, което се изясни на 
заседанията на тези комисии. По отношение на обстоятелствената част, 
Раздел втори на докладната записка на госпожа Радиана Димитров, за 
„Общински пазари - Разград“ ЕАД стана ясно, че това изречение, свързано 

с взаимоотношенията, касаещи „Бараж Комплект“ ООД е напълно 

излишно за приемането на такъв вид решение на общинския съвет, защото 

изясни се, че се касае за изтекло по давност, по принцип вземане на този 

хипотетичен кредитор „Бараж Комплект“ ООД. На второ място, че 
ръководството на дружеството, главният счетоводител, а също и експерт 
счетоводителят, който заверява счетоводните книжа и документи са 
действали законосъобразно и са били длъжни да направят точно така, 

както е посочено и не виждам защо в докладната записка се коментира 
този въпрос дали трябва да бъдат приспаднати, дали да не бъдат и т.н. Тези 

32 000 лева са част от финансовите резултати на дружеството и правилно и 

законосъобразно са включени.  

Втората част, свързана с отдаването под наем на активи на 
дружеството и спазване на процедурите, свързани с предоставяне на 

възможности да се развива там търговска дейност. Общо направените 
изводи в абзац последен на страница втора, уважаеми съветници, се 
свеждат до какво, до това, че там имало една количка за понички. И се 
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разгоря такава дискусия и една част от становищата бяха за тази количка за 
понички трябва да се прилага един определен правен ред. В същото време, 

в същата наредба, чл. 17 беше изяснено, че съществува специално за тази 

количка за понички. Тя се превърна в централно събитие на дискусията и в 

основа на заключението, че имало нарушение на Наредба № 3, че са 
спазени съответните разпоредби. И в тази връзка, когато приемаме 
финансови резултати, годишен финансов счетоводен отчет също би 

трябвало тези неща да се имат предвид. И другото нещо е за един 

млекомат. Аз съм убеден, че кметът ще бъде първият който ще каже, че 
трябва да подкрепяме производителите на животинска продукция и 

възможностите за реализация на тази продукция и че поставянето на 
млекомат е нещо много добро и полезно. И спорът се разгоря в чисто 

юридически план за това по какъв ред трябва да бъде сложен този 

млекомат или той има статута на същите съоръжения, които са свързани с 

машина за кафе, за чай или за нещо друго. Казвам тези неща, за да стане 
ясно, че дискусията издребня и от принципните изводи и постановки, 

нещата се сведоха до, пак ще повторя, до една количка за понички и до 

това дали гражданите да могат да си вземат прясно мляко от този 

млекомат. И в заключение, ние считаме, че общинският съвет, от години 

на ред, когато обсъжда резултатите за финансовите отчети на тези две 
търговски дружества е оценявал труда на мениджърите на тези дружества. 

И изхождам от това, че тези двама ръководители, мениджъри, които са 
ангажирани с управлението на общинската собственост, трябва да получат 
и съответната положителна оценка. И ако са налице основанията за това 
част от тази оценка е и определянето на допълнително възнаграждение. 

Господин Анастасов спомена, че комисията е приела решение и сега да 

бъде направено това, което в продължение на много години е правено и за 
това във връзка с това решение аз ще внеса писмено предложение това 
становище на комисията да бъде включено в диспозитива на решението, а 
именно: 

- По отношение на ДКЦ Разград, в точка първа на диспозитива, да 
бъде създадена точка нова 1.5., а именно, ще цитирам текста, 

който предлагам „Определя допълнително възнаграждение в 

размер на едно месечно възнаграждение на управителя на 

дружеството.“ 

- И в точка 2.1., в резултат на разгорялата се дискусия, се стигна и 

до становището, че все пак трябва да има оценка за 
положителните резултати и на Общински пазари и на ДКЦ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ненчев, само да Ви напомня, че времето Ви изтече. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 
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Ами да, променихте правилника.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, ще изслушаме предложенията Ви. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Само изречението, да бъде създадена точка 2.5. в същият вид, но тук 

възнаграждението да бъде ½. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Т.е. 2.5.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да, 2.5. , прощавайте. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

2.5., а 2.6. ще стане за одитора, така ли предлагате? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

И пиша го в писмен вид и го внасям до Вас, госпожо Председател. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Благодаря Ви. Други изказвания? 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Само едно допълнение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да. 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Средна месечна, понеже през този период управителите… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Други изказвания или предложения във връзка с докладната 

записка? Реплика. Заповядайте, госпожо Димитрова. 
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Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, госпожо Радославова. Уважаеми колеги общински 

съветници, независимо, че на комисиите се разгоряха твърде така 
продължителни дебати, мисля, че всеки от нас тук е избран, поне за себе си 

съм сигурна, да защитавам интересите точно на тези, които са ме избрали. 

Така че не можем да говорим за издребняване. А напротив, ако всички си 

вършеха по този начин работата, сигурно нещата щяха да бъдат далеч по-

добри. В тази връзка искам да уточня на разградската общественост, че по 

отношение на печалбата на Общински пазари, трябва да стане ясно, че 
нетните потоци са с по-нисък размер от предходната 2015 година. В 

същото време разходите са увеличени в сравнение с предходната 2015 

година. Ако не отчетем това неизплатено задължение, реално финансовият 
резултат на Общински пазари за 2016 година щеше да бъде с 50% по-

нисък, а това е резултата от дейността, от дейността на Общински пазари. 

А дали гражданите могат да си взимат мляко или да си купуват понички, 

разбира се, че може. За това са създадени Общински пазари, но въпросът 
тук е да се провеждат законни тръжни процедури за абсолютно всички 

обекти, а не само за някои обекти на Общински пазари, съгласно приетите 
от Общински съвет - Разград наредби. Мисля, че господин Стоян 

Димитров е един от най – големите радетели за спазване на нормативната 

уредба и въобще законосъобразността и целесъобразността на това, което 

правим. Така че подобни изказвания, че виждате ли, хората, ние решаваме 
дали могат да си вземат мляко от млекомата или не могат, са просто 

нелепи. Аз моля господин Ненчев, повече да не вкарва в заблуда нито 

общинските съветници, нито гражданите на Община Разград. Благодаря 

Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Димитрова. Заповядайте, госпожо Георгиева, 

да изразите становище. 

 

Г-жа Галина Георгиева – зам. – кмет на Община Разград 

Аз бих искала да взема отношение по повод казаното от общинските 

съветници до сега. Дали е налице нарушение на Наредба № 8? Сега 
разбирам, че издребняване е това, което ставало дума за понички, колички, 

млекомат. А това, което аз всяка сесия вкарвам в общинския съвет като 

докладни записки, касаещи абсолютно същата материя, до сега никой не 
ми каза, че неправилно вкарвам тези докладни записки, че ние попадаме в 

изключенията. Напротив, общинските съветници ги гласуваха, от части не 
ги и гласуваха включително, някои от тях. Защо били разположени тук и 

там, а въобще не стигнахме до същината, че те били в изключението. 

Години наред тези обекти са минавали през тръжни процедури и аз сега 
разбирам, че за общински пазари специално, това е изключение. Като е 
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изключение, не можах да разбера защо въпреки това бяха вкарани тези 

докладни записки за провеждане на тръжни процедури, след изтичането на 
една година. Ако тълкуванието, което дават общинските съветници, 

защото то е в техните правомощия, на Наредба № 8 е такова, аз трябва да 
знам за напред тези докладни записки, нали, изобщо да не минават през 
общинския съвет и ще помоля в този смисъл общинският съвет да ми даде 
официалното тълкуване на акта, който е приел. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи за изказвания или предложения във 

връзка с докладната записка? Заповядайте, доктор Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

По процедура, госпожо Председател. От името на политическа група 

„ДПС“, ще искаме 10 минути почивка. 

  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Обявявам 10 минути почивка по искане на председателя на групата 

на „ДПС“. 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще помоля общинските съветници да заемат местата си и да 
продължим дебата във връзка с докладна записка номер 212. Моля за 
тишина в залата. Има ли други желаещи да направят изказване или 

предложение във връзка с докладната записка? Не виждам такива.  

 

Постъпило е предложение от общински съветник Стоян Ненчев. В 

точка 1 да се създаде нова точка 1.5. : 

1.5. Определя допълнително възнаграждение на управителя в 

размер на едно средномесечно възнаграждение.  
И в точка 2, точка 2.5. да придобие следното съдържание : 

2.5. Определя допълнително възнаграждение на изпълнителния 

директор в размер на половин средномесечно възнаграждение.  
Досегашната точка 2.5. да стане 2.6.  

 

Ще подложа на гласуване по отделно двете предложения. 

Колеги пристъпваме към гласуване на предложението в точка 1 да се 
създаде нова точка 1.5. Определя допълнително възнаграждение на 

управителя в размер на едно средномесечно възнаграждение. 
Моля гласувайте. 
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С 28 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

предложението се приема. 

 

Пристъпваме към предложението, което касае точка 2 от 
диспозитива. Създаването на точка 2.5., която да придобие следното 

съдържание „Определя допълнително възнаграждение на 

изпълнителния директор в размер на половин средномесечно 

възнаграждение. “ 

Моля гласувайте. 

 

С 10 гласа „ЗА“, „против“ – 10, „въздържали се“ – 10, 

предложението не се приема. 

 

Подлагам на гласуване процедурно предложение, направено от 
общински съветник Мариан Иванов да гласуваме диспозитива по 

подточки. 

Моля гласувайте процедурното предложение. 

 

С 23 гласа „ЗА“, „против“ – 3, „въздържали се“ – 4, 

предложението се приема. 

 

Пристъпваме към гласуване на подточка 1.1. Приема отчета за 

приходите и разходите и баланса за 2016 г. на „ДКЦ –I Разград” ЕООД 

гр.Разград. 

Моля гласувайте. 

 

С 30 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, точка 

1.1. се приема. 

 

Пристъпваме към гласуване на точка 1.2. Финансовият резултат  от 

дейността на дружеството за 2016 г. , представляващ нетна печалба в 

размер на 3 148,75 лв.  да бъде отнесен в баланса на дружеството за 

покриване на  загуби от минали години. 

Моля гласувайте. 

 

С 30 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

общински съвет приема точка 1.2. 

 

Пристъпваме към гласуване на точка 1.3. Да бъде освободен от 

отговорност управителя на „ДКЦ –I Разград” ЕООД гр.Разград за 

дейността му  през 2016 г. 
Моля гласувайте. 
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С 30 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, се 
приема точка 1.3. 

 

Пристъпваме към гласуване на точка 1.4. Предлага на кмета на 

Община Разград да одобри бизнес-плана на дружеството за 2017г. 
Моля гласувайте. 

 

С 30 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, се 
приема точка 1.4. 

 

Пристъпваме към гласуване на точка 1.5. Определя допълнително 

възнаграждение на управителя в размер на едно средномесечно 

възнаграждение. 
Моля гласувайте. 

 

С 30 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, се 
приема точка 1.5. 

 

Пристъпваме към гласуване на точка 2.1. Приема отчета за 

приходите и разходите и баланса за 2016г. на „Общински пазари-

Разград” ЕАД гр.Разград. 

Моля гласувайте. 

 

С 28 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 2, се приема 

точка 2.1. 

 

Пристъпваме към гласуване на точка 2.2. Финансовият резултат от 

дейността на дружеството за 2016г., представляващ нетна печалба в 

размер на 40 576,99 лв.  да бъде разпределена както следва: 

- 10%   /4 057,70 лв./  да бъдат отчислени за фонд „Резервен”; 

- 90% / 36 519,29лв./  да бъдат отчислени за други резерви / 

инвестиционни цели/; 

Моля гласувайте. 

 

С 27 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 3, точка 2.2. 

се приема. 

 

Пристъпваме към гласуване на точка 2.3. Освобождава от 

отговорност  членовете на Съвета на директорите  за дейността им 

през 2016 година. 

Моля гласувайте. 
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С 15 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – 12, точка  2.3. 

не се приема. 

 

Пристъпваме към гласуване на точка 2.4. Предлага на кмета на 

Община Разград да одобри бизнес-плана на дружеството за 2017г. 
Моля гласувайте. 

 

С 9 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – 19,  не се приема 

точка  2.4. 

 

 Пристъпваме към гласуване на точка 2.5. Назначава регистриран 

одитор на дружеството за 2017г., Светлана Павлова – дипломиран 

експерт счетоводител. 

 

/Общински съветници задават въпроси от залата без да говорят на 

микрофон./ 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не се прие за възнаграждението. Подложих го на гласуване. Приехте 

1.5., за възнаграждението на управителя на ДКЦ, не приехте на 
изпълнителния директор на Общински пазари. 

 

Пристъпваме към гласуване на точка 2.5. Назначава регистриран 

одитор на дружеството за 2017г., Светлана Павлова – дипломиран 

експерт счетоводител. 

Моля гласувайте. 

 

С 28 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 1, се приема 

подточка  2.5. 

 

Пристъпваме към гласуване в цялост на докладна записка с вх.№ 212 

с приетите вече промени. 

 

Моля гласувайте. Гласуването е поименно. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   
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4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров отсъства   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов отсъства   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 338 

 

 През 2016г. в Община Разград осъществяваха дейността си 

следните търговски дружества със 100% общинско участие: 
 1.”Диагностично-консултативен център I –Разград” ЕООД; 

 2.”Общински пазари –Разград”ЕАД гр.Разград 

 Съгласно изискванията на Търговския закон и Наредба №3 на 

Общински съвет Разград за осъществяване на стопанска дейност на 

Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия., Общинският съвет, който изпълнява ролята 

на Общо събрание за съответния търговец  приема годишните 
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финансови отчети на търговските дружества със 100% общинско 

участие. 
 

 Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.9 и 

т.23,чл.22, ал.1от ЗМСМА,чл.137,ал.1,т.3.и т.5,чл.221,т.6,т.7 и т.10 от 

Търговския закон, чл.10,ал.1т.3 и т.5,чл.11,т.6 и т.9 от Наредба №3 на 

Общински съвет Разград за осъществяване на стопанска дейност на 

Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия , Доклад  от 05.05.2017г. на балансовата 

комисия, назначена със заповед № 420/27.04.2017г.на кмета на Община 

Разград, Общински съвет, след поименно гласуване, с 27 гласа „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържали се“ – 1, 

 

РЕШИ: 

 

1. За ”Диагностично-консултативен център I –Разград”ЕООД 

със седалище и адрес на  управление Разград, бул.”Васил 

Левски”.ЕИК 116049644, представлявано от управителя д-р Николай 

Денев  

 

1.1. Приема отчета за приходите и разходите и баланса за 2016 г. 
на „ДКЦ –I Разград” ЕООД гр.Разград. 

1.2. Финансовият резултат  от дейността на дружеството за 2016 

г. , представляващ нетна печалба в размер на 3 148,75 лв.  да бъде 
отнесен в баланса на дружеството за покриване на  загуби от минали 

години. 

1.3. Да бъде освободен от отговорност управителя на „ДКЦ –I 

Разград” ЕООД гр.Разград за дейността му  през 2016 г. 
1.4. Предлага на кмета на Община Разград да одобри бизнес-

плана на дружеството за 2017г.  
1.5. Определя допълнително възнаграждение на управителя в 

размер на едно средномесечно възнаграждение. 
  

2. За”Общински пазари –Разград”ЕАД гр.Разград  със седалище  
и адрес на управление гр.Разград, ул.”Марица”№2, ЕИК 116502895 

 

2.1. Приема отчета за приходите и разходите и баланса за 2016г. 
на „Общински пазари-Разград” ЕАД гр.Разград 

2.2. Финансовият резултат от дейността на дружеството за 2016г., 
представляващ нетна печалба в размер на 40 576,99 лв.  да бъде 
разпределена както следва: 

- 10%   /4 057,70 лв./  да бъдат отчислени за фонд „Резервен”; 
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- 90% / 36 519,29лв./  да бъдат отчислени за други резерви / 

инвестиционни цели/; 

2.3. Не освобождава от отговорност  членовете на Съвета на 

директорите  за дейността им през 2016 година. 

2.4. Предлага на кмета на Община Разград да не одобри бизнес-
плана на дружеството за 2017г.  

2.5 Назначава регистриран одитор на дружеството за 2017г., 
Светлана Цветанова Павлова – дипломиран експерт счетоводител. 

3.Задължава ръководителите на търговските дружества да 

предприемат необходимите действия по смисъла на ТЗ и ЗТР и в 

сроковете по ЗСч за обявяване в търговския регистър на приетите 
документи . 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За процедура, може ли, госпожо Председател? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо Председател, 

Уважаеми съветници, 

Аз ви моля до края на тази сесия да помислим по какъв начин да се 
приемат решенията от такова естество. Ние сега, общинският съвет, 
изпълняваме функциите на общо събрание на акционерите или пък 

изразяваме волята на едноличния собственик на капитала, когато се касае 
за ЕООД. И имаше една точка от гласуването, която при 29 участвали, за 

проекта за решение гласуваха 15. Лично аз не съм сигурен, че в този 

случай важи изискването да са гласували повече от половината от общия 

брой на съветниците. Тъй като се касае, пак подчертавам, за особения 

характер на гласуването – общо събрание на акционерно дружество. И ще 
помоля и комисията по законност на една от почивките да коментираме 
този въпрос. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ненчев, ще го направите разбира се, но аз стоя зад това, 

което съм обявила като резултат. 
 

С Т А Т И Я 3 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 181. 

Докладна записка от Иво Димитров – Общински съветник от групата 

на Реформаторския блок 

Относно: Приемане на декларация от Общински съвет Разград 

срещу намеренията за изграждане на бежански центрове от отворен 

и/или затворен тип на територията на Община Разград. 

Тъй като съветник Иво Димитров е подал уведомление, че ще 

отсъства от днешната сесия по уважителни причини е упълномощил 

неговата докладна да ни бъде представена от общински съветник Джипо 

Джипов. 

Заповядайте, господин Джипов. 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Уважаеми колеги, не смятам да изчитам цялата докладна записка, 

защото всички от нас, всеки един от нас е добре запознат с нея. Отново 

само ще повторя за какво се отнася тази докладна записка: за приемане на 
декларация от Общински съвет Разград срещу намерението за изграждане 
на бежански центрове от отворен и/или затворен тип на територията на 
Община Разград. Както подчертах, не смятам да я изчитам цялата 
декларация, ако имате някакви въпроси бих отговорил на тях. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянната 
комисия по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Господин Монев, ще Ви помоля да 
докладвате за решението на постоянната комисия. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 2 гласа „ЗА“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“, комисията не 
подкрепя проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма 
такива. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 181. Моля 

гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 339 
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На основание чл. 27, ал. 3 от  ЗМСМА,  Общински съвет Разград, 

със 7 гласа „ЗА”, „против” – 11, „въздържали се” – 5, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Не приема докладна записка с вх. № 142 / 04.04. 2017 г. от Иво 

Димитров – Общински съветник от групата на Реформаторския блок 

Относно:   Приемане на декларация от Общински съвет Разград 

срещу намеренията за изграждане на бежански центрове от отворен 

и/или затворен тип на територията на община Разград. 

Решението да се изпрати на Областния управител и на Кмета на 
общината в седемдневен срок от приемането му. 

 

С Т А Т И Я 4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 194. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на 

Община Разград 

Относно: Подаване на проектно предложение на Община 

Разград, включено в одобрената от Управляващия орган (УО) на 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ (ОПРР) 

„Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско 

развитие на община Разград 2020“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-

039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014 – 2020“. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Kмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С Решение от 04.04.2016 г. на Ръководителя на УО на ОПРР е 

одобрена „Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско 

развитие на община Разград 2020“. На 18.05.2016 г. между УО на 
програмата  и Община Разград е сключено Споразумение за реализация на 
инвестиционната програма, която ще се финансира по Процедура 
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014 - 2020“ по ОПРР.  Програмата обхваща 7 проекта в 

индикативен основен списък и 2 проекта в индикативен резервен списък. В 

съответствие с Насоките за кандидатстване по процедурата проектните 
предложения, елемент от инвестиционната програма, се подават текущо до 

31 май 2019 г. , съобразно заложените параметри в Инвестиционната 
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програма. В тази връзка, в процес на подготовка е проектно предложение 
по инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности 

„Социална инфраструктура“ с наименование „Основен ремонт и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска 
собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“, с 

индикативна стойност 990 000 лв. и планирана продължителност от 30 

месеца. Проектното предложение предвижда основен ремонт и въвеждане 
на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост, 
находяща се в ж.к. Орел в гр. Разград, за изграждане на Център за работа с 
деца на улицата за предоставяне на комплекс от социални услуги, свързани 

с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, 

социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или 

частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото 

семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-

хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения. 

В съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014 – 2020“ към проектното предложение 
следва да се представи Решение на Общински съвет, с което да се 

гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост и 

че съответната социална институция няма да бъде закривана за период, не 
по-малък от 5 години от крайното плащане към бенефициента. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 и ал.2 

и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Насоките за кандидатстване по процедурата „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 

2020“, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното решение: 
1. Гарантира, че е осигурена устойчивост за проект „Основен 

ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска 
собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ по 

Процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014 – 2020“. 

2. Гарантира, че за период, не по-малък от 5 години от крайното 

плащане към бенефициента - Община Разград, социалната институция 

няма да бъде закривана. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

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

връзка с неправителствени организации и по социална политика, трудова 
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заетост и здравеопазване. Господин Анастасов, да ни докладвате за 
решенията на постоянната комисия по управление на общинската 
собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържа ли се“, 

постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 3 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържа ли се“, комисията изразява 

положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по 

социална политика, трудова заетост и здравеопазване. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържа ли се“, комисията 
подкрепя докладната записка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 

госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Въпросът ми е, касаещ първа точка в решенията – Гарантира, че 

осигурява устойчивост на проекта. Как? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Kмет на Община Разград 

Христина Русева. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Русева, заповядайте. 

 

Г-жа Христина Русева – началник отдел „Програми и проекти“ в 

Община Разград 
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Осигурената устойчивост по проекта се изразява с решението, че 5 

години тази институция ще бъде поддържана в същото състояние, което е 
било при откриването й. Такива са и изискванията на насоките. Просто 

точка едно и точка две са разделени, въпреки че, да , взаимно свързани са, 

устойчивостта се изразява с пет годишния период на незакриване на 
разкритата социална услуга. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Точно заради това зададох въпроса, защото устойчивост се осигурява 

за един проект или със средства, или с кадри, или със сгради, или с 
продължаване на дейността. Тук, в случая, е с продължаване на дейността 
и ще направя след малко едно предложение за обединяване на двете точки 

в решението, тъй като това гарантира, че е осигурена устойчивост, звучи 

малко като една декларация дайте да дадем. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Русева. 

 

Г-жа Христина Русева – началник отдел „Програми и проекти“ в 

Община Разград 

Може ли само да допълня. Освен физическото състояние, 

поддръжката на сградата, а това ще бъде услуга, която ще се финансира 
като делегирана държавна дейност. Т.е. не опираме само до физическата 

издръжка на сградата. Устойчивостта се гарантира и чрез бюджетната 
издръжка на услугата. Да, препокриват се. Просто в насоките за 
кандидатстване изискването за представяне на решението на общински 

съвет е разделено в две точки, за да не се налага след това да правим 

евентуални корекции, при положение, че управляващият орган не ни 

хареса решението, мисля, че по – удачно е да бъде изписано така, както е 
според насоките. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Русева, много Ви благодаря за внесеното уточнение. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да разбираме ли, че е изискване на управляващия орган така да 

бъдат структурирани и оформени решенията? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Аз точно това разбрах. Нали това е изискване на управляващия 

орган, да бъдат гласувани по този начин. Други въпроси към вносителя? 

Не виждам желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната 
записка? Няма такива. Прекратявам дебатите и пристъпваме към поименно 

гласуване на докладна записка с вх.№ 194. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров отсъства   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов отсъства   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 340 

 

С Решение № РД-02-36-286/04.04.2016 г. на Ръководителя на УО 

на ОПРР е одобрена инвестиционна програма с регистрационен номер 

BG16RFOP001-1.040-0019 „Инвестиционна програма за устойчиво и 

интегрирано градско развитие на община Разград 2020“. На 18.05.2016 

г. между УО на ОПРР и Община Разград е сключено Споразумение за 

реализация на инвестиционната програма, която ще се финансира по 

Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ по ОПРР.  

Програмата обхваща 7 проекта в индикативен основен списък и 2 

проекта в индикативен резервен списък. В съответствие с Насоките за 

кандидатстване по процедурата проектните предложения, елемент от 

инвестиционната програма, се подават текущо до 31 май 2019 г. , 

съобразно заложените параметри в Инвестиционната програма. В тази 

връзка, в процес на подготовка е проектно предложение по 

инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група 

дейности „Социална инфраструктура“ с наименование „Основен 

ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда 

общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на 

улицата“, с индикативна стойност 990 000 лв. и планирана 

продължителност от 30 месеца. Проектното предложение предвижда 

основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 

сграда общинска собственост, находяща се в УПИ I-122 от кв. 639 по 

плана на ж.к. Орел в гр. Разград, за изграждане на Център за работа с 
деца на улицата за предоставяне на комплекс от социални услуги, 

свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от 

училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи 

трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и 

неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и 

санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в 

родителски умения. 

В съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ към проектното 

предложение следва да се представи Решение на Общински съвет, с 
което да се гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата 

устойчивост и че съответната социална институция няма да бъде 
закривана за период, не по-малък от 5 години от крайното плащане 
към бенефициента.   
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Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 и 

ал.2 и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Насоките за кандидатстване по Процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“, Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

РЕШИ: 

 

1. Гарантира, че е осигурена устойчивост за проект „Основен 

ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда 

общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на 

улицата“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 

2020“. 

2. Гарантира, че за период, не по-малък от 5 години от 

крайното плащане към бенефициента - Община Разград, социалната 

институция няма да бъде закривана. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 

 

С Т А Т И Я 5 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 195. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на 

Община Разград 

Относно: Подаване на проектно предложение на Община 

Разград, включено в одобрената от Управляващия орган (УО) на 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ (ОПРР) 

„Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско 

развитие на община Разград 2020“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-

039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014 – 2020“. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Kмет на Община Разград 

Благодаря. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Тази докладна записка е идентична с предходната. Ще ми позволите 
само да конкретизирам за какъв обект става въпрос. В съответствие с 
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Насоките за кандидатстване по процедурата проектните предложения се 

подават до 31 май 2019г., съобразно заложените параметри. В тази връзка, 

в процес на подготовка е проектно предложение по инвестиционен 

приоритет „Социална инфраструктура“, група дейности „Социална 
инфраструктура“ с наименование „Изграждане на социални жилища за 
настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, 

отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“, с индикативна 
стойност 2 422 000 лв. и планирана продължителност от 30 месеца. 
Проектното предложение предвижда изграждане на социални жилища (4 

триетажни блокчета с по 4 апартамента на етаж) за уязвими, малцинствени 

и социално слаби групи и други групи в неравностойно положение. 

В съответствие с Насоките за кандидатстване по процедурата, към 

проектното предложение следва да се представи Решение на Общински 

съвет, с което да се гарантира, че за предложения проект е осигурена 
неговата устойчивост и че изградените по ОПРР социални жилища няма да 
бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години от крайното плащане 
към бенефициента. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.23 

и ал.2 и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и Насоките за кандидатстване по Процедура „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 

2020“, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното решение: 
1. Гарантира, че е осигурена устойчивост за проект „Изграждане 

на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби 

групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ по 

Процедурата „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014 – 2020“, предвиждащ изграждане на 
социални жилища (4 триетажни блокчета с по 4 апартамента на етаж) за 

уязвими, малцинствени и социално слаби групи и други групи в 

неравностойно положение.  

2. Гарантира, че за период, не по-малък от 5 години от крайното 

плащане към бенефициента - Община Разград, изградените по ОПРР 

социални жилища няма да бъдат закривани. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в същите три 

постоянни комисии - ПК по управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол; ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 

предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации и 

ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване. Господин 

Анастасов, за решенията на общинска собственост. 
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Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

постоянната комисия подкрепи проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 3 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията изразява 
положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Георгиева, за комисията по социална политика. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте доктор 

Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Аз само искам да попитам вносителя, къде точно се намира този 

квартал 805 по плана? 

 

Г-н Валентин Василев – Kмет на Община Разград 

Този квартал се намира точно на околовръстното за ж.к. „Орел“, под 

старите турски гробища, близко до казана за ракия, бившия. Мисля, че съм 

достатъчно ясен. Сетихте ли се? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доуточняващ въпрос ли имате? 

 

Г-н Валентин Василев – Kмет на Община Разград 

И боровата горичка в дясно, в ляво са наредени няколко склада за 
строителни материали, гаражи има за автобуси, прегледи и т.н. Това е от 
дясната страна, от горната. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Това без да засяга старите гробища? Така ли да го разбирам? 
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Г-н Валентин Василев – Kмет на Община Разград 

Да. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин Джипов. 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Каква ще бъде застроената площ на този проект? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Русева, можете ли да отговорите на въпроса на общинския 

съветник? 

 

Г-жа Христина Русева – началник отдел „Програми и проекти“ в 

Община Разград 

Предвижданата застроена площ е 12 497 кв.м.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Да. Заповядайте. 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Бихте ли ни казали, в следващата докладна записка е представена 
промяна в списъка за предназначението, броя и вида на общинските 
жилища, каква част или какъв процент от тях е заета към този момент? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Следващата докладна записка все още не подлежи на обсъждане. 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Да, аз само като връзка с това, общинските жилища, които са 
представени в следващата докладна записка, да ми отговорите какъв 

процент от тях са заети. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Джипов, ще имате възможност да зададете въпроса си на 
следващия етап. 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 
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Въпросът ми е по тази докладна записка. Какъв процент от тези 

обявени тук приблизително 200 жилища са заети към този момент? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой може да отговори на този въпрос? 

 

Г-н Валентин Василев – Kмет на Община Разград 

Никой не може да отговори на този въпрос, защото въпросът е… 

най-малкото, което е трябва да направим справка. Едва ли някой в залата 

или служител може да ви отговори веднага на този въпрос колко са заетите 

жилища. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Въпреки, че аз поддържам това, че наистина не касае конкретното 

предложение за решение и няма връзка с обсъждания въпрос. Други 

въпроси? 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Допълнителен въпрос имам, извинявайте. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Считано, че няма такъв анализ, направен в Община Разград колко 

общински жилища има свободни към 2017 г., Община Разград ни предлага 
да инвестираме, чрез този проект, над 2 400 000 лева. Така ли е? 

 

Г-жа Галина Георгиева – зам. –кмет на Община Разград 

Това е безвъзмездна финансова помощ. Говорим за проект, с който 

ще се кандидатства по оперативната програма, изцяло финансирана с 
европейски средства, а не бюджетни такива. Говорим за проект по 

инвестиционната програма, одобрена преди две години, на Община 
Разград и единият от приоритетите, социална инфраструктура, включва 

именно социалните жилища. Те не подлежат в момента на коментар и 

просто сме длъжни в определения срок да подадем проектното – 

предложение, вече одобрено от управляващия орган. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Бяхте много изчерпателна, госпожо Георгиева. Имате 

доуточняващ въпрос ли, господин Джипов? Други въпроси? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? 
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Няма. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№ 

195. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров отсъства   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов отсъства   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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№ 341 

 

С Решение № РД-02-36-286/04.04.2016 г. на Ръководителя на УО 

на ОПРР е одобрена инвестиционна програма с регистрационен номер 

BG16RFOP001-1.040-0019 „Инвестиционна програма за устойчиво и 

интегрирано градско развитие на община Разград 2020“. На 18.05.2016 

г. между УО на ОПРР и Община Разград е сключено Споразумение за 

реализация на инвестиционната програма, която ще се финансира по 

Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“ по ОПРР.  

Програмата обхваща 7 проекта в индикативен основен списък и 2 

проекта в индикативен резервен списък. В съответствие с Насоките за 

кандидатстване по процедурата проектните предложения, елемент от 

инвестиционната програма, се подават текущо до 31 май 2019 г. , 

съобразно заложените параметри в Инвестиционната програма. В тази 

връзка, в процес на подготовка е проектно предложение по 

инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, група 

дейности „Социална инфраструктура“ с наименование „Изграждане 
на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално 

слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни 

изисквания“, с индикативна стойност 2 422 000 лв. и планирана 

продължителност от 30 месеца. Проектното предложение предвижда 

изграждане на социални жилища (4 триетажни блокчета с по 4 

апартамента на етаж) за уязвими, малцинствени и социално слаби 

групи и други групи в неравностойно положение в УПИ VIII „За 

социални жилища“, кв. 805 по плана на град Разград.  

В съответствие с Насоките за кандидатстване по Процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ към проектното 

предложение следва да се представи Решение на Общински съвет, с 
което да се гарантира, че за предложения проект е осигурена неговата 

устойчивост и че изградените по ОПРР социални жилища няма да 

бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години от крайното 

плащане към бенефициента.   

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

т.23 и ал.2 и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и Насоките за кандидатстване по Процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“, Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

РЕШИ: 



45 

 

 

1. Гарантира, че е осигурена устойчивост за проект 

„Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и 

социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните 
хигиенни изисквания“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014 – 2020“, предвиждащ изграждане на социални жилища 

(4 триетажни блокчета с по 4 апартамента на етаж) за уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи и други групи в неравностойно 

положение в УПИ VIII „За социални жилища“, кв. 805 по плана на 

град Разград.  

2. Гарантира, че за период, не по-малък от 5 години от 

крайното плащане към бенефициента - Община Разград, изградените 
по ОПРР социални жилища няма да бъдат закривани. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 

С Т А Т И Я 6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 198. 

 

Г-н Валентин Василев – Kмет на Община Разград 

196, нали? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Извинявайте, в моите материали липсва тази докладна записка. 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 196. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на 

Община Разград 

Относно: Промяна в списъка за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2017 година. 

Заповядайте доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Kмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С решение от заседание на 31.01.2017 год. на Общински съвет 
Разград е приет списъкът за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2017 година. Същият 
включва 194 броя общински жилища, конкретизирани според 

предназначението си.  

 В списъка фигурират: 
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          - къща, находяща се на ул.„Родопи” № 8 - включена в раздел ІV „ 

Резервни жилища”; 

          - двустаен апартамент, находящ се на ул.„Перистър” № 12, ап.6 – 

включен в раздел ІV  „Резервни жилища”.               

          След обсъждане в комисията по чл.3 от Наредба 17 на Общински 

съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на 
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища е взето 

решение да се направи предложение горепосочените два  общински имота 
да преминат от групата на резервните жилища в групата на жилищата за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.  

 Необходимостта от тази промяна е продиктувана от факта, че в 

посочените по-горе две резервни общински жилища са настанени лица, в 

семействата на които са налице остри социални и здравословни проблеми 

– установен е висок процент трайно намалена работоспособност по 

решение на ТЕЛК/ НЕЛК и минимален доход от социална пенсия.  

Съгласно разпоредбите на чл.45 от Закона за общинската 
собственост  /ЗОС/ и чл.29, ал.1 от Наредба № 17 на Общински съвет 
Разград в резервни общински жилища се настаняват лица за срок не по-

дълъг от 2 /две/ години, поради което с изтичане на срока по сключените с 
наемателите договори, същите следва да бъдат прекратени.  

Лицата, настанени в посочените резервни жилища, нямат близки и 

роднини, при които да живеят и единствената възможност да бъде 
задоволена тяхната жилищна нужда е настаняването им от резервни 

жилища в жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона 
за общинската собственост и чл.4, ал.2, изр.2 от Наредба № 17 на 
Общински съвет Разград ви предлагам да вземете следното решение: 

               І. Променя списъка за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2017 година:  
              1. Изключва жилищен имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр.Разград,  ул.„Родопи” № 8 от Раздел ІV „Резервни 

жилища” и го включва в раздел І „Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди”. 

              2. Изключва жилищен имот – частна общинска собственост, 
находящ се в гр.Разград,  ул.„Перистър” № 12, ап.6 от Раздел ІV „Резервни 

жилища” и го включва в раздел І „Жилища за настаняване под наем на 
граждани с установени жилищни нужди”.               

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянната 
комисия по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и постоянната комисия по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 

предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации. 

Господин Анастасов, за постоянната комисия по общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Проекта за решение бе подкрепен с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 3 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията изразява 
положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма 
такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№ 

196. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров отсъства   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   
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16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов Отсъства   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 342 

 

С решение № 276 по Протокол № 21 от заседание на 31.01.2017 

год. на Общински съвет Разград е приет списъкът за 

предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските 
жилища за 2017 година. Същият включва 194 броя общински жилища, 

конкретизирани според предназначението си.  

В списъка фигурират: 

- къща, находяща се на ул.„Родопи” № 8 - включена в раздел ІV „ 

Резервни жилища”; 

- двустаен апартамент, находящ се на ул.„Перистър” № 12, ап.6 – 

включен в раздел ІV  „Резервни жилища”.               

След обсъждане в комисията по чл.3 от Наредба 17 на Общински 

съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди 

на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

е взето решение да се направи предложение горепосочените два  

общински жилищни имота да преминат от групата на резервните 
жилища в групата на жилищата за настаняване под наем на граждани 

с установени жилищни нужди.  

Необходимостта от тази промяна е продиктувана от факта, че в 

посочените по-горе две резервни общински жилища са настанени 

лица, в семействата на които са налице остри социални и 

здравословни проблеми – установен е висок процент трайно намалена 
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работоспособност по решение на ТЕЛК/ НЕЛК и минимален доход от 

социална пенсия.  

Съгласно разпоредбите на чл.45 от Закона за общинската 

собственост  /ЗОС/ и чл.29, ал.1 от Наредба № 17 на Общински съвет 

Разград в резервни общински жилища се настаняват лица за срок не 
по-дълъг от 2 /две/ години, поради което с изтичане на срока по 

сключените с наемателите договори, същите следва да бъдат 

прекратени.  

Лицата, настанени в посочените резервни жилища, нямат близки 

и роднини, при които да живеят и единствената възможност да бъде 
задоволена тяхната жилищна нужда е настаняването им от резервни 

жилища в жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди. 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от 

Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2, изр.2 от Наредба № 17 

на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване 
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища, Общинският съвет, след поименно гласуване, с 26 

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

 

Р Е Ш И: 

 

І. Променя списъка за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2017 година:  

1. Изключва жилищен имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр.Разград,  ул.„Родопи” № 8 от Раздел ІV „Резервни 

жилища” и го включва в раздел І „Жилища за настаняване под наем 

на граждани с установени жилищни нужди”. 

2. Изключва жилищен имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр.Разград,  ул.„Перистър” № 12, ап.6 от Раздел ІV 

„Резервни жилища” и го включва в раздел І „Жилища за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни нужди”.               

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

С Т А Т И Я 7 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 198. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на 

Община Разград 
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Относно: Продължаване срока на договори за наем за жилищни 

имоти – частна общинска собственост. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Kмет на Община Разград 

Благодаря. 

Уважаеми общински съветници, 

С договори от 2011 г. в общински жилища са настанени Савина 
Борисова Романова, Екатерина Андреанова Савова и Несрие Ибрям Тахир. 

Към настоящият момент изтичат договорите за наем на шестте години. 

Поради изтичане на срока на настаняване са подадени заявления от 
наемателите за продължаване на наемните правоотношения. 

Комисията по чл.3 от Наредба № 17 е разгледала подадените 
заявления и е установила, че лицата отговарят на условията за 
продължаване срока на договора за наем и към настоящия момент нямат 
неразплатени задължения. 

След извършена проверка е констатирано, че лицата отговарят на 
условията за продължаване срока на договора за наем и към настоящия 

момент нямат неразплатени задължения. 

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

чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.46, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.18, 

ал.3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград предлагам да вземете 
следното решение: 
          І . Продължава срока на договорите за наем с наематели на жилищни 

имоти- частна общинска собственост, както следва:  

         1. Продължава срока на договора за наем от 01.06.2011 г. на Савина 
Борисова Романова /едночленно семейство/ - наемател на общинско 

жилище в гр.Разград, ул.„Никола Пенев” № 46, вх.А, ап.2, ет.1 /едностаен 

апартамент /  до 01.06.2021 година. 

         2. Продължава срока на договора за наем от 01.06.2011 г. на 
Екатерина Андреанова Савова /двучленно семейство/ - наемател на 
общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.19, вх.Г, ап.2, ет.1  

/двустаен апартамент/  до 01.06.2021 година. 

         3. Продължава срока на договора за наем от 20.06.2011 г. на Несрие 
Ибрям Тахир /двучленно семейство/ - наемател на общинско жилище в 

гр.Разград, ул. „Гвардейска” № 12 А   /две стаи и сервизни помещения/  до 

20.06.2021 година. 

         ІІ. Поради настъпили промени в жилищната нужда, съгласно 

предвидените в чл.13 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград норми 

за жилищно задоволяване, при възможност на наемателите по т.2 и т.3 да 
им бъдат предоставени гарсониери. При липса на свободни такива, да се 
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приложи разпоредбата на чл.13, ал.6 от Наредба № 17 на Общински съвет 
Разград. 

        ІІІ. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди за 
продължаване срока на договорите за наем с наемателите по точка І и 

сключи анекси към договорите. 

        Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и в тази по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с неправителствени организации. Господин 

Анастасов, за общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта за решение 
бе подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 3 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията изразява 
положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Няма желаещи да 

зададат въпроси. Изказвания, предложения във връзка с докладната 
записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна 
записка с вх.№ 198. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   
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7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров отсъства   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков Не участва   

26. Стефан Димов Стефанов Отсъства   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 343 

 

1. С договор от 01.06.2011 г. в общинско жилище, находящо се в 

гр.Разград, ул. „Никола Пенев” № 46, вх.А, ап.2, ет.1 е настанена 

Савина Борисова Романова. Поради изтичане на срока за настаняване 
е подадено заявление от наемателката с вх.№ АО-05-03-2201 от 

21.03.2017 г. за продължаване на наемните правоотношения. 

2. . С договор от 01.06.2011 г. в общинско жилище, находящо се в 

гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.19, вх.Г, ап.2, ет.1 е настанена Екатерина 

Андреанова Савова. Поради изтичане на срока за настаняване е 
подадено заявление от наемателката с вх.№ АО-05-03-2621 от 

03.04.2017 г. за продължаване на наемните правоотношения. 

3. С договор от 20.06.2011 г. в общинско жилище, находящо се в 

гр.Разград, ул. „Гвардейска” № 12 А е настанена Несрие Ибрям Тахир. 

Поради изтичане на срока за настаняване е подадено заявление от 
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наемателката с вх.№ АО-05-03-2240 от 22.03.2017 г. за продължаване 
на наемните правоотношения. 

Комисията по чл.3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград 

е разгледала подадените заявления и е установила, че лицата 

отговарят на условията за продължаване срока на договора за наем и 

към настоящия момент нямат неразплатени задължения. 

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

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

администрация, чл.46, ал.4 от Закона за общинската собственост и 

чл.18, ал.3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград за условията и 

реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под 

наем и продажба на общински жилища, Общинският съвет, след 

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

се“ – няма, 

Р Е Ш И: 

 

І . Продължава срока на договорите за наем с наематели на 

жилищни имоти- частна общинска собственост, както следва:  

1. Продължава срока на договора за наем от 01.06.2011 г. на 

Савина Борисова Романова /едночленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ул.„Никола Пенев” № 46, вх.А, ап.2, 

ет.1 /едностаен апартамент /  до 01.06.2021 година. 

2. Продължава срока на договора за наем от 01.06.2011 г. на 

Екатерина Андреанова Савова /двучленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.19, вх.Г, ап.2, ет.1  

/двустаен апартамент/  до 01.06.2021 година. 

3. Продължава срока на договора за наем от 20.06.2011 г. на 

Несрие Ибрям Тахир /двучленно семейство/ - наемател на общинско 

жилище в гр.Разград, ул. „Гвардейска” № 12 А   /две стаи и сервизни 

помещения/  до 20.06.2021 година. 

ІІ. Поради настъпили промени в жилищната нужда, съгласно 

предвидените в чл.13 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград 

норми за жилищно задоволяване, при възможност на наемателите по 

т.2 и т.3 да им бъдат предоставени гарсониери. При липса на свободни 

такива, да се приложи разпоредбата на чл.13, ал.6 от Наредба № 17 на 

Общински съвет Разград. 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди за 

продължаване срока на договорите за наем с наемателите по точка І и 

сключи анекси към договорите. 
ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 
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Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 

 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 199. 

Докладна записка от д-р Валентин Василев – кмет на Община 
Разград 

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Kмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Следващите три докладни записки ще ги представи архитект Сергев. 

 

Г-н Петър Сергев – главен архитект на Община Разград 

Уважаеми дами и господа, 

Госпожо Председател, 

Господин Кмет, 
В общината е постъпило искане от Сунай Осман Рафи за разрешение 

за изготвяне на подробен устройствен план на собствен имот в местността 
„ СТРАЖЕЦКИ ЛОЗЯ“ в землището на Разград, с начин на трайно 

ползване-лозе, с желание да бъде отреден имот за обществено обслужване. 

Имотът е електрифициран и водоснабден. Ще се използва за изграждане на 
база за услуги за автомобилите, смяна на гуми и други такива. Това е 
едната докладна. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Арх. Сергев, само за съветниците да уточня, поради еднаквото 

естество на трите докладни записки с входящи номера 199, 200 и 201, ще 

ни бъдат представени от арх. Сергев и трите, ще ги обсъждаме заедно и ще 
ги гласуваме след това по отделно. Продължете, арх. Сергев. 

 

Г-н Петър Сергев – главен архитект на Община Разград 

Благодаря. 

 

Докладна записка с вх.№ 200. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на 

Община Разград 

Относно: Разрешение за изготвяне на подробен устройствен план 

/ПУП/. 
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Постъпило е искане от БЕХИДЖЕ ХАСАН ИБРАХИМ и ХАЛИМ 

ИБРАХИМ ИБРАХИМ с желание да се допусне план  за застрояване на 
собствено имот в местността „Малкия хълм“, с начин на трайно ползване-

друг вид нива. Като имота също се обслужва от полски път и е 
водоснабден и електроснабден. Имотът, има желание да бъде ползван за 
изграждане на жилищна сграда и постройки на допълващото застрояване. 

 

Докладна записка с вх.№ 201. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на 

Община Разград 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - 

парцеларен план - трасе с обща дължина  592,62 л. м. – за водопровод 

до поземлен имот с № 023294 в местността „Пунарлък” в землището 

на с. Дянково, община Разград. 

 

Третата докладна се отнася до одобряване на подробен устройствен 

план  - парцеларен план - трасе за водопровод. С Ваше решение от 
миналата година август месец е одобрено задание за изработване на 
подробен устройствен план. Планът е изработен, разгледан е от общински 

експертен съвет, обявен е, отново е разглеждан на експертния съвет и сега, 

след като не са постъпили възражения, предлагаме на вашето внимание да 
приемете решение за одобряване на този подробен устройствен план – 

парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън 

границите на урбанизираната територия – трасе за водопровод. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Петър Сергев – главен архитект на Община Разград 

Да. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли въпроси във връзка с трите докладни записки? 

Не виждам желаещи. Изказвания, предложения? Извинявайте. Двете 
докладни записки с входящи номер 199, 200 и 201 са разгледани в 

постоянните комисии по общинска собственост и законност. Ще помоля 

господин Анастасов, да ни докладва за трите докладни записки, как е 
протекло гласуването в комисията. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Докладна записка с номер 201 бе разгледана в постоянната комисия 

и с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта за решение бе 
подкрепен. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Само 201, да, извинявам се. Само 201 е разгледана в 

общинска собственост. Трите са разгледани в постоянната комисия по 

законност. Господин Монев, ще Ви помоля да докладвате за постоянната 
комисия. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник от ПП „Кауза Разград“ 

Ако ми разрешите аз да докладвам. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник, докладва от името на 
председателя на ПК 

И трите докладни записки са разгледани в комисията по законност. 
Докладна записка с вх.№ 199 е получила 3 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“.  

Докладна записка с вх.№ 200 е получила 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

И докладна записка 201 – 4 гласа „ЗА“, “, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И продължете за постоянната комисия по ТСУ, господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

И в комисията по устройство на територията, трите докладни 

записки бяха разгледани, като докладна записка с вх.№ 199 получи 8 гласа 
„ЗА“, “, без „против“ и „въздържали се“. Докладна записка с вх.№ 200 - 8 

гласа „ЗА“, “, без „против“ и „въздържали се“. И вх.№ 201 - 9 гласа „ЗА“, 

“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме вече към въпроси във връзка с трите докладни записки, 

след като получихме докладите на председателите на постоянните 
комисии. Имате ли въпроси във връзка с докладните записки? Няма 
желаещи. Предложения и изказвания? Няма такива. 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 199. 

Докладна записка от д-р Валентин Василев – кмет на Община 

Разград 

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 
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Моля гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 344 

 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 103-06-4188 от 

07.04.2017 г. от СУНАЙ ОСМАН РАФИ за разрешение за изработване 
на подробен устройствен план - план за застрояване на собствен 

поземлен имот с идентификатор № 61710.606.4386 по КК на гр.Разград, 

в местността „ СТРАЖЕЦКИ ЛОЗЯ“, с трайно предназначение на 

територията - земеделска и начин на трайно ползване-лозе, по реда на 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането са приложени следните документи: 

- задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - 

план за застрояване; 
- предложение за създаване на ПУП - план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идентификатор № 61710.606.4386 по КК на 

гр.Разград, в местността „ СТРАЖЕЦКИ ЛОЗЯ“, с трайно 

предназначение на територията - земеделска и начин на трайно 

ползване-лозе, с отреждане „За обществено обслужване“; 

- скица на имота;  

- нотариален акт за собственост. 

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на 

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

такова разрешение се придружава от задание по чл. 125 от ЗУТ, което 

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а. 

СУНАЙ ОСМАН РАФИ e представил задание за разрешение за 

изработването на подробен устройствен план - план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идентификатор 61710.606.4386 по КК на 

гр.Разград, в местността „ СТРАЖЕЦКИ ЛОЗЯ“, с трайно 

предназначение на територията - земеделска и начин на трайно 

ползване-лозе. 
Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

чието допускане се иска. Посочено е, че имотът се обслужва от 

съществуващ полски път. Водоснабдяването и електрозахранването са 

съществуващи. Имотът ще се ползва за изграждане на база за услуги-

ремонт на автомобили, смяна на гуми и др.подобни. Предвижда се да 

се промени предназначението на имота - земеделска земя за 
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неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските 
земи. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 

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

администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 

125, ал. 1, във връзка с чл.109, ал. 1, т. 3 и чл.110, ал.1, т.3 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет Разград, с 27 гласа „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

РЕШИ : 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план - план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор  №61710.606.4386 по КК на гр.Разград, в местността 

„СТРАЖЕЦКИ ЛОЗЯ“, с трайно предназначение на територията - 

земеделска и начин на трайно ползване-лозе, с отреждане „За 

обществено обслужване“ и разрешава изработването на проект за 

подробен устройствен план - план за застрояване  на собствен 

поземлен имот с идентификатор 61710.606.4386 по КК на гр.Разград, в 

местността „СТРАЖЕЦКИ ЛОЗЯ“, с трайно предназначение на 

територията - земеделска и начин на трайно ползване-лозе, с 
отреждане „За обществено обслужване“ собственост на СУНАЙ 

ОСМАН РАФИ. 

 

Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на Общината, да се публикува 

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

 

Решението не подлежи на оспорване. 
  

 /Заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план е неразделна част от Решение № 344 и е приложено към протокола./ 

 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 200. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на 

Община Разград 
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Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

Моля гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 345 

 

 В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 103-06-4307 от 

10.04.2017 г. от БЕХИДЖЕ ХАСАН ИБРАХИМ и ХАЛИМ ИБРАХИМ 

ИБРАХИМ  за  разрешение за изработване на подробен устройствен 

план - план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор № 61710.613.4539 по КК на гр.Разград, в местността 

„Малкия хълм“, с трайно предназначение на територията – 

земеделска и начин на трайно ползване-друг вид нива, по реда на 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

 Към искането са приложени следните документи: 

 - задание за изработване на подробен устройствен план 

/ПУП/- план за застрояване; 
 - предложение за създаване на ПУП - план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идентификатор № 61710.613.4539 по КК на 

гр.Разград, в местността „Малкия хълм“, с трайно предназначение на 

територията – земеделска и начин на трайно ползване-друг вид нива, с 
отреждане „За ниско-етажно жилищно строителство“; 

 - скица на имота;  

 - нотариален акт за собственост. 

 Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на 

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

такова разрешение се придружава от задание по чл. 125 от ЗУТ, което 

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а. 

 БЕХИДЖЕ ХАСАН ИБРАХИМ и ХАЛИМ ИБРАХИМ 

ИБРАХИМ  са представили задание за разрешение за изработването 

на подробен устройствен план - план за застрояване на собствен 

поземлен имот с идентификатор 61710.613.4539 по КК на гр.Разград, в 

местността „Малкия хълм“, с трайно предназначение на територията 

– земеделска и начин на трайно ползване-друг вид нива. 

 Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

чието допускане се иска. Посочено е, че имотът се обслужва от 

съществуващ полски път. Водоснабдяването и електрозахранването са 

съществуващи. Имотът ще се ползва за изграждане на жилищна 
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сграда и постройки на допълващото застрояване. Предвижда се да се 
промени предназначението на имот - земеделска земя за неземеделски 

нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 

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

администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 

125, ал. 1, във връзка с чл.109, ал. 1, т. 3 и чл.110, ал.1, т.3 от Закона за 

устройство на територията, Общински съвет Разград, с 27 гласа „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

РЕШИ : 

 

 Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план - план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор  №61710.613.4539 по КК на гр.Разград, в местността 

„Малкия хълм“, с трайно предназначение на територията – 

земеделска и начин на трайно ползване-друг вид нива, с отреждане „За 

ниско-етажно жилищно строителство“ и разрешава изработването на 

проект за подробен устройствен план - план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идентификатор 61710.613.4539 по КК на 

гр.Разград, в местността „Малкия хълм“, с трайно предназначение на 

територията – земеделска и начин на трайно ползване-друг вид нива., 

с отреждане „За ниско-етажно жилищно строителство“ собственост на 

БЕХИДЖЕ ХАСАН ИБРАХИМ и ХАЛИМ ИБРАХИМ ИБРАХИМ   

 

 Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на Общината, да се публикува 

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

 

 Решението не подлежи на оспорване. 
  

 /Заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план е неразделна част от Решение № 345 и е приложено към протокола./ 

 

С Т А Т И Я 10 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№ 

201. 
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Докладна записка от д-р Валентин Василев – кмет на Община 

Разград 

Относно: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - 

парцеларен план - трасе с обща дължина  592,62 л. м. – за водопровод 

до поземлен имот с № 023294 в местността „Пунарлък” в землището 

на с. Дянково, община Разград. 

Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров отсъства   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов Отсъства   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   
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33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 346 

 

С Решение № 188 на Общински съвет Разград по Протокол № 

14/30.08.2016 г. е одобрено заданието за изработване на проект за 

подробен устройствен план и е разрешено изработването на проект за 

ПУП – ПЗ с отреждане „За производствени и селскостопански 

дейности” на  поземлен имот с № 023294 в местността „Пунарлък”, 

собственост на „Беркай - 2010“ ЕООД, с. Дянково и на парцеларни 

планове за  водоснабдяване и електрификация  при необходимост. 

    Изготвен е проект за подробен устройствен план: 

- план за застрояване на поземлен имот с № 023294 в землището 

на с. Дянково, община Разград, в местността „Пунарлък”, собственост 

на „Беркай - 2010“ ЕООД  с. Дянково;   

- парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираната територия -  

трасе за водопровод до имот с №  023294  в землището на с. Дянково, 

община Разград, в местността „Пунарлък”, собственост на 

възложителя – „Беркай - 2010“ ЕООД,  с. Дянково през имот с № 

000335, представляващ пасище – земи по чл.19 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, общинска 

собственост и през имоти с №№ 000170 и 000171,  представляващи 

полски пътища, общинска собственост. Трасето е с обща дължина  

592,62 л. м.  /а през общинското пасище - дължината на трасето е 51,07 

л.м./, съгласно приложения парцеларен план и с общ сервитут 355.57 

кв.м. 

Представено е Становище на „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД 

гр. Разград от 18.08.2016 г. 
Изработеният проект за ПУП е разгледан от Общинския 

експертен съвет по устройство на територията, който с Решение № 

ХІІІ по Протокол № 2/02.02.2017 г. е допуснал проектите /план за 

застрояване и парцеларен план/ за обявяване. 
Проектът за подробен устройствен план е обявен  на всички 

заинтересовани лица. 

В установения срок съгласно чл.128, ал.5 от Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/ не са направени възражения, 

предложения  и искания по проекта.  

Съгласно чл.17а, ал.2 от Закона за опазване на земеделските 
земи /ЗОЗЗ/ трасето не подлежи на утвърждаване. 
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Изработеният проект е приет от Общинския експертен съвет по 

устройство на територията с Решение № ІV по Протокол № 

5/13.04.2017 год. Парцеларният план е допуснат за одобряване от 

Общинския съвет на основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ. 

На основание  гореизложеното и чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл.129, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за 

устройство на територията,  Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 27 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява  подробен устройствен план - парцеларен  план за 

елементите на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираната територия – трасе за водопровод до поземлен имот с 
№ 023294 в землището на с. Дянково, община Разград, в местността 

„Пунарлък”, собственост на възложителя – „Беркай - 2010“ ЕООД,  с. 
Дянково през поземлен имот с № 000335, представляващ пасище – 

земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, общинска собственост  и през имоти с №№ 

000170 и 000171,  представляващи полски пътища, общинска 

собственост. Трасето е с обща дължина  592,62 л. м.  и общ сервитут 

355.57 кв.м., съгласно приложения парцеларен план.  

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и Областния управител на Област Разград и се обнародва в 

„Държавен вестник” в 7-дневен срок от приемането му. 

3. Настоящото решение подлежи  на оспорване по реда на чл.215 

от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” 

пред Административен съд Разград. 

 

/Подробният устройствен план е неразделна част от Решение № 

346 и е приложен към протокола./ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Обявявам 10 минути почивка. 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я 11 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

След почивката пристъпваме към разглеждане на докладна записка с 
вх.№ 202. 
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Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на 

Община Разград 

Относно: Определяне на представител на Община Разград в 

Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Чиста Община“ 

гр.Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

През 2006 година на заседание на Общински съвет Разград е дадено 

съгласие Община Разград да участва като учредител на сдружение с 
нестопанска цел в частна полза с наименование „Чиста Община“ по реда 
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с основна цел – 

Проучване, опазване и възстановяване на компонентите на околната среда 
на територията на Община Разград и други общини в Република България. 

Със същото решение общинският съвет е възложил на кмета на Община 
Разград да подпише учредителните документи и да участва лично или чрез 
упълномощен представител в ръководните органи на сдружението. 

Учредители на сдружението са Община Разград, „Биовет“ АД клон 

Разград, „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – Разград и „Амилум България“ 

ЕАД – Разград.  

С Решение 2007 г. на Разградски окръжен съд е регистрирано 

Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Чиста Община“, със 

седалище и адрес на управление: гр.Разград, ул.„Сливница“ № 3А, с 
колективен орган на управление - Управителен съвет, за член на който е 
избран Денчо Стоянов Бояджиев, кмет на Община Разград към датата на 
регистрация на сдружението. 

На 27.04.2017 г. в Община Разград е депозирана до Общото събрание 
на „Чиста Община“ молба  от Денчо Стоянов Бояджиев, с която се иска да 
бъде освободен и заличен, като член на Управителния съвет на Сдружение 
„Чиста Община“ гр.Разград, считано от 26.04.2017г., която е препратена по 

компетентност до Председателя на Управителния съвет на сдружението. 

Съгласно Устава на сдружението – членовете – юридически лица се 
представляват в Общото събрание от законните им представители или 

изрично упълномощено лице, а съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация в 

правомощията на общинския съвет е да приеме решение, с което да 
определи лицето или лицата, които ще представляват общината в 

юридическите лица с нестопанска цел и ще участват в техните ръководни 

органи. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 и 

чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, предлагам на Общински съвет – Разград да вземе следното 

решение: 

1. Определя Валентин Стефанов Василев, в качеството на кмет на 
Община Разград да представлява Общината пред ръководните органи на 
Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Чиста Община“ гр.Разград, 

създадено с Решение № 1 от 25.07.2007 г., по ф.д. № 469/2007 г. на 
Разградски окръжен съд и в тази връзка да подписва всички документи. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да участва лично или чрез 
упълномощен свой представител в ръководните органи на сдружението. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, да докладвате за становището на 
постоянната комисия по законност, където е разглеждана докладната 
записка. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 3 гласа „ЗА“ , без „против“ и „въздържали се“, комисията изразява 

положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 

госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Господин Василев, може и мой пропуск да е, че не съм информирана, 

но все пак така няколко конкретни дейности, които е извършило това 
сдружение? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да. Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Г-жа Галина Георгиева – зам. – кмет на Община Разград 

Не е имало никакви дейности. Учредено е само, от там на сетне няма 
протоколи за събиране нито на управителния съвет, нито на общото 

събрание. Управител на същото е господин Огнян Хинов. Това е бившият 
Директор на Водоснабдяване, така че не е в правомощията на кмета на 
общината да предложи, за разлика от другото, където председателстващ на 
управителния съвет е именно кмета, така че в негови правомощия е да 
предложи прекратяване на сдружението. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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 Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 

предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. 

 Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№ 

202. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров отсъства   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов Отсъства   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 347 

 

С Решение № 739 по Протокол № 42 от проведено на 20.11.2006 г. 
заседание на Общински съвет Разград е дадено съгласие Община 

Разград да участва като учредител на сдружение с нестопанска цел в 

частна полза с наименование „Чиста Община“ по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, с основна цел – Проучване, 
опазване и възстановяване на компонентите на околната среда на 

територията на Община Разград и други общини в Република 

България. Със същото решение общинския съвет е възложил на кмета 

на Община Разград да подпише учредителните документи и да участва 

лично или чрез упълномощен представител в ръководните органи на 

сдружението. 

Учредители на сдружението са Община Разград, „Биовет“ АД 

клон Разград, „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – Разград и „Амилум 

България“ ЕАД – Разград.  

С Решение № 1 от 25.07.2007 г., по ф.д. № 469/2007 г. на 

Разградски окръжен съд е регистрирано Сдружение с нестопанска цел 

в частна полза „Чиста Община“, със седалище и адрес на управление: 
гр.Разград, ул.„Сливница“ № 3А, с колективен орган на управление - 
Управителен съвет, за член на който е избран Денчо Стоянов 

Бояджиев, кмет на Община Разград към датата на регистрация на 

сдружението. 

На 27.04.2017 г. в Община Разград е депозирана до Общото 

събрание на „Чиста Община“ СДЧП молба вх.№ АО-05-03-3342 от 

Денчо Стоянов Бояджиев, с която се иска да бъде освободен и заличен, 

като член на Управителния съвет на Сдружение „Чиста Община“ 

гр.Разград, считано от 26.04.2017 г., която е препратена по 

компетентност до Председателя на Управителния съвет на 

сдружението. 

Съгласно Устава на сдружението – членовете – юридически лица 

се представляват в Общото събрание от законните им представители 

или изрично упълномощено лице, а съгласно разпоредбата на чл.21, 

ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация в правомощията на общинския съвет е да приеме 
решение, с което да определи лицето или лицата, които ще 
представляват общината в юридическите лица с нестопанска цел и ще 
участват в техните ръководни органи. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 и 

чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация Общински съвет – Разград, след поименно гласуване, с 
25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя Валентин Стефанов Василев, в качеството на кмет 

на Община Разград да представлява Общината пред ръководните 
органи на Сдружение с нестопанска цел в частна полза „Чиста 

Община“ гр.Разград, създадено с Решение № 1 от 25.07.2007 г., по ф.д. 

№ 469/2007 г. на Разградски окръжен съд и в тази връзка да подписва 

всички документи. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да участва лично или 

чрез упълномощен свой представител в ръководните органи на 

сдружението. 

 

Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Разград и на 
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането 

му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – гр. Разград. 

 

С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разглеждаме докладна записка с вх.№ 203. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на 
Община Разград 

Относно: Определяне на представител на Община Разград в 

Сдружение с нестопанска цел „Лудогорие Еко“ и прекратяване на 

сдружението. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на Решение от заседание на Общински съвет Разград 

на 30.05.2008 г. и Протокол от учредително събрание проведено на 
09.12.2008 г., с Решение № 1 от 2009 г., по фирмено дело на Разградски 

окръжен съд е регистрирано Сдружение с нестопанска цел с наименование 
„ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул. 

„Бели Лом“ № 37а, с предмет на дейност: Сътрудничество в областта на 
управлението на отпадъците, осъществявано на базата на доброволност, 
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равнопоставеност, взаимен интерес, гъвкавост и динамичност, прозрачност 
и отговорност. 

 Сдружението е създадено по реда на Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел като форма на сътрудничество, определена в 

Споразумение от 16.05.2008 г. изготвено в съответствие с изискванията на 
чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в 

него участват Община Разград, Община Исперих, Община Кубрат, Община 
Лозница, Община Завет, Община Цар Калоян и Община Самуил.  

С Решение № 161 по Протокол № 13 от проведено заседание на 
22.07.2016 г. на Общински съвет Разград е дадено съгласие за 
прекратяване на посоченото по-горе сдружение за срок до 30.10.2016 г., 
който срок е изтекъл. 

На 27.04.2017 г. в Община Разград е депозирана до Общото събрание 
на СНЦ „Лудогорие Еко“ гр.Разград молба от Денчо Стоянов Бояджиев, с 
която се иска да бъде освободен и заличен, като член на Управителния 

съвет и Председател на сдружението, считано от 26.04.2017 г. 
Съгласно чл.16 от Устава на сдружението – Общинските съвети на 

общините – членове на Сдружението упълномощават свои представители, 

които да представляват общината в сдружението, като определят поне 
двама представители – един основен представител и един заместник, а 
съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация в правомощията на общинския 

съвет е да приеме решение, с което да определи лицето или лицата, които 

ще представляват общината в юридическите лица с нестопанска цел и ще 
участват в техните ръководни органи. 

В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и 

т.7 от ЗЮЛНЦ и чл.22, т.4 и т.8 от Устава на сдружението, юридическото 

лице с нестопанска цел се прекратява с решение на върховния си орган – 

Общото събрание, което също така избира и освобождава членовете на 
Управителния съвет. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 и 

чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от Закона 
за юридическите лица с нестопанска цел, предлагам на Общински съвет – 

Разград, да вземе следното решение: 
1. Определя Валентин Стефанов Василев, в качеството му на кмет на 

Община Разград за основен представител на Общината пред ръководните 
органи на Сдружение с нестопанска цел с наименование „ЛУДОГОРИЕ 
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ЕКО“, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 

37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. на 
Разградски окръжен съд и в тази връзка да подписва всички документи. 

2. Определя Галина Милкова Георгиева – Маринова, в качеството й 

на заместник кмет на Община Разград за заместник на определеното по т.1 

лице.  

3. Възлага на кмета на Община Разград да участва в ръководните 

органи на сдружението. 

4. Дава съгласие за прекратяване на Сдружение с нестопанска цел с 
наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на управление: 
гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 

г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната е разглеждана в постоянната комисия по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 

етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени 

организации. Господин Монев, да докладвате за решението на комисията. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 3 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията изразява 
положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси  към вносителя? Не виждам 

желаещи. Предложения, изказвания във връзка с докладната записка? Няма 
такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№ 

203. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   
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8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Отсъства   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов Отсъства   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 348 

 

В изпълнение на Решение № 175 по Протокол № 11 от проведено 

заседание на Общински съвет Разград на 30.05.2008 г. и Протокол от 

учредително събрание проведено на 09.12.2008 г., с Решение № 1 от 

10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд е 
регистрирано Сдружение с нестопанска цел с наименование 
„ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, 

бул. „Бели Лом“ № 37а, с предмет на дейност: Сътрудничество в 

областта на управлението на отпадъците, осъществявано на базата на 

доброволност, равнопоставеност, взаимен интерес, гъвкавост и 

динамичност, прозрачност и отговорност. 

 Сдружението е създадено по реда на Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ като форма на сътрудничество, 
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определена в Споразумение от 16.05.2008 г. изготвено в съответствие с 
изискванията на чл.61 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и в него участват Община Разград, Община 

Исперих, Община Кубрат, Община Лозница, Община Завет, Община 

Цар Калоян и Община Самуил.  

С Решение № 161 по Протокол № 13 от проведено заседание на 

22.07.2016 г. на Общински съвет Разград е дадено съгласие за 

прекратяване на посоченото по-горе сдружение за срок до 30.10.2016 г., 
който срок е изтекъл. 

На 27.04.2017 г. в Община Разград е депозирана до Общото 

събрание на СНЦ „Лудогорие Еко“ гр.Разград молба вх.№ АО-05-03-

3338 от Денчо Стоянов Бояджиев, с която се иска да бъде освободен и 

заличен, като член на Управителния съвет и Председател на 

сдружението, считано от 26.04.2017 г. 
Съгласно чл.16 от Устава на сдружението – Общинските съвети 

на общините – членове на Сдружението упълномощават свои 

представители, които да представляват общината в сдружението, като 

определят поне двама представители – един основен представител и 

един заместник, а съгласно разпоредбата на чл.21, ал.1, т.15 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация в 

правомощията на общинския съвет е да приеме решение, с което да 

определи лицето или лицата, които ще представляват общината в 

юридическите лица с нестопанска цел и ще участват в техните 
ръководни органи. 

В съответствие с разпоредбите на чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 

и т.7 от ЗЮЛНЦ и чл.22, т.4 и т.8 от Устава на сдружението, 

юридическото лице с нестопанска цел се прекратява с решение на 

върховния си орган – Общото събрание, което също така избира и 

освобождава членовете на Управителния съвет.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 и 

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

администрация, във връзка с чл.13, ал.1, т.2 и чл.25, ал.1, т.3 и т.7 от 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел Общински съвет – 

Разград, след поименно гласуване, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
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1. Определя Валентин Стефанов Василев, в качеството му на 

кмет на Община Разград за основен представител на Общината пред 

ръководните органи на Сдружение с нестопанска цел с наименование 
„ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, 

бул. „Бели Лом“ № 37а, създадено с Решение № 1 от 10.01.2009 г., по 

ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд и в тази връзка да 

подписва всички документи. 

2. Определя Галина Милкова Георгиева – Маринова, в 

качеството й на заместник кмет на Община Разград за заместник на 

определеното по т.1 лице.  
3. Възлага на кмета на Община Разград да участва в 

ръководните органи на сдружението. 

4. Дава съгласие за прекратяване на Сдружение с нестопанска 

цел с наименование „ЛУДОГОРИЕ ЕКО“, със седалище и адрес на 

управление: гр.Разград, бул. „Бели Лом“ № 37а, създадено с Решение 
№ 1 от 10.01.2009 г., по ф.д. № 1/2009 г. на Разградски окръжен съд.  

 

Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Разград и на 
Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането 

му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – гр. Разград. 

 

С Т А Т И Я 13 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 204. 

Докладна записка от д-р Валентин Василев – кмет на Община 
Разград 

Относно: Извършени  корекции  по  бюджета  на  Община  

Разград  през  четвъртото  тримесечие   на 2016 г. 
Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение изискванията на чл.124, ал.2 от Закона за публичните 
финанси промените по общинския бюджет се одобряват от Общинския 

съвет, с изключение на: 
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• Промени по чл.56, ал.2 от Закона за публичните финанси – в 

резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем 

средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки; 

• Промени по чл.125, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси – за 
дейностите на делегиран бюджет. 
През четвъртото тримесечие на 2016 г. са получени 31 бр. дарения в 

размер на 22 377 лв., които се разходват според волята на дарителите. 

Извършени са 4 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит за 12 

015 лв. 

Издадени са 42 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за 
корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и 

бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят 
по системата на делегираните бюджети и 68 бр. заповеди на 
ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по 

системата на делегираните бюджети. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.124, ал.2 от Закона за 
публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет  
Разград да вземе следното решение: 

1. Одобрява  промените  по  общинския  бюджет  за  четвъртото  

тримесечие  на  2016  г.,  съгласно Приложение № 1.                 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана във всички 

постоянни комисии. Госпожо Димитрова, да докладвате за постоянната 

комисия по бюджет, финанси и икономическа политика. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Настоящата докладна записка с вх.№ 204 беше 
разгледана в постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа 
политика и беше подкрепена по следният начин: гласували „ЗА“ – 5 

общински съветника, „въздържали се“ – 2, „против“ – няма. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за постоянната комисия по 

управление на общинската собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 5 гласа „ЗА“ и 1 „въздържал се“, проекта за решение бе 
подкрепен в комисията. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за комисията по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 2 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал се“, комисията изразява 
положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Христов, за постоянната комисия по 

устройство и развитие на територията. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Комисията подкрепи докладната с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 4-ма 
„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 
среда. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия
 по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и с 5 гласа 
„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, подкрепи проекта за решение. 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За постоянната комисия по социална политика, 

госпожо Георгиева. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, „въздържали се“ – 2, без „против“, комисията 
подкрепи проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, за постоянната комисия по 

образование и наука. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, 
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Докладната записка бе подкрепена с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по култура. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Докладната записка бе подкрепена с 6 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ също няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Парашкевов, за постоянната комисия за младежта, спорта 
и туризма. 

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, комисията разгледа докладната записка и проекта 
за решение и гласували 3 „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Вели, за постоянната комисия по 

международно сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка е подкрепена от комисията със 

7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 

господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря. Моят въпрос към вносителя е следният: Всички 

фактически обстоятелства, които се посочват в докладната записка като 

основания за приемане на предложеното решение са се случили през 2016 

година. Защо чак сега, на сесията през месец май на общинския съвет, 
Кметът внася това предложение за неща, които е могъл да направи още на 

сесията през месец януари, когато ние, специално по изискване на закона, 

приемаме отчет за изпълнението на бюджета през 2016 г. и обсъждаме 
всички въпроси, които касаят този бюджет. Не е ли могло по-рано да се 
поставят тези въпроси на вниманието на общинския съвет? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Димитров? 
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Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожа Иванова ще отговори на въпроса, поставен от Вас. 

Заповядайте. 

 

Г-жа Полина Иванова – главен счетоводител на Община Разград 

Не, не беше възможно по-рано, защото законовият срок за 
представяне на отчета на общината в Министерство на финансите и 

получаване на равнения за получени трансфери, субсидии и всякакъв вид 

взаимоотношения с друг вид разпоредители на бюджет, беше до края на 
месец февруари. А отчета, който ще бъде представен на вашето внимание, 
за изпълнение на бюджета за 2016 година, съгласно Наредба № 15 на 
Общински съвет Разград, е до 31 юли на следващата година. Такъв ще бъде 
представен в законовия срок, тогава ще получите информация и за отчета. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Добре. Други въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Има ли предложения, изказвания във връзка с тази докладна 
записка? Не виждам желаещи. Пристъпваме към поименно гласуване на 
докладна записка с вх.№ 204. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов   + 

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов   + 

9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Отсъства   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   
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16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев   + 

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов Отсъства   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 349 

 

В изпълнение изискванията на чл.124, ал.2 от Закона за 

публичните финанси промените по общинския бюджет се одобряват от 

Общинския съвет, с изключение на: 

• Промени по чл.56, ал.2 от Закона за публичните финанси – в 

резултат на получени като трансфер или временен безлихвен 

заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и 

сметки; 

• Промени по чл.125, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси – 

за дейностите на делегиран бюджет. 

През четвъртото тримесечие на 2016 г. са получени 31 бр. 

дарения в размер на 22 377 лв., които се разходват според волята на 

дарителите. 
Извършени са 4 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит 

за 12 015 лв. 

Издадени са 42 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за 

корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и 

бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не 
работят по системата на делегираните бюджети и 68 бр. заповеди на 

ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, 

работещи по системата на делегираните бюджети. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл.124, ал.2 от Закона за 

публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински 

съвет  Разград, след поименно гласуване, с 22 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – 4, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява  промените  по  общинския  бюджет  за  четвъртото  

тримесечие  на  2016  г.,  съгласно Приложение № 1.                 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 

/Приложение № 1 е неразделна част от Решение № 349 и е 

приложено към протокола./ 

 

С Т А Т И Я 14 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 205. 

Докладна записка от д-р Валентин Василев – кмет на Община 
Разград 

Относно: Извършени  корекции  по  бюджета  на  Община  

Разград  през  първото  тримесечие   на 2017 г. 
Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

През първото тримесечие на 2017 г. са получени 17 бр. дарения в 

размер на 153 483 лв., които се разходват според волята на дарителите. 

Извършени са 3 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит за 13 

840 лв. 

Издадени са 15 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за 
корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и 

бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят 
по системата на делегираните бюджети и 11 бр. заповеди на 
ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по 

системата на делегираните бюджети. 



80 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.124, ал.2 от Закона за 
публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет  
Разград да вземе следното решение:  

1. Одобрява  промените  по  общинския  бюджет  за  първото 

тримесечие  на  2017  г.,  съгласно Приложение № 1.                 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана във всички 

постоянни комисии, тъй като касае бюджет. Госпожо Димитрова, да ни 

докладвате за становището на постоянната комисия по бюджет. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Настоящата докладна записка беше подкрепена в 

постоянната комисията по бюджет и финанси, 5 общински съветника 
гласуваха „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 2. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за постоянната комисия по 

управление на общинската собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта за 
решение бе подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 2 гласа „ЗА“, без „против“ и  1„въздържал се“, комисията изразява 
положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, за постоянната комисия по устройство и развитие 
на територията. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Комисията, с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 4-ма „въздържали се“, 

подкрепи докладната записка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна среда. 
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Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 

по околна среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ подкрепи 

проекта за решение. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по 

социална политика. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, „въздържали се“ – 2, без „против“, комисията 
подкрепя докладната записка и проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, за постоянната комисия по 

образование и наука. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, докладната записка 
бе подкрепена. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по 

култура. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Докладната записка и проекта за решение към нея бяха подкрепени с 
6 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Парашкевов, за постоянната комисия за 
младежта, спорта и туризма. 

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия разгледа докладната записка 

и проекта за решение и гласували „ЗА“ – 3, „против“ – няма, „въздържал 

се“ – 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Господин Вели, за постоянната комисия по 

международно сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Благодаря. Уважаеми колеги, докладната записка е подкрепена със 7 

гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма 
такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№ 

205. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов   + 

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов   + 

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Отсъства   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев   + 

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов Отсъства   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   
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28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 350 

 

В изпълнение изискванията на чл.124, ал.2 от Закона за 

публичните финанси промените по общинския бюджет се одобряват от 

Общинския съвет, с изключение на: 

• Промени по чл.56, ал.2 от Закона за публичните финанси – в 

резултат на получени като трансфер или временен безлихвен 

заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и 

сметки; 

• Промени по чл.125, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси – 

за дейностите на делегиран бюджет. 

През първото тримесечие на 2017 г. са получени 17 бр. дарения в 

размер на 153 483 лв., които се разходват според волята на дарителите. 
Извършени са 3 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит 

за 13 840 лв. 

Издадени са 15 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за 

корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и 

бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не 
работят по системата на делегираните бюджети и 11 бр. заповеди на 

ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, 

работещи по системата на делегираните бюджети. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.124, ал.2 от Закона за 

публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински 

съвет  Разград, след поименно гласуване, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – 3, 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява  промените  по  общинския  бюджет  за  първото 

тримесечие  на  2017  г.,  съгласно Приложение № 1.                 



84 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 

/Приложение № 1 е неразделна част от Решение № 350 и е 

приложено към протокола./ 

 

С Т А Т И Я 15 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 206. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на 
Община Разград 

Относно: Разпределение на остатък от дългосрочен банков 

кредит. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 583 от Протокол от 24.06.2014 г. на Общински съвет 
Разград е одобрено поемането на дългосрочен дълг от Община Разград за 
инвестиции в уличната мрежа и сграден общински фонд, разпределен по 

обекти, съгласно Приложения № 1 и № 2 към него. След проведена 
процедура по Закона за обществените поръчки за избор на финансова 

институция е сключен договор с SG „Експресбанк“ АД. Кредитът е усвоен, 

предвидените в решението обекти и дейности са изпълнени и към момента 
е наличен остатък в размер на 102 010 лева.  

Съгласно чл. 56 от Закона за общинския дълг кметът на общината 
носи отговорност за използването на постъпленията от дълга само по 

предназначението, за което общинският съвет е одобрил поемането на 
дълга. Предназначението, което е одобрил Общински съвет Разград е за 
инвестиции в уличната мрежа и сграден общински фонд, разпределени по 

обекти, съгласно приложенията към него. 

С оглед на гореизложеното възниква необходимостта Общински 

съвет Разград да определи нови обекти, в които да се инвестира остатъка 
от усвоения кредит.  

Общинска администрация предлага остатъка от усвоения 

дългосрочен банков кредит да се използва за ремонт на следните обекти 

/улици и междублокови пространства/: 
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� улица „Мелник“ в град Разград с дължина от 155 метра и 

стойност на ремонтните дейности - 40 000 лева; 
� улица „Силиврия“ в град Разград с дължина от 60 метра и 

стойност на ремонтните дейности - 9 000 лева; 

� междублоково пространство между ул. „Сава Катрафилов" и 

ул. „Любен Каравелов" в град Разград с площ от 2 205 кв.м. и 

стойност на ремонтните дейности - 53 010 лева; 
� други – при наличие на финансов ресурс, получен в резултат 

на предложени по-ниски цени от участници, определени за 

изпълнители на обществените поръчки, които ще бъдат 
проведени.   

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и 

чл.22, ал.1 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка с чл.56 от  Закона за общинския дълг, ви 

предлагам да вземете следното решение:  
1. Одобрява следните обекти за инвестиции, финансирани с остатък от 

дългосрочен банков кредит, усвоен след одобрение с Решение № 583 от 
Протокол № 44 от 24.06.2014 г. на Общински съвет Разград, както следва: 

1.1.  улица „Мелник“ в град Разград с дължина от 155 метра и 

стойност на ремонтните дейности - 40 000 лева; 
1.2.  улица „Силиврия“ в град Разград с дължина от 60 метра и 

стойност на ремонтните дейности - 9 000 лева; 

1.3.  междублоково пространство между ул. „Сава Катрафилов" и 

ул. „Любен Каравелов" в град Разград с площ от 2 205 кв.м. и 

стойност на ремонтните дейности - 53 010 лева; 
1.4.  други – при наличие на финансов ресурс, получен в резултат 

на предложени по-ниски цени от участници, определени за 
изпълнители на обществените поръчки, които ще бъдат проведени.   

2. Възлага на Кмета на общината да включи обектите в Разчета за 
капиталовите разходи на Община Разград за 2017 година.  

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в 4 постоянни 

комисии - ПК по бюджет, финанси и икономическа политика, ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол, ПК по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствени организации и в ПК по устройство и развитие 
на територията, транспорт на общината. Госпожо Димитрова, за комисията 
по бюджет. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 
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 Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, 

И настоящата докладна записка с вх.№ 206 беше подкрепена в 

постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика, като 

5 общински съветници гласуваха „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

2. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за постоянната комисия по 

общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Колеги, с 5 гласа „ЗА“ и 1 „против“, проекта за решение бе 
подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 2 гласа „ЗА“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“, комисията не може да 
вземе категорично становище по докладната. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Христов, за постоянната комисия по ТСУ. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Докладната беше подкрепена с 6 гласа „ЗА“, без „против“ – 3-ма 
„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. Моят първи въпрос към вносителя е: По какъв начин 

са определени, от него като вносител, тези три участъка от уличната мрежа 
на Община Разград? И това означава ли, че това са най – острите нужди за 
такъв вид ремонтни дейности и подобряване на уличната мрежа? И 

вторият ми въпрос е: Как да се разбира съдържанието на точка 1.4. от 
диспозитива – „други – при наличие на финансов ресурс“? Това означава 
ли, че ние по този начин даваме съгласие, ако се окаже, че има останал 

финансов ресурс, кметът сам без съгласието на общинския съвет, ще 
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прецени къде и как да бъдат изразходени евентуално тези парични 

средства, ако такива се окажат в наличност? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Димитров, по 

какъв начин са определени… Знаете много добре, че през цялата година 
ние получаваме сигнали от граждани по отношение на състоянието на 
пътната мрежа в град Разград и в околните села. Имаше един 

предварителен списък с определени места, които според нашите 
специалисти са най – зле. Лично аз, заедно с трима специалисти, 

обходихме целият град Разград улица по улица. Съвместно и с шефа на 
Ремонтстрой комбинирахме този обход, за да свършим две неща. Първо 

със сигурност да бъдем убедени, че предложените обекти, които в момента 
ви предлагаме за асфалтиране са в най – лошо състояние и вторият момент 
беше, тъй като аз имам амбицията да не оставя нито една сериозна дупка 
на територията на Разград, по улица всяка дупка буквално е отбелязана и 

общинското предприятие „Ремонтстрой“ започва поетапното им 

запълване. Освен това, ако мога да конкретизирам, тук става въпрос за 
участъци, които са с определена дължина. Тук не става въпрос за 
запълване на дупки, а за определен участък от 155 м., другият 60м., 

другият от 2000 кв.м., които изцяло ще се асфалтират. Това е нашата 
логика. А по отношение на точка 4, дай боже да остане финансов ресурс, в 

което аз малко се съмнявам не заради друго, а защото миналата година 
постигнахме много ниска цена при обществената поръчка, поради 

стойността на битума, който е бил от порядъка на 500 лева на тон. За 
съжаление тази година пазарните цени вървят около 700 и няколко лева, 

така че аз се съмнявам, че ще остане ресурс. Но ако остане, няма никакъв 

проблем да бъде внесена специално докладна записка, за да бъдат 
уточнени и улиците, които да ви бъдат предложени за одобрение. Освен 

това има още няколко участъка, които съм ги възложил да бъдат 
остойностени, евентуално цялостната подмяна на асфалтовата покривка, 

колко ще ни струва. И разбира се ако можем да намерим допълнително 

средства, да ги ремонтираме. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте, госпожо Тодорова. 

 

Г-жа Таня Тодорова - ПП „БСП“ 

Аз имам един въпрос. Колко домакинства живеят на ул. „Мелник“ и 

ул.“Силиврия“? Гъсто населени ли са тези два участъка? Приблизително. 
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не мога да Ви кажа колко домакинства живеят. Това са два района, 

които са с къщи. Но ако ме питате за трета точка пространството между 

„Сава Катрафилов“ и ул.“Любен Каравелов“, направете си сметка, това е 
пространството срещу училище Паисий Хилендарски. Всички блокове 
предната редици са там 4, 5, 6 входа, отзадните не знам колко блока са, 

цялото пространство с изпълнението и завършването на асфалтовата 
площадка мисля, че ние ще излезем от този квартал. Миналата година 
ремонтирахме спортните площадки, осветлението, сега с асфалтирането 

този квартал ще бъде завършен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси? Заповядайте, господин Иванов. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря, госпожо Председател. Аз имам въпрос към господин 

Василев. Господин Василев, имате ли информация от кога не е извършван 

ремонт по посочените улици? Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Честно казано нямам такава информация. Последният ремонт е с 
кредита, който беше теглен 2007 година, но той не е за тях. Освен това 
господин Димитров, сещам се за нещо, понеже вчера получих една 
докладна от жители на ул.“Южен Булевард“, които апелират за, явно са 
видели, че правим ремонти на тротоарите на улица „Бузлуджа“, след това и 

на „Свети Климент“, та те имат желание и на тях  най-сетне да им се 
обърне внимание, защото казват хората, че плащат данъци, а газят в кал. 

Цялото пространство на Южен булевард от долната страна – там няма 
асфалт, няма дори тротоари. Някакви временни решения с нахвърляни 

остатъци от ремонти, но това е някакво много така нетрайно решение, да. 

Което пък ме навежда на мисълта, че от горната страна на южен булевард 

има един участък от точно пресечката на ул.“Бузлуджа“ до старите турски 

гробища и малко по-нататък – този участък незнайно защо навремето, пак 

мисля, че 2005 година ли беше теглен един кредит, и тротоарните 
пространства не са ремонтирани, въпреки че по задание, ако не се лъжа, 

цялата „Южен булевард“ беше включена за ремонт. Аз ще си направя 

труда да проверя, най-вероятно има решение на общински съвет, кои точно 

участъци и от къде до къде са предвидени тези участъци за ремонт. Защото 

ако тръгнете от „Бузлуджа“ в дясно целият тротоар до „Райна Княгиня“ 
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нататък е подновен, циментиран, направен с нови бордюри и така нататък. 

На мен ми стана интересно защо този участък, който според мен е някъде 
около 200 метра или 300 е оставен, т.е. дали е написан и не е изпълнен, и 

защо не е изпълнен. Но за това ще ви информирам на един по-следващ 

етап. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Тодорова.  

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Имам още един въпрос. Дали комисията от общинска администрация 

е обърнала внимание на стъпалата към хотел Разград, преди както се 
казваше, в какво състояние са? Да изразите някакво мнение. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Възможно е да има компрометирани участъци, въпреки че 
общинското предприятие е извършило ремонт на тези стъпала. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Може ли един кратък само отговор. Лично аз, всеки ден и не само аз, 
това е един натоварен участък, който всички жители от Орел слизат до 

централната част на града и там изключително, т.е. самите стъпала са в 

окаяно състояние, липсват плочки. Отделно, че и площите там, когато 

започне, а и не само пролетта, също там става един голям змиярник. Но 

плочките са в изключително лошо състояние. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин Джипов. 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

В споменатата от Вас обиколка, бяха ли обходени индустриалните 
зони и ако да, има ли някакъв план за ремонтиране на също така 
отворените дупки в индустриалните зони? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да, бяха обходени. Дупките ще бъдат запълнени. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения във 

връзка с докладната записка? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 
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Аз считам, че няма общински съветник, който да не подкрепя 

усилията на кмета и на общинската администрация за решаване на 
проблемите от такъв характер и ние всички сме удовлетворени, когато 

виждаме, че в това отношение има резултати. За това и с особено внимание 
следим тази изключително чувствителна тема за гражданите на Разград. В 

допълнение на това, което каза господин Василев, ние можем да допълним 

списъка на такива места в град Разград, които също имат изключително 

остра необходимост от такъв вид инвестиране на средства. На скоро 

нашата комисия по териториално селищно устройство направи един обход 

на такива места в града и ние констатирахме доста такива улици. Даже и си 

спомням под блоковете „Млади семейства“ там също има улици, които 

въобще по тях няма нищо направено. Но аз главно искам да взема 
отношение за едно предложение за допълнение на диспозитива на 
решението. Аз вярвам на джентълменската дума на кмета, че ако останат 
свободни средства, което макар и малко вероятно, все пак е възможно, той 

ще определи тези средства къде да бъдат изразходвани заедно с общинския 

съвет. За прецизност да добавим в точка 1.4. , която има предвид 

евентуалното наличие на такъв свободен финансов ресурс, на края, след 

думата „които ще бъдат проведени“ и да запишем „и одобрени от 
общинския съвет“. И по този начин ще бъде продължена и практиката, а и 

процедурата е такава и така е законно според мен. Може и 9000 лева да 
останат, пак ние, общинските съветници, също да участваме във вземането 

на решението къде да бъдат вложени. Внасям в писмен вид предложението 

за точка 1.4. добавка на края на израз. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да придобие „други – при наличие на финансов ресурс, получен в 

резултат на предложени по-ниски цени от участници, определени за 
изпълнители на обществените поръчки, които ще бъдат проведени и 

одобрени от общинския съвет.“ Кое ще бъде одобреното? Обществените 
поръчки?  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Обектите. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не става ясно.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Ще го коригираме ако има нужда. Ако приемете, че това вмъкване за 
участието на общинския съвет трябва да бъде разположено малко по-

напред, считайте предложението след думата „други“ – „други, одобрени 

от общинския съвет“ и продължаваме с текста, който е на вносителя. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приемате така да бъде формулирано предложението? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да, с такава редакция. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания или предложения във връзка с докладната записка? 

Има ли? Не виждам желаещи.  

Постъпило е едно предложение, мисля че стана ясно на всички, от 
общински съветник Стоян Димитров Ненчев в точка 1.4. , ще го изчета 
цялото: „други, одобрени от общинския съвет - при наличие на финансов 

ресурс, получен в резултат на предложени по-ниски цени от участници, 

определени за изпълнители на обществените поръчки, които ще бъдат 
проведени.“.  

Подлагам предложението на гласуване. Моля гласувайте. 

 

С 19 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 6, 

предложението се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладната записка с вх.№ 206, в 

цялост,  с приетите промени в нея. Моля гласувайте. 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 351 

 

С Решение № 583 от Протокол № 44 от 24.06.2014 г. на Общински 

съвет Разград е одобрено поемането на дългосрочен дълг от Община 

Разград за инвестиции в уличната мрежа и сграден общински фонд, 

разпределен по обекти, съгласно Приложения № 1 и № 2 към него. 

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки за 

избор на финансова институция е сключен договор с SG 

„Експресбанк“ АД. Кредитът е усвоен, предвидените в решението 

обекти и дейности са изпълнени и към момента е наличен остатък в 

размер на 102 010 лева.  

Съгласно чл. 56 от Закона за общинския дълг кметът на 

общината носи отговорност за използването на постъпленията от 

дълга само по предназначението, за което общинският съвет е одобрил 

поемането на дълга. Предназначението, което е одобрил Общински 



92 

 

съвет Разград е за инвестиции в уличната мрежа и сграден общински 

фонд, разпределени по обекти, съгласно приложенията към него. 

С оглед на гореизложеното възниква необходимостта Общински 

съвет Разград да определи нови обекти, в които да се инвестира 

остатъка от усвоения кредит.  

Общинска администрация предлага остатъка от усвоения 

дългосрочен банков кредит да се използва за ремонт на следните 
обекти /улици и междублокови пространства/: 

� улица „Мелник“ в град Разград с дължина от 155 метра и 

стойност на ремонтните дейности - 40 000 лева; 

� улица „Силиврия“ в град Разград с дължина от 60 метра и 

стойност на ремонтните дейности - 9 000 лева; 

� междублоково пространство между ул. „Сава Катрафилов" 

и ул. „Любен Каравелов" в град Разград с площ от 2 205 

кв.м. и стойност на ремонтните дейности - 53 010 лева; 

� други – при наличие на финансов ресурс, получен в 

резултат на предложени по-ниски цени от участници, 

определени за изпълнители на обществените поръчки, 

които ще бъдат проведени.   

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и 

чл.22, ал.1 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.56 от  Закона за общинския дълг, 
Общински съвет Разград, с 25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – 1,  

Р Е Ш И: 

 

3. Одобрява следните обекти за инвестиции, финансирани с остатък 

от дългосрочен банков кредит, усвоен след одобрение с Решение 
№ 583 от Протокол № 44 от 24.06.2014 г. на Общински съвет 

Разград, както следва: 

3.1.  улица „Мелник“ в град Разград с дължина от 155 метра и 

стойност на ремонтните дейности - 40 000 лева; 

3.2.  улица „Силиврия“ в град Разград с дължина от 60 метра и 

стойност на ремонтните дейности - 9 000 лева; 

3.3.  междублоково пространство между ул. „Сава Катрафилов" 

и ул. „Любен Каравелов" в град Разград с площ от 2 205 кв.м. и 

стойност на ремонтните дейности - 53 010 лева; 

3.4.  други, одобрени от Общинския съвет – при наличие на 

финансов ресурс, получен в резултат на предложени по-ниски 

цени от участници, определени за изпълнители на 

обществените поръчки, които ще бъдат проведени.   
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4. Възлага на Кмета на общината да включи обектите в Разчета за 

капиталовите разходи на Община Разград за 2017 година.  
 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд  - Разград. 

 

С Т А Т И Я 16 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. №207. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - Кмет на 
Община Разград 

 Относно: Изменение на бюджета на Община Разград за 2017 

година. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо Председател.  

Уважаеми общински съветници, бюджетът на Община Разград за 
2017 година е приет на 31.01.2017 г. на заседание на Общински съвет 
Разград. Съгласно чл. 124 от Закона за публичните финанси промените по 

общинския бюджет, извън тези по чл.56, ал. 2, се одобряват от общинския 

съвет. Съгласно чл. 37 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за 
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет, при изменение в макроикономическите условия и при 

възникване на неотложни или други непредвидими обстоятелства, 
настъпили текущо през годината, приетият бюджет може да се 
актуализира. 

За обект „Основен ремонт тротоари в гр.Разград /ул.„Св.Климент“, 

ул.„Бузлуджа“ и др./“ са предвидени 40 000 лева от преходен остатък от 
целевата субсидия за капиталови разходи. Условията в договора, сключен 

след проведена обществена поръчка, дават възможност с малък финансов 

ресурс да се ремонтира по-голяма площ тротоари, поради което, 

предлагаме да се извърши корекция в посока увеличение на средствата за 

горецитирания обект със 160 000 лева. 

По бюджета на Общината за 2017 година във функция 

„Икономически дейности и услуги“, дейност „Други дейности по 

икономиката“ са предвидени 230 000 лева за неразплатени санкции за 
програмен период 2007-2013 г. по следните договори: 
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� Договор за безвъзмездна финансова помощ   по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.“ съфинансирана от 
Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния 

фонд на Европейската общност за проект „Подготовка на 
проект за управление на отпадъци на територията на регион 

Разград“; 

�  Другият Договор е за безвъзмездна финансова помощ с 

регистрационен № А09-31-3С/12.06.2009 г. за финансиране на 
проект с наименование „Община Разград – ефективна, 

ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга на 
потребителите“ по Оперативна програма „Административен 

капацитет“. 

 Съгласно разпоредбата на чл.84, ал.3 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2017 година размерът на задълженията на 
общини – бенефициенти по програми, съфинансирани от Европейския 

фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния 

фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и 

Европейския фонд за рибарство, за наложени финансови корекции и/или за 

предоставени безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на 
плащания по проекти с наложени финансови корекции за програмен 

период 2007 – 2013 г., неразплатени към 31 декември 2016 г., се намалява с 
80 на сто чрез сключване на тристранно споразумение между 

управляващия орган на оперативната програма, министъра на финансите и 

кмета на съответната община. 

С писмо от 15.02.2017 г. Министерство на финансите дава указания 

за прилагането на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 година, според което 

процедурата по прилагането на разпоредбата следва да започне след 

изпращане на инструкция от страна на управляващия орган до общината. В 

същото писмо Министерството на финансите уточнява, че в 

споразумението по чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 година, не могат да се 

включат оспорени по съдебен ред задължения за финансови корекции, до 

решаването на спора. В приложното поле на посочената по-горе законова 

разпоредба попадат случаите, в които съдът е потвърдил наложената 
финансова корекция с влязъл в сила съдебен акт по решение, издадено от 
УО преди 31.12.2016 година. 

С писмо от 04.04.2017 година ръководителя на УО на ОП 

„Административен капацитет“ е дал указания за прилагане на 
разпоредбата на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 година по отношение на 
наложени финансови корекции по тази програма.  

Към настоящият момент от страна на НАП София е заведено пред 

Окръжен съд Разград търговско дело във връзка с наложената финансова 
корекция по Договор за безвъзмездна финансова помощ   по Оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.“ съ-финансирана от Европейския 
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фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската 
общност за проект „Подготовка на проект за управление на отпадъци на 
територията на регион Разград“. Първото по делото заседание е насрочено 

за 30.05.2017 година. Претенцията на НАП София е частична и е в размер 

на 48 155,32 лева. 

Предвид гореизложеното средствата за неразплатени санкции 

(финансови корекции) предвидени за текущата година могат да бъдат 
намалени със 170 000 лева. 

С Решение № 583 от Протокол № 44 от 24.06.2014 г. на Общински 

съвет Разград е одобрено поемането на дългосрочен дълг от Община 
Разград за инвестиции в уличната мрежа и сграден общински фонд, 

разпределен по обекти, съгласно Приложения № 1 и № 2 към него. След 

проведена процедура по Закона за обществените поръчки за избор на 
финансова институция е сключен договор с SG „Експресбанк“ АД. 

Кредитът е усвоен, предвидените в решението обекти и дейности са 
изпълнени и към момента Община Разград разполага със 102 010 лева 
остатък. Средствата са планирани в бюджет 2017 година във функция 

„Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“, дейност 
„Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“, параграф 97-00 „Резерв“. Необходимо е същите да 

бъдат прехвърлени по съответните дейности и разходни параграфи, 

съобразно решението на Общински съвет за определяне на обектите за 
инвестиции: 

� улица „Мелник“ в град Разград с дължина от 155 метра и 

стойност на ремонтните дейности - 40 000 лева; 
� улица „Силиврия“ в град Разград с дължина от 60 метра и 

стойност на ремонтните дейности - 9 000 лева; 

� междублоково пространство между ул. „Сава Катрафилов" и 

ул. „Любен Каравелов" в град Разград с площ от 2 205 кв.м. и 

стойност на ремонтните дейности - 53 010 лева; 
� други – при наличие на финансов ресурс, получен в резултат 

на предложени по-ниски цени от участници, определени за 

изпълнители на обществените поръчки, които ще бъдат 
проведени.   

Във връзка с проведения частичен избор за кмет на кметство Гецово, 

община Разград  е изразходила  около 30 000 лева. По бюджета за текущата 
година няма предвидени такива средства, а съгласно чл.464, т.11 от 
Изборния кодекс разходите по организационно-техническата подготовка и 

обезпечаването на частичните избори, включително с техника и 

консумативи, са за сметка на общинския бюджет.  
Фактическите разходи за общински данъци и такси за 2017 година с 

ползваната 5%-на отстъпка (за плащане до 30 април) са по-малко от 
предвидените, което е основание за намаляване на параграф 19-81 
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„Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции“ в дейност 122 „Общинска администрация“ с 10 000 лева. 

В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ по бюджета за 2017 

година са предвидени средства, обезпечаващи неразплатени разходи за 
издръжка на стадион „Лудогорец Арена“ и храна на децата от Детско-

юношеската школа на ПФК „Лудогорец 1945“, направени до подписване 
на договора за концесия. Към настоящия момент същите са разплатени и 

реализираната икономия е основание за намаляване на параграф 10-11 

„Храна“ с 10 000 лева. 

На база извършен анализ на изпълнението на общинския бюджет към 

30.04.2017 година, необходимите средства за корекцията ще бъдат 
осигурени чрез промяна в стойностните показатели в разходната част на 
бюджета.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, ал.1 

от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 от 
Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба № 15 на Общински 

съвет Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет, предлагам на Общински съвет Разград да 
вземе следното Решение:  

1.Одобрява промени в бюджета на Община Разград за 2017 година, 

както следва: 
1.1.В разходната част на бюджета на Община Разград за 2017 година, 

съгласно Приложение № 1 към настоящото решение. 

1.2.В Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 

Разград за 2017 година (Приложение № 5 към Решение № 278 от Протокол 

№ 21 от 31.01.2017 г. на Общински съвет Разград), съгласно Приложение 
№ 2 към настоящото решение.  

2.Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по бюджета 

по т. 1 и т. 2, съобразно Единната бюджетна класификация за 2017 година. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана във всички 

постоянни комисии. 

Госпожо Димитрова, да ни докладвате за постоянната комисия по 

бюджет, финанси и икономическа политика. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви.  

Уважаеми колеги,  
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Настоящата докладна записка също получи подкрепата на 
постоянната комисия по бюджет, като 5 от общинските съветници  

гласуваха „ЗА“, без „против“, „въздържали се“ -2.   Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, 1 - „против“,  без  „въздържали се“ проекта за 
решение бе подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за ПК  по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 2 гласа „ЗА“, 1 -  „против“, и 1 – „въздържал се“, комисията не 
може да изрази становище по докладната записка. Господин Христов ме 
помоли да докладвам за комисията по ТСУ. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Да, ще Ви помоля да докладвате   и за постоянната комисия   по 

устройство и развитие на територията, транспорт на Общината. 

 

Г-н Калоян Монев –Кауза Разград 

 Гласуването в комисията е  с  6 гласа „ЗА“,  1 -  „против“ и 1 – 

„въздържал се“  и комисията подкрепя проекта за решение. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Френкева, за ПК по околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство. 

  

 Г-жа  Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги 

общински съветници, настоящата докладна записка бе разгледана в 

постоянната комисия по околна среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“, и 

„въздържали се“ подкрепи проекта за решение. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Госпожо Георгиева , за ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. 
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Г-жа Янка Георгиева -  Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА, без „против“  и 2 -  „въздържали се“ комисията 
подкрепи докладната записка и проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, за  ПК по образование и наука.  

 

  Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

 Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Постоянната комисия по образование и наука подкрепи докладната 

записка с  5 гласа „ЗА, без „против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по 

култура, културно – историческо наследство и духовни ценности. 

 

 Г-жа  Елка Неделчева – Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо Председател.  

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ докладната записка 
бе подкрепена на заседанието на комисията по култура. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря. Господин Парашкевов, за ПК за младежта, спорта и 

туризма. 

 

 Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

 Постоянната комисия разгледа докладната записка и проекта за 
решение  и гласували „ЗА“ -3, „против“ – няма,  „въздържал се“ -1.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Вели, за ПК по международно 

сътрудничество. 

 

 Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната 

записка с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ .  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Моят въпрос е: тук е записано, че за основен ремонт на тротоари на 
ул. „Св. Климент и ул. „Бузлуджа“  са предвидени 40 000 лв. Всички ние, 

които минаваме по тези улици, виждаме, че там върви този ремонт. Колко 

от тези 40 000 лв. са усвоени? И в същото време днес гласуваме още 
160 000 лв. пак за същите две улици за тротоари. Аз това, което виждам 

поне по ул. „Бузлуджа“ той вече е на финала ремонта там. Да, моля да ни 

обясните точно? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това ли е въпросът Ви? Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева, още не сме плащали. Нямало е протоколи за 
извършена работа, така че ние не сме плащали. Миналата година при 

обществената поръчка ние постигнахме много добри цени за изпълнение и 

тази година независимо от цените, които вървят ние имаме договор за 
обществена поръчка. Колкото повече средства осигурим за ремонт на 
тротоарите, защото ако Ви  прави впечатление освен ул. „Бузлуджа“ и ул. 

„Св.Климент“ и други. На територията на гр. Разград кажете ми в кой 

квартал и на коя улица няма нужда от ремонт на тротоарите? Нашата цел е 
да осигурим възможно повече средства и за да можем да ремонтираме 
възможно по голям брой тротоари. И първите, за които се сещам тук 

наоколо това е тротоара около пощата, пак в централната градска част, да 
не говорим за тротоарите   около Общината, да не говорим по ул. „Дунав“ 

и къде ли още не. Където се сетите.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Удовлетворена ли сте, госпожо Неделчева?  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Не съвсем. Не съвсем, защото тука също има и „други“, което го 

коментирахме в предходната докладна. Тоест,  трябва да гласуваме 

докладна  с едно неясно „и други“ . Това е едното и другото: Тази 

обществена поръчка тя не е ли проведена за определена сума“ ? И в случая 

нали надхвърляме определената предварителна сума.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам. - кмет на Община Разград 

Сега да взема аз отношение. Първо този обект е преходен. Той е от 
миналата и от настоящата година. Предвидено е така по повод на това, че 
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обществената поръчка е на единични цени. Тоест, не са определени 

конкретните обекти, а се играе за единични цени за извършване на 
дейността. В този смисъл и поради тази причина, че е преходен обекта ако 

се разполага със средства, както в случая е предложението на общинската 
администрация  е за сметка на нещо друго да се направи тротоари няма 
никакъв проблем това да се случи и не е нужно обектите да са посочени 

поименно. Говорим за спечелена поръчка на единични цени и за преходен 

обект. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. Заповядайте, 

господин Димитров.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Аз искам да изразя съвсем накратко някои резерви във връзка с 
предлагания проект за решение. На първо место трябва да отчитаме това, 

че се касае не за нов, самостоятелен акт на Общинския съвет, а за акт 
който е свързан с приетото вече с решение  278 от 31.01. 2017 година, 

касаещо плана за бюджета на Община Разград. Сега в представените 
приложения и самата структура на решението, което се предлага ние 
виждаме, че се получава една неприятна смесица с обозначения, 

номериране и поименно изброяване на някои конкретни обекти. Така 
например по приложение №2 по настоящата докладна записка, в което се 
дава разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Разград 

трябва да сме наясно и както е посочено, че това е свързано с решение 278 

от януари месец тази година и касае приложение №5. Какво се получава на 
практика: в приложение №5 ние сме направили един разчет доста 
подробен в който сме избрали една друга структура на обозначаване на 
капиталовите разходи и поименното посочване по индикативните списъци 

на обектите за които те се касаят. В това приложение №2 сега има някаква 
друга номерация, свързана с отделно обозначение. Защо поставям този 

въпрос? Защото има принципно изискване и в Закона за нормативните 
актове за начина по който ако има някакъв приет действащ 

административен акт, какъвто ние имаме вече тук с приемането на 
бюджета всички промени   и допълнения да са съотносими и да се свързват 
с конкретните текстове и части до които се отнасят тези промени. Защо 

това е по – доброто решение? Защото може да се наложи Кмета до края на 
годината още неопределен брой пъти да внася такива докладни записки и 

по всяка докладна записка ние ще приемаме отделни приложения и когато 

се питаме: Я да видим какъв е бюджета на Община Разград, примерно към 

месец октомври, ще трябва да имаме предвид първоначалното решение в 

тази редакция, в която е прието и незнайния брой такива отделни решения, 
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с отделни приложения, което е незаконосъобразно, като юрист го казвам, 

според мен, а и нецелесъобразно, с оглед структурирането и посочването 

на конкретните обекти по индикативните списъци.  Благодаря Ви.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам. – кмет на Община Разград 

Само да кажа по повод на изказването. Може би не сте забелязали, 

но всички решения, свързани с изменение на бюджета завършват с една 
втора точка, с която: Общинският съвет възлага на Кмета на общината да 
отрази корекциите по бюджета по т. 1 и т. 2, съобразно Единната 
бюджетна класификация за 2017 година. 

Това е именно това, за което Вие говорите. Приемайки това 
приложение №2 към докладната записка след това то ще бъде нанесено 

съобразно Единната бюджетна класификация в бюджета, който е приел 

Общинският съвет. Следващия път, когато вие получите някаква корекция  

по същия начин се процедира, защото това е именно изискването на Закона 
-   в резултат на решението на Общинския съвет за изменение, корекциите 

да бъдат нанесени в общия бюджет на Общината.  Благодаря. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За кратка реплика само.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо Георгиева, аз ценя Вашето мнение като опитен 

администратор, но в случая считам, че след като Общинският съвет вече е 
приел решението, което съставлява неразривна част от мотиви, от 
диспозитив и приложение към решението редното е самият Общински 

съвет да си изменя, допълва своите административни актове и не Кмета, а 
Общинският съвет ще трябва да определя какво да бъде съдържанието на 
това решение. Но това минава вече в професионален спор и предлагам на 
общинските съветници да не продължаваме с тази дискусия.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Струва ми се, че е направено за яснота и прозрачност това, което ни 

се предлага в докладната записка. Други изказвания и предложения във 

връзка с тази докладна записка?  Не виждам желаещи. Пристъпваме към 

поименно гласуване на докладна записка с вх. № 207. Моля гласувайте.  

 



102 

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов   + 

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров отсъства   

13. Илия Христов Илиев   + 

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова   + 

20. Митко Иванов Ханчев   + 

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов отсъства   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 352 
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Бюджетът на Община Разград за 2017 година е приет с Решение 
№ 278 от Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Общински съвет Разград. 

Съгласно чл. 124 от Закона за публичните финанси промените по 

общинския бюджет, извън тези по чл.56, ал. 2, се одобряват от 

общинския съвет. Съгласно чл. 37 от Наредба № 15 на Общински 

съвет Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, при изменение в 

макроикономическите условия и при възникване на неотложни или 

други непредвидими обстоятелства, настъпили текущо през годината, 

приетият бюджет може да се актуализира. 

За обект „Основен ремонт тротоари в гр.Разград 

/ул.„Св.Климент“, ул.„Бузлуджа“ и др./“ са предвидени 40 000 лева от 

преходен остатък от целевата субсидия за капиталови разходи. 

Условията в договора, сключен след проведена обществена поръчка, 

дават възможност с малък финансов ресурс да се ремонтира по-голяма 

площ тротоари, поради което, предлагаме да се извърши корекция в 

посока увеличение на средствата за горецитирания обект със 160 000 

лева. 

По бюджета на Общината за 2017 година във функция 

„Икономически дейности и услуги“, дейност „Други дейности по 

икономиката“ са предвидени 230 000 лева за неразплатени санкции за 

програмен период 2007-2013 г. по следните договори: 

� Договор за безвъзмездна финансова помощ  № 58231-

С002/29.12.2008 г., по Оперативна програма „Околна среда 

2007-2013 г.“ съфинансирана от Европейския фонд за 

регионално развитие и от Кохезионния фонд на 

Европейската общност за проект „Подготовка на проект за 

управление на отпадъци на територията на регион 

Разград“; 

�  Договор за безвъзмездна финансова помощ с 
регистрационен № А09-31-3С/12.06.2009 г. за финансиране 
на проект с наименование „Община Разград – ефективна, 

ефикасна и прозрачна общинска администрация в услуга 

на потребителите“ по Оперативна програма 

„Административен капацитет“; 

Съгласно разпоредбата на чл.84, ал.3 от Закона за държавния 

бюджет на Република България за 2017 година размерът на 

задълженията на общини – бенефициенти по програми, 

съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд 

за рибарство, за наложени финансови корекции и/или за предоставени 
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безлихвени заеми от централния бюджет за финансиране на плащания 

по проекти с наложени финансови корекции за програмен период 2007 

– 2013 г., неразплатени към 31 декември 2016 г., се намалява с 80 на 

сто чрез сключване на тристранно споразумение между управляващия 

орган на оперативната програма, министъра на финансите и кмета на 

съответната община. 

С писмо изх.№ 91-00-96/15.02.2017 г. Министерство на финансите 
дава указания за прилагането на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 година, 

според което процедурата по прилагането на разпоредбата следва да 

започне след изпращане на инструкция от страна на управляващия 

орган до общината. В същото писмо Министерството на финансите 
уточнява, че в споразумението по чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 година, 

не могат да се включат оспорени по съдебен ред задължения за 

финансови корекции, до решаването на спора. В приложното поле на 

посочената по-горе законова разпоредба попадат случаите, в които 

съдът е потвърдил наложената финансова корекция с влязъл в сила 

съдебен акт по решение, издадено от УО преди 31.12.2016 година. 

С писмо вх.№ АО-05-03-2667/04.04.2017 година ръководителя на 

УО на ОП „Административен капацитет“ е дал указания за прилагане 
на разпоредбата на чл.84, ал.3 от ЗДБРБ за 2017 година по отношение 
на наложени финансови корекции по тази програма.  

Към настоящият момент от страна на НАП София е заведено 

пред Окръжен съд Разград търговско дело във връзка с наложената 

финансова корекция по Договор за безвъзмездна финансова помощ  № 

58231-С002/29.12.2008 г., по Оперативна програма „Околна среда 2007-

2013 г.“ съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие 
и от Кохезионния фонд на Европейската общност за проект 

„Подготовка на проект за управление на отпадъци на територията на 

регион Разград“. Първото по делото заседание е насрочено за 

30.05.2017 година. Претенцията на НАП София е частична и е в размер 

на 48 155,32 лева. 

Предвид гореизложеното средствата за неразплатени санкции 

(финансови корекции) предвидени за текущата година могат да бъдат 

намалени със 170 000 лева. 

С Решение № 583 от Протокол № 44 от 24.06.2014 г. на Общински 

съвет Разград е одобрено поемането на дългосрочен дълг от Община 

Разград за инвестиции в уличната мрежа и сграден общински фонд, 

разпределен по обекти, съгласно Приложения № 1 и № 2 към него. 

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки за 

избор на финансова институция е сключен договор с SG 

„Експресбанк“ АД. Кредитът е усвоен, предвидените в решението 

обекти и дейности са изпълнени и към момента Община Разград 

разполага със 102 010 лева остатък. Средствата са планирани в 
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бюджет 2017 година във функция „Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“, дейност „Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното развитие“, параграф 

97-00 „Резерв“. Необходимо е същите да бъдат прехвърлени по 

съответните дейности и разходни параграфи, съобразно решението на 

Общински съвет за определяне на обектите за инвестиции: 

� улица „Мелник“ в град Разград с дължина от 155 метра и 

стойност на ремонтните дейности - 40 000 лева; 

� улица „Силиврия“ в град Разград с дължина от 60 метра и 

стойност на ремонтните дейности - 9 000 лева; 

� междублоково пространство между ул. „Сава Катрафилов" 

и ул. „Любен Каравелов" в град Разград с площ от 2 205 

кв.м. и стойност на ремонтните дейности - 53 010 лева; 

� други – при наличие на финансов ресурс, получен в 

резултат на предложени по-ниски цени от участници, 

определени за изпълнители на обществените поръчки, 

които ще бъдат проведени.   

Във връзка с проведения частичен избор за кмет на кметство 

Гецово, община Разград са необходими около 30 000 лева. По бюджета 

за текущата година няма предвидени такива средства, а съгласно 

чл.464, т.11 от Изборния кодекс разходите по организационно-

техническата подготовка и обезпечаването на частичните избори, 

включително с техника и консумативи, са за сметка на общинския 

бюджет.  

Фактическите разходи за общински данъци и такси за 2017 

година с ползваната 5%-на отстъпка (за плащане до 30 април) са по-

малко от предвидените, което е основание за намаляване на параграф 

19-81 „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и 

административни санкции“ в дейност 122 „Общинска 

администрация“ с 10 000 лева. 

В дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ по бюджета за 

2017 година са предвидени средства, обезпечаващи неразплатени 

разходи за издръжка на стадион „Лудогорец Арена“ и храна на децата 

от Детско-юношеската школа на ПФК „Лудогорец 1945“, направени 

до подписване на договора за концесия. Към настоящия момент 

същите са разплатени и реализираната икономия е основание за 

намаляване на параграф 10-11 „Храна“ с 10 000 лева. 

На база извършен анализ на изпълнението на общинския бюджет 

към 30.04.2017 година, необходимите средства за корекцията ще бъдат 

осигурени чрез промяна в стойностните показатели в разходната част 

на бюджета.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, 

ал.1 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, 



106 

 

чл.124 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба № 15 на 

Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване, с 19 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – 7,  
 

Р Е Ш И: 
 

1.Одобрява промени в бюджета на Община Разград за 2017 

година, както следва: 

1.1.В разходната част на бюджета на Община Разград за 2017 

година, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение. 
1.2.В Разчета за финансиране на капиталовите разходи на 

Община Разград за 2017 година (Приложение № 5 към Решение № 278 

от Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Общински съвет Разград), 

съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.  
2.Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по 

бюджета по т. 1 и т. 2, съобразно Единната бюджетна класификация за 

2017 година. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 

Решението подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд  - Разград. 
Приложение №1 

     

     

П Л А Н 

за  разходната част  

на бюджета на Община Разград за 2017 година 

     

     

    /в лева/ 

ВИД РАЗХОД 

дейност 
§§ 

Уточнен 

годишен план 

към       

30.04.2017 г. Корекция 

Актуализиран 

годишен план 

1 2 3 4 5 

ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА 

ОБЩИНА РАЗГРАД, в т.ч.:   38 431 551 0 38 431 551 

А. ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА 

ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА МЕСТНИ 

ДЕЙНОСТИ:   15 858 658 0 15 858 658 
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В ТОВА ЧИСЛО ОБЩО РАЗХОДИ ПО 

СОБСТВЕНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА 

РАЗГРАД ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ:       8 663 129 0 8 663 129 

І. ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА 

ФУНКЦИЯ "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ", в 
това число: I 1 078 970 20 000 1 098 970 

1. ДЕЙНОСТ "ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ 

СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО ИЗБОРИТЕ", в това 

число: 117 0 30 000 30 000 

 1.1. Издръжка 10-00 0 30 000 30 000 

       1.1.1. Външни услуги 10-20 0 30 000 30 000 

2. ДЕЙНОСТ "ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ", в това число: 122 648 300 -10 000 638 300 

  2.1. Платени данъци, такси и административни санкции 19-00 35 000 -10 000 25 000 

       2.1.1. Платени общински данъци, такси, наказателни 

лихви и административни санкции 19-81 25 000 -10 000 15 000 

ІІ. ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА 

ФУНКЦИЯ "ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БКС 

И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА" , в  това 
число:                                                             VI 3 981 192 160 000 4 141 192 

1. ДЕЙНОСТ "ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И 

ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА", в 
това число: 606 128 000 49 000 177 000 

  1.1. Основен ремонт на дълготрайни  материални активи 51-00 0 49 000 49 000 

2. ДЕЙНОСТ "ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО, 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И РЕГИОНАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ",  това число: 619 508 130 111 000 619 130 

  2.1. Основен ремонт на дълготрайни  материални активи 51-00 100 000 213 010 313 010 

  2.2.Резерв 97-00 102 010 -102 010 0 

IІІ. ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА 

ФУНКЦИЯ "ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, 

РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ" , в това число:                                                            VII 938 802 -10 000 928 802 

1. ДЕЙНОСТ "СПОРТНИ БАЗИ ЗА СПОРТ ЗА 

ВСИЧКИ", в т.ч.: 714 424 457 -10 000 414 457 

  1.1. Издръжка 10-00 109 625 -10 000 99 625 

       1.1.1. Храна 10-11 85 000 -10 000 75 000 

IV. ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА 

ФУНКЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И 

УСЛУГИ", това число:                                                            8 1 986 055 -170 000 1 816 055 

1. ДЕЙНОСТ "ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО 

ИКОНОМИКАТА", в т.ч.: 898 760 430 -170 000 590 430 
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  1.1. Основен ремонт на дълготрайни  материални активи 10-00 682 893 -170 000 512 893 

       1.1.1. Разходи за договорни санкции и неустойки, 

съдебни обезщетение и разноски 10-92 230 000 -170 000 60 000 

     

 

 

 
     Приложение 

№ 2 

      

Р А З Ч Е Т     

за финансиране на капиталовите разходи на Община Разград за 2017 година по обекти 

      

№ по 

ред 

Наименование показатели и обектите Година 

начало - 

година край 

на 

изпълнение 
на обекта 

Уточнен 

план към 

30.04.2017 г. 

Корекция Актуализиран 

годишен план 

 ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ, в това число:  2 346 507 262 010 2 608 517 

1 Общо капиталови разходи, финансирани със собствени средства, 

в това число: 

990 778 262 010 1 252 788 

1.1. § 51-00 "Основен ремонт на дълготрайни материални активи" 366 076 262 010 628 086 

1.1.1. Функция 06 "Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда" 

148 000 262 010 410 010 

1.1.1.1 основен ремонт на тротоари в гр.Разград /ул. "Св.Климент"; 

ул. "Бузлуджа" и др./ 

2017/2017 0 160 000 160 000 

1.1.1.2 основен ремонт на улици и междублокови пространства в град 

Разград /ул. "Мелник"; ул. "Силиврия"; междублоково 

пространство между ул. "Сава Катрафилов" и ул. "Любен 

Каравелов"; други/ 

2017/2018 0 102 010 102 010 

 

С Т А Т И Я 17 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 208. 

 Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова - зам.- 

кмет на Община Разград 

 ОТНОСНО: Продажба  на  имот -частна   общинска   собственост   

на собствениците на законно построена сграда в  него – Марин Цанков 

Маринов и Александра Стоилова Маринова. 

 Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

 Г-жа Галина Георгиева – Зам. – кмет на Община Разград 
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 Уважаема госпожо Председател, уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на поземлен имот № 61710.607.3930 по 

кадастралната карта на гр.Разград. В имота е изградена вилна сграда, 
собственост на Марин Цанков Маринов и Александра Стоилова Маринова. 
Получена е молба от собствениците  на сградата за закупуване на 
общинския имот, който е с площ от 834,00 кв.м., с трайно предназначение 

на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозе, в местността 
„Изгрев”. Имотът е актуван с Акт за общинска собственост № 2783  от 
25.11.2016 г. 
 Изготвена е пазарна оценка от Невяна Найденова-Ненова – оценител 

на земеделски земи и трайни насаждения, която е в размер на 1248,00 лв. 

(хиляда двеста четиридесет и осем лева). Съгласно Удостоверение на 

Община Разград данъчната оценка на имота е 263,50лв. (двеста шестдесет 
и три лева и петдесет стотинки). 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, 

ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.28а от Наредба 
№ 2 на Общински съвет Разград, предлагам на  Общинския съвет да вземе 
следното Решение:  

1. Да се извърши продажба на имот-частна общинска собственост, 
актуван с АОС № 2783 от 25.11.2016 г., представляващ поземлен имот № 

61710.607.3930 по кадастралната карта на гр.Разград, с трайно 

предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: 
лозе, в местността „Изгрев”, на собствениците на построената в него вилна 
сграда Марин Цанков Маринов и Александра Стоилова Маринова, на  
пазарна цена 1248,00лв. (хиляда двеста четиридесет и осем лева),  

определена от оценител на земеделски земи и трайни насаждения, при 

данъчна оценка в размер на 263,50 лв. (двеста шестдесет и три лева и 

петдесет стотинки). 

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

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствени организации. Господин Анастасов, за 

постоянната комисия по общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта бе 
подкрепен. 



110 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията изразява 
положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения, във връзка с докладната записка. Няма такива. 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. № 208. 

Моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров отсъства   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов отсъства   



111 

 

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 353 

 

 Марин Цанков Маринов и Александра Стоилова Маринова са 

собственици на вилна сграда, съгласно нотариален акт № 81, том 1, 

рег.№ 449,  дело № 63  от 05.04.2017г. на нотариус Бойчо Костов - 

нотариус с рег.№ 282 по регистъра на Нотариалната камара. Сградата 

е изградена в общински поземлен имот №61710.607.3930 по 

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

37/10.03.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 

834,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и 

начин на трайно ползване: лозе, в местността „Изгрев”. Имотът е 
актуван с Акт за общинска собственост № 2783  от 25.11.2016 г. С 

молба  до Община Разград собствениците на сградата са изявили  

желание да закупят  гореописания имот. 

 Изготвена е пазарна оценка от Невяна Найденова-Ненова – 

оценител на земеделски земи и трайни насаждения, съгласно 

сертификат рег.№ 810100049  от 01.12.2010 г. на Камарата на 

независимите оценители в България, която е в размер на 1248,00 лв. 

(хиляда двеста четиридесет и осем лева). Съгласно Удостоверение с 
изх.№6705001677/26.04.2017 г. на Община Разград данъчната оценка на 

имота е 263,50лв. (двеста шестдесет и три лева и петдесет стотинки). 

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

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 23 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се извърши продажба на имот-частна общинска 

собственост, актуван с АОС № 2783 от 25.11.2016 г., представляващ 
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поземлен имот № 61710.607.3930 по кадастралната карта на 

гр.Разград, одобрена със заповед № РД-18-37/10.03.2008 година на 

Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 834,00 кв.м., с трайно 

предназначение на територията: земеделска и начин на трайно 

ползване: лозе, в местността „Изгрев”, при граници на имота: имоти с 
№№ 61710.607.3927, 61710.607.4721; 61710.607.3931; 61710.607.3932 и 

61710.607.3929, на собствениците на построената в него вилна сграда 

Марин Цанков Маринов и Александра Стоилова Маринова, на  

пазарна цена 1248,00лв. (хиляда двеста четиридесет и осем лева),  

определена от оценител на земеделски земи и трайни насаждения, при 

данъчна оценка в размер на 263,50 лв. (двеста шестдесет и три лева и 

петдесет стотинки). 

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

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

 3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

 Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 18 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 209. 

 Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова - зам.- 

кмет на Община Разград 

           Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част 

от имот в горска територия - частна общинска собственост, в 

землището на община Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

 Г-жа Галина Георгиева -  Зам.- кмет на Община Разград 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа общински 

съветници, в Община Разград е постъпило заявление от гражданин с 
искане за учредяване на право на ползване върху имот в горска територия 

за настаняване на пчелни семейства в частна общинска собственост в 

землището на град Разград. 

 Определена е частта на имота за настаняване на пчелните семейства 
и е изготвена схема с идентификатори на точките. 

 Заявителят, имотът, границите на същия са посочени в Приложение 
№ 1 към настоящата докладна записка. 

Съгласно чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, пчелните 
семейства могат да се настаняват върху земеделски земи и горски 
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територии,  общинска собственост,  като за устройването им в постоянни 

пчелини с над 10 броя пчелни семейства общината учредява право на 
ползване, при условия регламентирани в чл. 13 и чл.14 от Закона за 
пчеларството. 

Съгласно чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за 
горите учредяването на право на ползване върху поземлен имот в горски 

територии – общинска собственост е безвъзмездно. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.39, 

ал.3 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 от Закона за 
пчеларството и чл.71, ал.7 във връзка с чл.69, ал.3, т.2 от Закона за горите, 
предлагам на  Общинския съвет  да приеме следното Решение: 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот в 

горска територия частна общинска собственост за настаняване на пчелни 

семейства по заявление, съгласно Приложение № 1, представляващо 

неразделна част от настоящото решение.   

 2. Определя срок за учредяване правото на ползване  -  10 /десет/ 
години.  

 3. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповед и да 
сключи договор за учредяване правото на ползване. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в три постоянни 

комисии: по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол; законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствени организации и околна среда, селско, горско, 

водно и ловно стопанство.  Господин Анастасов, да докладвате за 
постоянната комисия по управление на общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Проекта за решение е подкрепен с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията изразява 
положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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 Благодаря. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 

среда. 

 

 Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

 Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги 

общински съветници, настоящата докладна записка бе разгледана в 

постоянната комисия по околна среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“ бе подкрепен проекта за решение. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения, във връзка с докладната записка. Няма такива. 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. № 209. 

Моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров отсъства   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов отсъства   
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27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 354 

 

В Община Разград е постъпило заявление от гражданин с искане 
за учредяване на право на ползване върху имот в горска територия за 

настаняване на пчелни семейства в частна общинска собственост в 

землището на град Разград. 

 Определена е частта на имота за настаняване на пчелните 
семейства и е изготвена схема с идентификатори на точките. 
 Заявителят, имотът, границите на същия са посочени в 

Приложение № 1 към настоящото решение. 
Съгласно чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, пчелните 

семейства могат да се настаняват върху земеделски земи и горски 

територии,  общинска собственост,  като за устройването им в 

постоянни пчелини с над 10 броя пчелни семейства общината 

учредява право на ползване, при условия регламентирани в чл. 13 и 

чл.14 от Закона за пчеларството. 

Съгласно чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за 

горите учредяването на право на ползване върху поземлен имот в 

горски територии – общинска собственост е безвъзмездно. 

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

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.39, ал.3 и ал.6 от Закона за общинската 

собственост, чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството и чл.71, ал.7 във 

връзка с чл.69, ал.3, т.2 от Закона за горите,  Общинският съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма,   

Р Е Ш И : 

 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот 

в горска територия частна общинска собственост за настаняване на 

пчелни семейства по заявление, съгласно Приложение № 1, 

представляващо неразделна част от настоящото решение.   
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 2. Определя срок за учредяване правото на ползване  -  10 /десет/ 

години.  

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

сключи договор за учредяване правото на ползване. 
 4. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и Областния управител на област Разград в седемдневен срок 

от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 Приложение № 1 е неразделна част от Решение № 354 и е 
приложено към Протокола. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте госпожо Димитрова. 

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря Ви. Госпожо Председател, на основание чл.64 от нашият 
Правилник от името на групата на ПП „ГЕРБ“ искаме 10 минути почивка. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Давам 10 минути почивка. 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я 19 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. №210. 

 Докладна записка от Д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на 

Община Разград 

 Относно: Утвърждаване на маршрутни разписания на 

автобусните линии от общинската транспортна схема. 

 Заповядайте, доктор Василев. 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, с 

решения от 2013, 2014, 2016 година са приети изменения в различни 

маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна 
схема на Община Разград. От тяхното утвърждаване до настоящия момент 
са постъпили редица предложения за изменение на маршрутните 
разписания от превозвачи осъществяващи превози по автобусни линии от 
общинската транспортна схема, в които като мотив за тяхното изменение 
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последните сочат непрекъснато намаляващия, а по някои автобусни линии 

и липсата на пътникопоток. В тази връзка през предходната година е 

извършен цялостен преглед на маршрутните разписания от общинската 
транспортна схема на Община Разград с цел тяхното оптимизиране. 

През настоящата година се извършиха проверки по маршрутните 
разписания за установяване на пътникопотока, при които се установи, че за  

� МР № 13201 и МР №13202 на междуселищна автобусна линия 

Разград – с.Гецово; 

�  МР № 13203 на междуселищна автобусна линия Разград – 

с.Балкански; 

�  МР № 13204 и разписание МР №13205 на междуселищна 
автобусна линия Разград – с.Дянково; 

�  МР № 13206 по междуселищна автобусна линия Разград –

Дянково /през Диамант/; 
�  МР № 13210 на междуселищна автобусна линия Разград – 

с.Радинград; 

�  МР № 13211 на междуселищна автобусна линия Разград – 

с.Раковски и 

�  МР № 13213 на междуселищна автобусна линия Разград – 

с.Недоклан - с.Ясеновец - с.Черковна 
пътникопотока значително е намалял, а по някои линии липсва такъв. 

 По отношение на основните градски линии № 2, № 3 и № 8, 

предлаганите изменения в маршрутните разписания се налагат във връзка с 
промяна в разписанията на пристигащите и заминаващи от ж.п.гара 
Разград влакове, работното време на работещите в Западна промишлена 
зона и липсата на пътникопоток. 

В съответствие с изискванията на чл.6, чл.6а, ал.1, чл.8, ал.1 и чл.9 от 
Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници 

с автобуси Община Разград разработи и предостави за обсъждане на 
членовете на комисията по чл.8, ал.1 от наредбата проект за изменение на 
следните маршрутните разписания от общинската транспортна схема – МР 

№ 13102 на основна градска линия № 2, МР № 13103 на основна градска 
линия № 3, МР № 13108 на основна градска линия № 8, МР № 13201 и МР 

№13202 на междуселищна автобусна линия Разград – с.Гецово, МР № 

13203 на междуселищна автобусна линия Разград – с.Балкански, МР № 

13204 и разписание МР №13205 на междуселищна автобусна линия 

Разград – с.Дянково, МР № 13206 по междуселищна автобусна линия 

Разград –Дянково /през Диамант/, МР № 13210 на междуселищна 
автобусна линия Разград – с.Радинград, МР № 13211 на междуселищна 
автобусна линия Разград – с.Раковски и МР № 13213 на междуселищна 
автобусна линия Разград – с.Недоклан - с.Ясеновец - с.Черковна. 
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На свои заседания комисията по чл.8, ал.1 от Наредба № 2 от 
15.03.2002 г. е обсъдила внесените проекти за изменение на посочените по-

горе маршрутни разписания и е констатирала необходимостта от промяна 
в същите, която се изразява в следното: 

 

В Маршрутно разписание МР № 13102 на основна градска 

линия № 2 се правят следните изменения: 

• Курсовете с час на тръгване в  07:00 ч., 08:05 ч., 09:45 ч., 14:10 ч. и 

18:40 ч. от сп.„Биовет“ се изменят съответно на - 06:55 ч., 07:55 ч., 

08:40 ч., 14:30 ч. и 18:20 ч. от сп.„Биовет“; 

• Курсовете с час на тръгване в 07:25 ч.,07:55 ч., 08:40 ч., 10:20 ч., 

14:35 ч., 18:15 ч., 19:10 ч. и 20:50 ч. от сп. „ж.п.Гара“ се изменят 
съответно на - 07:30 ч., 07:50 ч., 08:20 ч., 09:10 ч., 14:55 ч., 18:00 ч., 

19:00 ч. и 21:00ч. от сп.„ж.п.Гара“. 

Измененията в маршрутното разписание са наложени от промени в 

разписанията на пристигащите и заминаващи от ж.п.гара Разград влакове.  

В Маршрутно разписание МР № 13103 на основна градска линия 

№ 3 се прави следното изменение: 
• курсът с час на тръгване от сп.„Биовет/Балканфарма“ в 06:40 ч. се 

изменя съответно на 07:00 ч. от сп.„Биовет/Балканфарма“ .  

Изменението в маршрутното разписание е наложено и съобразено с 

работното време на работещите в Западната промишлена зона. 

 

В Маршрутно разписание МР № 13108 на основна градска линия 

№ 8 се прави следното изменение: 
• курсът с час на тръгване  в 17:15 ч. от сп.„Автогара“ - отпада. 

Изменението в маршрутното разписание е наложено от липсата на 
пътникопоток. 

 

В Маршрутно разписание МР № 13201 на междуселищна автобусна 

линия Разград – Гецово /изпълнява се целогодишно в делнични дни/ се 

правят следните изменения: 

• курсовете с час на тръгване в 18:45 ч. от с.Гецово и 19:30 ч. от АГ 

„Разград“ – отпадат.   

Измененията в маршрутното разписание са наложени от липсата на 
пътникопоток.  

 

В Маршрутно разписание МР № 13202 на междуселищна автобусна 

линия Разград – Гецово /изпълнява се целогодишно в почивни и празнични 

дни/ се правят следните изменения: 

• курсовете с час на тръгване в 07:00 ч., 10:15 ч., 17:30 ч. и 20:15 ч. от АГ 

„Разград“ – отпадат; 
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• курсът с час на тръгване в 11:45 ч. от АГ-Разград се изменя съответно на 

– 11:30 ч. от АГ-Разград; 

• курсовете с час на тръгване в 10:30 ч., 17:45 ч., 18:45 ч. и 20:30 ч. от 
с.Гецово – отпадат; 

•   курсът с час на тръгване от с.Гецово в 07:15 ч. се изменя съответно на – 

07:00 ч. от с.Гецово. 

Измененията в маршрутното разписание са наложени от липсата на 
пътникопоток за тези часове и наличието на преминаващи през селото 

автобуси обслужващи областната и републиканската транспортна схема.  

 

Маршрутно разписание МР № 13203 на междуселищна 

автобусна линия Разград – Балкански /изпълнява се целогодишно/ се 
изменя, като се добавя с.Дряновец и същото придобива следния вид - 

Маршрутно разписание МР 13203 на междуселищна автобусна линия 

Разград – Дряновец – Балкански. 

Изменението на посоченото маршрутно разписание е наложено от 
необходимостта от транспортно обслужване на с.Дряновец, тъй като през 
населеното място няма преминаващи автобуси обслужващи общинската, 
областната и републиканската транспортна схема.   

 

В Маршрутно разписание МР № 13204 на междуселищна 

автобусна линия Разград – с. Дянково / изпълнява се целогодишно в 

работни дни/ се правят следните изменения и допълнения: 

• създават се нови курсове с час на тръгване от с.Дянково в 

06:30 ч. и 16:30 ч. от АГ-Разград; 

• курсовете с час на тръгване от АГ-Разград в 10:00 часа и от 
с.Дянково в 10:30 часа – отпадат; 

• курсовете с час на тръгване от АГ-Разград в 14:00 ч., 16:30 ч. 

и 18:00 ч. ще се изпълняват в периода от 15 септември до 

30 юни; 

• курсовете с час на тръгване от с.Дянково в 14:30 ч. и 18:30 ч. 

ще се изпълняват в периода от 15 септември до 30 юни. 

Измененията и допълненията в посоченото маршрутно разписание са 

наложени от значително намалелия пътникопоток, а при определени 

курсове и липсата на такъв.  

 

 В Маршрутно разписание МР № 13205 на междуселищна 

автобусна линия Разград – с. Дянково /изпълнява се целогодишно в 

почивни и празнични дни/ се правят следните изменения и допълнения:  

• създават се нови курсове с час на тръгване, както следва - от 
с.Дянково в 07:00 ч. и от АГ-Разград в 17:00 ч.; 
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• курсът с час на тръгване от с.Дянково в 10:30 ч. се изменя 

съответно на 08:30 ч. от с.Дянково; 

Измененията и допълненията в настоящото маршрутно разписание 

са съобразени с намалелия пътникопоток.  

 

Маршрутно разписание МР № 13206 по междуселищна 

автобусна линия Разград –Дянково /през Диамант/ – отпада. 

Курсовете по посоченото маршрутно разписание са включени в МР 

№ 13204 на междуселищна автобусна линия Разград – с. Дянково.  

 

В Маршрутно разписание МР № 13210 на междуселищна 

автобусна линия Разград – с. Радинград /изпълнява се целогодишно/ се 
прави следното изменение: 

• курсовете с час на тръгване от АГ-Разград в 08:10 ч. и от 
с.Радинград в 08:25 ч. – отпадат. 

Изменението в посоченото маршрутно разписание е наложено от 
липсата на пътници в тези часове.  

 

В Маршрутно разписание МР № 13211 на междуселищна 

автобусна линия Разград – с. Раковски /изпълнява се целогодишно в 

работни дни/ се правят следните изменения: 

• курсът с час на тръгване от АГ-Разград в 06:30 ч. се изменя 

съответно на 06:00 ч. от АГ-Разград; 

• курсът с час на тръгване от с.Раковски в 07:00 ч. се изменя 

съответно на 06:30 ч. от с.Раковски; 

• курсовете с час на тръгване от АГ-Разград в 08:30 ч., 10:30 ч., 

12:00 ч., 15:30 ч. и 19:30 ч. – отпадат; 

• курсовете с час на тръгване от с.Раковски в 09:00 ч., 11:00 ч., 

12:30 ч., 16:00 ч. и 20:00 ч. – отпадат. 

Измененията в посоченото маршрутно разписание са наложени от 
липсата на пътници в тези часове.  

 

Маршрутно разписание МР № 13213 на междуселищна 

автобусна линия Разград – с. Недоклан - с. Ясеновец - с. Черковна 

/изпълнява се целогодишно/ се отменя и се създава ново Маршрутно 

разписание МР 13213 на междуселищна автобусна линия Разград – 

с.Недоклан – с.Ясеновец, която ще се изпълнява целогодишно. 

Изменението на посоченото маршрутно разписание е наложено от 
липсата на пътникопоток за с.Черковна.  

 Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. 
за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси след 
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обсъждане на маршрутните разписания от комисията същите се внасят за 
разглеждане и утвърждаване от общинския съвет. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8, 

ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване 
на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, предлагам на Общински съвет – Разград да вземе 
следното Решение: 

 1. Утвърждава изменение на маршрутните разписания на 
автобусните линии от общинската транспортна схема на Община Разград, 

както следва: 
1.1. Маршрутните разписания на градските  линии  /Приложение №1/: 

    1.1.1. Маршрутно разписание № 13102  на основна градска линия № 2 по 

направление: „Биовет “/ „Балканфарма” -  сп. „ж.п.гара“/; 

    1.1.2. Маршрутно разписание № 13103 на основна градска линия № 3 по 

направление: „Биовет“/ „Балканфарма” - ж.к. „Орел “ –  „Диамант“; 

    1.1.3. Маршрутно разписание № 13108 на основна градска линия № 8 по 

направление: „Автогара” – „Водна централа “  -  „Мескомс “ -  „Водна 
централа “ – „Автогара”. 

 

1.2. Маршрутните разписания на междуселищните линии /Приложение 
№ 2/: 

    1.2.1. Маршрутно разписание № 13201 на междуселищна автобусна линия 

по направление: Разград  - с. Гецово - в работни дни; 

    1.2.2. Маршрутно разписание № 13202  на междуселищна автобусна линия 

по направление: Разград  - с. Гецово - в почивни и празнични дни; 

    1.2.3. Маршрутно разписание № 13203  на междуселищна автобусна линия 

по направление: Разград  - с. Дряновец – с. Балкански; 

    1.2.4. Маршрутно разписание № 13204  на междуселищна автобусна линия 

по направление: Разград  - с. Дянково - в работни дни; 

    1.2.5. Маршрутно разписание № 13205  на междуселищна автобусна линия 

по направление: Разград - с. Дянково - в почивни и празнични дни; 

1.2.6. Маршрутно разписание № 13206  на междуселищна автобусна линия 

по направление: Разград - с. Дянково / през „Диамант “/; 

    1.2.7. Маршрутно разписание № 13210  на междуселищна автобусна линия 

по направление: Разград - с. Радинград;  

    1.2.8. Маршрутно разписание № 13211  на междуселищна автобусна линия 

по направление: Разград  - с. Раковски - в работни дни; 

    1.2.9. Маршрутно разписание № 13213 на междуселищна автобусна линия 

по направление : Разград  - с. Недоклан – с. Ясеновец - с. Черковна.  
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1.3. Маршрутно разписание на междуселищна линия Разград – с. 

Недоклан – с.Ясеновец /Приложение № 3/: 

1.3.1. Маршрутно разписание № 13213 на междуселищна автобусна 

линия по направление: Разград – с. Недоклан – с. Ясеновец – изпълнява се 
целогодишно; 

1.3.2. Схема на маршрута. 

Завърших. 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната е разгледана в постоянните комисии по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 

етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени 

организации и по устройство и развитие на територията, транспорт на 
Общината. Господин Монев, за постоянната комисия по законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

 С 2 гласа „ЗА“, 1 – „против“ и 1 – „въздържал се“ комисията не може 

да формира становище. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Христов, за постоянната комисия по ТСУ. 

 

 Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

 Благодаря Ви, госпожо Председател. На заседанието на постоянната 
комисия по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината 
присъстваха и господин Стоянов – главен експерт – Транспорт в община 
Разград, както и старши юрисконсулта господин Соколов. Господин 

Стоянов представи анализа като мотив за изменението. Посочиха се и 

непрекъснато намаляващия по някои автобусни линии и липсата на 
пътникопоток. Бяха направени няколко предложения, които може би 

наново ще бъдат направени. След обстойно разискване постоянната 
комисия подкрепи докладната записка и проекта за решение, с едно 

направено допълнение на решението и това е т.1.3. – Разград – с. Недоклан 

– с. Ясеновец и т.1.3.1. Маршрутното разписание, като за така направеното 

предложение гласуваха 9 члена на комисията – със 7 гласа „ЗА“, 1 – 

„против“ и 1 – „въздържал се“.       

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо Неделчева. 

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Първият ми въпрос е: С тези маршрутни разписания запознати ли са 
предварително кметовете на населените места и искано ли е тяхното 

становище? И вторият ми въпрос е: По чия информация е установено 
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липсата, понеже там където се закриват в маршрутните разписания някои 

курсове най – накрая пише, че промените са наложени поради липса на 
пътници. По чия информация е установено липсата на пътници? И още 
един въпрос: Прави ми впечатление, че от селата, в които са включени 

промени, най – вече отпадане на курсове,  все пак за повечето от селата 
виждам маршрутни разписания не само за работни, а и за почивни, и 

празнични дни. За с. Раковски обаче няма за почивни и празнични. 

Означава ли това, че в почивни и празнични дни няма никакви предвидени 

курсове? Благодаря. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 И аз Ви благодаря. Господин Стоянов ще отговори на поставените от 
общински съветник Елка Неделчева въпроси. Заповядайте, господин 

Стоянов.  

 

 Г-н Станимир Стоянов – гл. експерт „Транспорт“ в общинска 
администрация 

 Промяната на маршрутните разписания са направени така, че 
кметовете на населените места са запознати. Дори от някои населени места 
има и депозирани докладни записки. На база на тях също сме ги имали в 

предвид. По втория въпрос – Липсата на пътникопоток се определя, 

съгласно Наредба №2 от 15 март 2002 година за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси, съгласно чл.6, ал.3. Ще ви зачета текста:  

„Пътникопотокът се удостоверява с протокол от комисия, назначена от 
кмета на общината, направила предложението, в която участват по един 

представител на общината и на превозвачите, изпълняващи най-близките 
курсове преди и след предлагания курс по същото направление. Всеки 

представител в комисията има право на един глас, като решението за 

необходимост от предлаганата нова линия или курс се взема с обикновено 

мнозинство. Пътникопотокът се определя на база процент на използване на 
пътниковместимостта на автобусите, изпълняващи най-близките курсове 
по същото направление.“ Значи спазили сме този член и тази алинея, има 
заповед на Кмета, направена е комисия с констативни протоколи и е 
установен пътникопотока. По третия въпрос, относно Маршрутното 

разписание за с. Раковски през  почивни и празнични дни. Там няма 
промяна и заради това не е включено в списъка с маршрутни разписания.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви, господин Стоянов. Други въпроси към вносителя? 

Заповядайте, госпожо Тодорова. 

 

 Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 
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 Аз имам въпрос относно Маршрутното разписание №13203 – 

Междуселищна автобусна линия Разград – Дряновец – Балкански. В 

решението никъде не е записано дали ще се изпълнява тази линия в 

почивните и в празнични дни? В приложение №2, където е разбивката по 

часове е записано само в почивни дни. Въпросът ми е дали ще се 
изпълнява в почивни и празнични дни? Вторият ми въпрос е във връзка с 
курса, пак приложение №2 на същото маршрутно разписание №13203, 

Обществения транспорт е една обществена услуга. За съжаление тя през 
последните години  е доста наболяла. Тя цели основно да обслужва 

нормалното придвижване на хората от малките населени места в градския 

център. Някои от хората в малките населени места работят. Въпросът ми е 
свързан с курса, който ще се изпълнява от 16.00 часа в периода от 01 

октомври до 31 март – тъй като работното време е до 17.00, 17.30 часа как 

тези хора обратно ще се приберат по домовете си?  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Стоянов, заповядайте. 

 

 Г-н Станимир Стоянов – гл. експерт „Транспорт“ в общинска 
администрация 

 Всички празнични дни са и почивни. И през празничните дни се 
изпълнява маршрутното разписание, както и през почивните. Относно 

курсът в 16.00 часа е направен така да се ползва през летния период на 

тези, които пътуват. За село Дряновец минава и преминаващ автобус 

Разград – Вятово, който е в 17.45 часа, който също може да се ползва като 

транспорт до населеното място.   

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Доуточняващ въпрос ли?  

 

 Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Да, доуточняващ въпрос. Този автобус преминаващ Разград – Вятово 

изпълнява ли курсове и в почивните дни?  

 

 Г-н Станимир Стоянов – гл. експерт „Транспорт“ в общинска 
администрация 

 Не, неизпълнява. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Но в почивните дни нали никой не работи?  Други въпроси към 

вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения във връзка с 

докладната записка. Няма такива. 
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 Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Извинявам се много. Имам едно предложение във връзка с 
докладната записка. В т.1.2.3. Маршрутно разписание № 13203  на 
междуселищна автобусна линия по направление: Разград  - с. Дряновец – с. 

Балкански да се сложи „ в почивните и празнични дни.“ Защото никъде, 

нито в решението ….. 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Госпожо Тодорова, беше казано, че празничните дни са и почивни.  

 

 Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Но в решението не е записано. Както е записано за с. Гецово – в 

почивните и празнични дни. Единствено за тази линия не е посочено в кой 

период.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Имате ли готовност да дадете предложението в писмен вид? Има ли 

други предложения във връзка с докладната записка? Не виждам желаещи. 

Изчакваме общински съветник Таня Тодорова да даде в писмен вид 

предложението си, което касае тази докладна записка. Госпожо Тодорова, 

дали сте прочели забележката, след приложение №2 – 1. В работни дни се 
изпълняват курсовете и са цитирани… 2. В почивни дни се изпълняват 
курсовете без един от тези, които са в работни дни.  

 

 Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Да, прочела съм забележката.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 И какво искате да приемем тогава?  

 

 Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Искам да приемем в решението тъй като не е обозначено, а за 
другите е обозначено. Този курс в Маршрутно разписание №13203 да се 

изпълнява целогодишно, където включва и работни, и почивни, и 

празнични дни.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Ами той е целогодишен. Отзад в приложението в забележка изчетете 
от долу какво е написано.   

 

 Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 В забележката не е обозначено достатъчно ясно.  
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 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Какво точно не Ви става ясно?  

 

 Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Съкратено е.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 В работни дни се изпълняват курсовете на 06.25, 14.30, 16.00 и 

17.45часа. 

 В почивни дни се изпълняват курсовете на 07.40, 16.00 и 17.45 часа. 

Курсът на 16.00 часа се изпълнява в периода  от 01 Октомври до 31 

Март  в работни дни. 

Курсът на 17.45 часа се изпълнява в периода  от 01 Април до 30 

Септември  в работни дни. 

 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 Госпожо Председател, ще Ви помогнем да си изясните. Кучето е 
заровено в точки трета и четвърта, които точки осакатяват въобще цялата 
схема  и казват, че само за част от годината ще се изпълняват тези курсове. 

Това е смисъла.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 В определени часове.  

 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 И в определени сезони. Вижте пише: от 01 Октомври до 31 Март и от 
01 Април до 30 Септември.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Стоянов, предполагам, че това е съобразено с 
пътникопотока и проверката, която е направена от комисията, т.е. за тези 

периоди, защото те обслужват точно определени лица и за това време 
съществуват съответно. Бихте ли ни изяснили, за да не вземаме решения, 

за които ще съжаляваме след това. 

 

 Г-н Станимир Стоянов – гл. експерт „Транспорт“ в общинска 

администрация 

 Курсът е разработен сезонно тъй като има голяма част пътуващи до 

с. Дряновец по – рано, в 16.00 часа през зимата, а през лятото е в 17.45 

часа. Заради това е направен сезонно.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 По този начин с тези курсове е оптимизиран маршрута.  
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 Г-н Станимир Стоянов – гл. експерт „Транспорт“ в общинска 

администрация 

 В периода от 31 октомври до 31 март се изпълнява курса в 06.25, 

14.30 и  16.00. 

 В периода от 01 април до 30 септември се изпълнява в 06.25, 14.30 и  

17.45 часа. 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 Така стана ли ясно сега, че хората от с. Дряновец и с. Балкански 

нямат право да живеят и да работят на нормално работно време и да 
ползват обществен транспорт. И трябва да се движат или с такси, или с 
лични превозни средства.   

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Кога?  

 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 Вече беше казано, че ако приемем за нормално работно време 
приключващо в 17.30 часа има един промеждутък от годината, в който 

курса в 17.45 часа не се изпълнява. И тези хора, които примерно работят до 

17.30 часа, няма да могат да ползват обществен транспорт. И това са 
единствените села от Разградска община, при които има възможност 
хората да работят в Разград и да живеят в тези села.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Но доколкото аз разбрах, господин Димитров, предложението на 
общински съветник Тодорова е тези разписания да бъдат в почивни дни. 

Това беше предложението, което тя изказа.  

 

 Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Моето предложение е целогодишно да се изпълнява.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Добре. Изчаквам да ми дадете писмено предложението, което 

правите и ще го изчета така, както сте го записали, защото явно не можем 

да се разберем. Заповядайте, господин Иванов. 

 

 Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря. Имам въпрос към г-н Стоянов: Алтернативния транспорт 
за Вятово имаме ли информация кога ще го изпълняват тъй като той не е 
от общинските междуселищни разписания … Кога и как се изпълнява? 

Имаме ли информация?  
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 Г-н Станимир Стоянов – гл. експерт „Транспорт“ в общинска 

администрация 

 Курсът се изпълнява два пъти дневно, сутрин от Вятово към Разград 

и вечер от Разград към Вятово.  

 

 Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Без почивните дни. Все пак хората работят и в частни фирми, 

предприятия.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Това, което ми давате като предложение, изчитам го, защото в 

писмен вид вече е ясно кой, какво и как: В т.1.2.3 накрая да се добави 

израза целогодишно.  

 Сега Ви зачитам какво се получава в този случай: това е в 

диспозитива т.1.2.3. Маршрутно разписание № 13203  на междуселищна 
автобусна линия по направление: Разград  - с. Дряновец – с. Балкански – 

целогодишно. 

 Това трябва да се получи. Заповядайте, господин Христов. 

 

 Г-н Божинел Христов – Кауза Разград 

 Би трябвало малко по – внимателно да се чете, защото е записано, че 
се изпълнява целогодишно на междуселищна автобусна линия Разград – 

Балкански се изменя, като се добавя с.Дряновец. Изпълнява се 

целогодишно. Навсякъде го пише.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Колеги, ще ви помоля да приключим с дебатите и подлагам на 
гласуване така направеното предложение от общински съветник Таня 

Тодорова - В т.1.2.3 накрая да се добави израза целогодишно. Моля 

гласувайте.  

 

 С 13 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – 6, 

предложението не се приема. 

 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 Защо?  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Защото ясно е изписано „от присъстващите”. Присъстват тези, които 

са се регистрирали за днешната сесия. И в ЗМСМА, и в нашия Правилник, 

това е уточнено. Присъстват 31 общински съветника. 

 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 
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 Госпожо Председател, Вие вярвате ли сега това, което говорите. 

Искаме проверка на кворум.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Добре. Щом искате ще направим. Правим проверка на кворума. 

Моля да гласувате.  

 Г-н Веселин Спасов – дежурен секретар 

 Кворумът е 25 общински съветници.  

 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 За процедура, госпожо Председател. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, господин Димитров. 

 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 След като по надлежния ред в 15.24 часа бе констатирано, че 
кворума на заседанието на Общинския съвет е 25 души, Вие следва да 
обявявате вече резултатите от гласуването на базата на този кворум.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Разбира се, господин Димитров. Ще подложа още веднъж на 
гласуване това предложение, което е от общински съветник Таня Тодорова 
след като сме проверили кворума и знаем колко наистина са 
присъстващите в залата.  

 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 Нямате право да правите това, защото ако искате повторно 

преброяване го направете като съветник или по другия предвиден начин.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, господин Монев. 

 

 Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 

 Госпожо Председател, ще Ви помоля за повторно прегласуване на 

предложението от общински съветник Таня Тодорова. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към повторно прегласуване на предложението, 

отправено ни от общински съветник Таня Тодорова. Моля гласувайте. 

 

 С 15 гласа „ЗА“, „против“ – 3, „въздържали се“ – 7, 

предложението се приема. 
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 Пристъпваме към гласуване в цялост с приетото вече предложение 

на докладна записка ….. 

 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 Госпожо Председател, моля Ви. Тъй като има взаимна обвързаност  
на приемането на решението и отделните части от него след като 

общинските съветници се произнесоха по това предложение сега следва на 
базата на приетото решение да се произнесем и по съществуването на т.3 и 

т.4 от Приложение №2. И затова ние сега ще внесем в писмен вид тези 

точки 3 и 4, които визират курсове от 16.00 часа за някакъв си период от 
годината и курса от 17.45 часа пак за някаква част от годината да отпаднат. 
И сега пишем предложението в писмен вид и го представяме, но смисъла е 

да отпаднат точки 3 и 4 от забележката в Приложение №2.    

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Чета и Ви запознавам с предложението направено в последствие, 

извън процедурата, от общински съветник Стоян Димитров Ненчев: В 

приложение №2 след забележката т.3 и т.4 да отпаднат. Пристъпваме към 

гласуване на това предложение. Моля гласувайте.  

 

 С 12 гласа „ЗА“, „против“ – 4, „въздържали се“ – 7, 

предложението не се приема. 

 

 Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. №210. Моля 

гласувайте.  

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 355 

 

С Решения № 479 от 26.11.2013 г. по Протокол № 33, № 555 от 

29.04.2014 г. по Протокол № 41, № 591 от 30.06.2014 г. по Протокол № 

45 и № 39 от 26.01.2016 г. по Протокол № 4 на Общински съвет Разград 

са приети изменения в различни маршрутни разписания на автобусни 

линии от общинската транспортна схема на Община Разград. От 

тяхното утвърждаване до настоящия момент са постъпили редица 

предложения за изменение на маршрутните разписания от превозвачи 

осъществяващи превози по автобусни линии от общинската 

транспортна схема, в които като мотив за тяхното изменение 
последните сочат непрекъснато намаляващия, а по някои автобусни 

линии и липсата на пътникопоток. В тази връзка през предходната 
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година е извършен цялостен преглед на маршрутните разписания от 

общинската транспортна схема на Община Разград с цел тяхното 

оптимизиране. През настоящата година се извършиха проверки по 

маршрутните разписания за установяване на пътникопотока, при 

които се установи, че за  

� МР № 13201 и МР №13202 на междуселищна автобусна 

линия Разград – с.Гецово; 

�  МР № 13203 на междуселищна автобусна линия Разград – 

с.Балкански; 

�  МР № 13204 и разписание МР №13205 на междуселищна 

автобусна линия Разград – с.Дянково; 

�  МР № 13206 по междуселищна автобусна линия Разград –

Дянково /през Диамант/; 

�  МР № 13210 на междуселищна автобусна линия Разград – 

с.Радинград; 

�  МР № 13211 на междуселищна автобусна линия Разград – 

с.Раковски и 

�  МР № 13213 на междуселищна автобусна линия Разград – 

с.Недоклан - с.Ясеновец - с.Черковна 

пътникопотока значително е намалял, а по някои линии липсва 

такъв. 

 По отношение на основните градски линии № 2, № 3 и № 8, 

предлаганите изменения в маршрутните разписания се налагат във 

връзка с промяна в разписанията на пристигащите и заминаващи от 

ж.п.гара Разград влакове, работното време на работещите в Западна 

промишлена зона и липсата на пътникопоток. 

В съответствие с изискванията на чл.6, чл.6а, ал.1, чл.8, ал.1 и 

чл.9 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси Община Разград разработи 

и предостави за обсъждане на членовете на комисията по чл.8, ал.1 от 

наредбата проект за изменение на следните маршрутните разписания 

от общинската транспортна схема – МР № 13102 на основна градска 

линия № 2, МР № 13103 на основна градска линия № 3, МР № 13108 на 

основна градска линия № 8, МР № 13201 и МР №13202 на 

междуселищна автобусна линия Разград – с.Гецово, МР № 13203 на 

междуселищна автобусна линия Разград – с.Балкански, МР № 13204 и 

разписание МР №13205 на междуселищна автобусна линия Разград – 

с.Дянково, МР № 13206 по междуселищна автобусна линия Разград –

Дянково /през Диамант/, МР № 13210 на междуселищна автобусна 

линия Разград – с.Радинград, МР № 13211 на междуселищна автобусна 

линия Разград – с.Раковски и МР № 13213 на междуселищна 

автобусна линия Разград – с.Недоклан - с.Ясеновец - с.Черковна. 
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На свои заседания комисията по чл.8, ал.1 от Наредба № 2 от 

15.03.2002 г. е обсъдила внесените проекти за изменение на посочените 
по-горе маршрутни разписания и е констатирала необходимостта от 

промяна в същите, която се изразява в следното: 

 

В Маршрутно разписание МР № 13102 на основна градска 

линия № 2 се правят следните изменения: 

• Курсовете с час на тръгване в  07:00 ч., 08:05 ч., 09:45 ч., 14:10 ч. 

и 18:40 ч. от сп.„Биовет“ се изменят съответно на - 06:55 ч., 07:55 

ч., 08:40 ч., 14:30 ч. и 18:20 ч. от сп.„Биовет“; 

• Курсовете с час на тръгване в 07:25 ч.,07:55 ч., 08:40 ч., 10:20 ч., 

14:35 ч., 18:15 ч., 19:10 ч. и 20:50 ч. от сп. „ж.п.Гара“ се изменят 

съответно на - 07:30 ч., 07:50 ч., 08:20 ч., 09:10 ч., 14:55 ч., 18:00 

ч., 19:00 ч. и 21:00ч. от сп.„ж.п.Гара“. 

Измененията в маршрутното разписание са наложени от промени в 

разписанията на пристигащите и заминаващи от ж.п.гара Разград 

влакове.  
 

В Маршрутно разписание МР № 13103 на основна градска линия 

№ 3 се прави следното изменение: 
• курсът с час на тръгване от сп.„Биовет/Балканфарма“ в 06:40 ч. се 
изменя съответно на 07:00 ч. от сп.„Биовет/Балканфарма“ .  

Изменението в маршрутното разписание е наложено и съобразено с 
работното време на работещите в Западната промишлена зона. 

 

В Маршрутно разписание МР № 13108 на основна градска линия 

№ 8 се прави следното изменение: 
• курсът с час на тръгване  в 17:15 ч. от сп.„Автогара“ - отпада. 

Изменението в маршрутното разписание е наложено от липсата на 

пътникопоток. 

 

В Маршрутно разписание МР № 13201 на междуселищна автобусна 

линия Разград – Гецово /изпълнява се целогодишно в делнични дни/ се 
правят следните изменения: 

• курсовете с час на тръгване в 18:45 ч. от с.Гецово и 19:30 ч. от АГ 

„Разград“ – отпадат.   

Измененията в маршрутното разписание са наложени от липсата на 

пътникопоток.  

 

В Маршрутно разписание МР № 13202 на междуселищна автобусна 

линия Разград – Гецово /изпълнява се целогодишно в почивни и 

празнични дни/ се правят следните изменения: 
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• курсовете с час на тръгване в 07:00 ч., 10:15 ч., 17:30 ч. и 20:15 ч. от 

АГ „Разград“ – отпадат; 

• курсът с час на тръгване в 11:45 ч. от АГ-Разград се изменя 

съответно на – 11:30 ч. от АГ-Разград; 

• курсовете с час на тръгване в 10:30 ч., 17:45 ч., 18:45 ч. и 20:30 ч. от 

с.Гецово – отпадат; 

•   курсът с час на тръгване от с.Гецово в 07:15 ч. се изменя съответно 

на – 07:00 ч. от с.Гецово. 

Измененията в маршрутното разписание са наложени от липсата на 

пътникопоток за тези часове и наличието на преминаващи през селото 

автобуси обслужващи областната и републиканската транспортна схема.  

 

Маршрутно разписание МР № 13203 на междуселищна 

автобусна линия Разград – Балкански /изпълнява се целогодишно/ се 
изменя, като се добавя с.Дряновец и същото придобива следния вид - 

Маршрутно разписание МР 13203 на междуселищна автобусна линия 

Разград – Дряновец – Балкански. 

Изменението на посоченото маршрутно разписание е наложено 

от необходимостта от транспортно обслужване на с.Дряновец, тъй 

като през населеното място няма преминаващи автобуси обслужващи 

общинската, областната и републиканската транспортна схема.   

 

В Маршрутно разписание МР № 13204 на междуселищна 

автобусна линия Разград – с. Дянково / изпълнява се целогодишно в 

работни дни/ се правят следните изменения и допълнения: 

• създават се нови курсове с час на тръгване от с.Дянково в 

06:30 ч. и 16:30 ч. от АГ-Разград; 

• курсовете с час на тръгване от АГ-Разград в 10:00 часа и 

от с.Дянково в 10:30 часа – отпадат; 

• курсовете с час на тръгване от АГ-Разград в 14:00 ч., 16:30 

ч. и 18:00 ч. ще се изпълняват в периода от 15 септември 

до 30 юни; 

• курсовете с час на тръгване от с.Дянково в 14:30 ч. и 18:30 

ч. ще се изпълняват в периода от 15 септември до 30 юни. 

Измененията и допълненията в посоченото маршрутно 

разписание са наложени от значително намалелия пътникопоток, а 

при определени курсове и липсата на такъв.  

 

 В Маршрутно разписание МР № 13205 на междуселищна 

автобусна линия Разград – с. Дянково /изпълнява се целогодишно в 

почивни и празнични дни/ се правят следните изменения и 

допълнения:  
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• създават се нови курсове с час на тръгване, както следва - 

от с.Дянково в 07:00 ч. и от АГ-Разград в 17:00 ч.; 

• курсът с час на тръгване от с.Дянково в 10:30 ч. се изменя 

съответно на 08:30 ч. от с.Дянково; 

Измененията и допълненията в настоящото маршрутно 

разписание са съобразени с намалелия пътникопоток.  

 

Маршрутно разписание МР № 13206 по междуселищна 

автобусна линия Разград –Дянково /през Диамант/ – отпада. 

Курсовете по посоченото маршрутно разписание са включени в 

МР № 13204 на междуселищна автобусна линия Разград – с. Дянково.  

 

В Маршрутно разписание МР № 13210 на междуселищна 

автобусна линия Разград – с. Радинград /изпълнява се целогодишно/ се 
прави следното изменение: 

• курсовете с час на тръгване от АГ-Разград в 08:10 ч. и от 

с.Радинград в 08:25 ч. – отпадат. 

Изменението в посоченото маршрутно разписание е наложено от 

липсата на пътници в тези часове.  
 

В Маршрутно разписание МР № 13211 на междуселищна 

автобусна линия Разград – с. Раковски /изпълнява се целогодишно в 

работни дни/ се правят следните изменения: 

• курсът с час на тръгване от АГ-Разград в 06:30 ч. се 
изменя съответно на 06:00 ч. от АГ-Разград; 

• курсът с час на тръгване от с.Раковски в 07:00 ч. се 
изменя съответно на 06:30 ч. от с.Раковски; 

• курсовете с час на тръгване от АГ-Разград в 08:30 ч., 10:30 

ч., 12:00 ч., 15:30 ч. и 19:30 ч. – отпадат; 

• курсовете с час на тръгване от с.Раковски в 09:00 ч., 11:00 

ч., 12:30 ч., 16:00 ч. и 20:00 ч. – отпадат. 

Измененията в посоченото маршрутно разписание са наложени 

от липсата на пътници в тези часове.  
 

Маршрутно разписание МР № 13213 на междуселищна 

автобусна линия Разград – с. Недоклан - с. Ясеновец - с. Черковна 

/изпълнява се целогодишно/ се отменя и се създава ново Маршрутно 

разписание МР 13213 на междуселищна автобусна линия Разград – 

с.Недоклан – с.Ясеновец, която ще се изпълнява целогодишно. 

Изменението на посоченото маршрутно разписание е наложено от 

липсата на пътникопоток за с.Черковна.  

 Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 

г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
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осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси след 

обсъждане на маршрутните разписания от комисията същите се 
внасят за разглеждане и утвърждаване от общинския съвет. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и чл.8, ал.1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, Общински съвет – 

Разград, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 2,  

 

Р Е Ш И:  

 

 1. Утвърждава изменение на маршрутните разписания на 

автобусните линии от общинската транспортна схема на Община 

Разград, както следва: 

1.1. Маршрутните разписания на градските  линии  /Приложение 
№1/: 

    1.1.1. Маршрутно разписание № 13102  на основна градска линия № 

2 по направление: „Биовет “/ „Балканфарма” -  сп. „ж.п.гара“/; 

    1.1.2. Маршрутно разписание № 13103 на основна градска линия № 3 по 

направление: „Биовет“/ „Балканфарма” - ж.к. „Орел “ –  „Диамант“; 

    1.1.3. Маршрутно разписание № 13108 на основна градска линия № 8 по 

направление: „Автогара” – „Водна централа “  -  „Мескомс “ -  „Водна 

централа “ – „Автогара”. 

 

1.2. Маршрутните разписания на междуселищните линии 

/Приложение № 2/: 

    1.2.1. Маршрутно разписание № 13201 на междуселищна автобусна 

линия по направление: Разград  - с. Гецово - в работни дни; 

    1.2.2. Маршрутно разписание № 13202  на междуселищна автобусна 

линия по направление: Разград  - с. Гецово - в почивни и празнични дни; 

    1.2.3. Маршрутно разписание № 13203  на междуселищна автобусна 

линия по направление: Разград  - с. Дряновец – с. Балкански 

целогодишно; 

    1.2.4. Маршрутно разписание № 13204  на междуселищна автобусна 

линия по направление: Разград  - с. Дянково - в работни дни; 

    1.2.5. Маршрутно разписание № 13205  на междуселищна автобусна 

линия по направление: Разград - с. Дянково - в почивни и празнични дни; 

1.2.6. Маршрутно разписание № 13206  на междуселищна автобусна 

линия по направление: Разград - с. Дянково / през „Диамант “/; 

    1.2.7. Маршрутно разписание № 13210  на междуселищна автобусна 

линия по направление: Разград - с. Радинград;  
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    1.2.8. Маршрутно разписание № 13211  на междуселищна автобусна 

линия по направление: Разград  - с. Раковски - в работни дни; 

    1.2.9. Маршрутно разписание № 13213 на междуселищна автобусна 

линия по направление : Разград  - с. Недоклан – с. Ясеновец - с. Черковна.  

 

1.3. Маршрутно разписание на междуселищна линия Разград – с. 
Недоклан – с.Ясеновец /Приложение № 3/: 

1.3.1. Маршрутно разписание № 13213 на междуселищна автобусна 

линия по направление: Разград – с. Недоклан – с. Ясеновец – изпълнява се 
целогодишно; 

1.3.2. Схема на маршрута. 

 

           Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Разград и на 

Областен управител на Област Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по чл.179 от 
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – гр. 

Разград. 

Приложения 1, 2 и 3 са неразделна част от Решение № 355 и са 
приложени към Протокола. 

 

С Т А Т И Я 20 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 211. 

Докладна записка от Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 

Разград 

Относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Разград (2017 – 

2018 г.) и Годишен план  на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Разград за 2017г. 
 Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа 
общински съветници, Законът за предучилищното и училищното 

образование внася ново качество в образованието като регламентира 
приобщаващото образование като неизменна част от правото на 
образование и въвежда осигуряването на условия за предоставяне на 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.  

 Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и 

подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на 
разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране 
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и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред 

ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и 

участие във всички аспекти на живота на общността. 

 В изпълнение разпоредбата на чл. 197 от Закона за предучилищното 

и училищното образование и въз основа на приетата Стратегия за подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците в област Разград (2017 – 2018 

г.), работна група, определена със Заповед № 398/20.04.2017 г. на кмета на 
Община Разград, разработи проект на Общинска стратегия за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в община Разград (2017 – 2018 

г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в община Разград за 2017 г., съгласуван с Регионалното 

управление на образованието – Разград в съответствие с изискването на 
ал.3 на посочената по-горе разпоредба.  

 Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата 
и учениците в община Разград (2017 – 2018 г.) и Годишен план  на 
дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Разград за 2017 г. се приемат с решение на Общински съвет 
Разград. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 12 и ал.2 и 

чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл.197 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, предлагам на Общински съвет – Разград да вземе следното 

Решение: 
Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Разград (2017 – 2018 г.) и Годишен план  на 
дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

община Разград за 2017г. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в постоянните 
комисии по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации и образование и наука. Господин Монев, за 
постоянната комисия по законност. 
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ комисията 

изразява положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Хасанов, за постоянната комисия по 

образование. 
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Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, комисията по образование подкрепи 

докладната записка с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте господин 

Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Тъй като основната цел на тази Стратегия е създаване на 
условия за качествено образование и личностно развитие аз, господин 

Кмете, искам да ми отговорите на въпроса: Имате ли виждане, план, 

стратегия и какви са те за осигуряване на самостоятелна сграда на 
Математическата гимназия в гр. Разград? Става дума за едно елитно 

училище, което няма собствена база, а това възпрепятства тъкмо 

пълноценното обучение на децата и ако то се случва все пак защото имат 
блестящи резултати, то се случва с цената на много излишни усилия и 

напрежения от страна на ученици и педагогически персонал и от 
гимназията и от основното училище, с което гимназията е в една сграда. И 

един подвъпрос: понеже в предходна докладна записка сте отбелязали, че 

Фондация „Америка за България“ е дарила 140 000 лв. за училище „Васил 

Левски“, което е прекрасно. На Вас известно ли Ви е, че същата Фондация 

е имала желание да дари даже по – голяма сума на Математическата 
гимназия за специално оборудване, но това в крайна сметка не се е 
случило тъй като Гимназията няма собствена база, каквото е изискването и 

по този начин в Общината не са влезли едни сериозни средства  и то за 
такава полза за нашите деца. Моля, отговаряйки на въпросите ми, да ни 

запознаете с Вашите идеи за решаването на този проблем, който наистина 
е от изключителна важност тъкмо за реализирането на тази Стратегия, 

която трябва да гласуваме. Благодаря.      

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Само поправете ме ако греша, но Фондацията не 
дарява, а всъщност тези пари са по спечелен проект.  

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Нали? Да бъдем коректни в говореното на нещата.  

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Да. Отпускат се по спечелен проект. Ние ги оформяме като дарение. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев, за отговор. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Ханчев, мисля, че Вашият въпрос в момента специално за 
Математическа гимназия не е във връзка със Стратегията. Това е първото. 

Второто -  аз съм запознат от господин Василев на комисиите той сподели 

този факт за Фондацията, че са имали такова посещение, но наистина не са 

могли да спечелят тези средства поради факта, че Гимназията няма 
собственост. Нали така беше? Много бихме се радвали ако Вие защото 

бъдещето на Математическа гимназия, тя не е само приоритет и 

задължение на Кмета или на Общината, тя е приоритет и задължение на 
цялата общественост на Разград. Така че ние много бихме се радвали да 
имаме конкретни предложения, които да обсъдим точно в този формат за 

да вземем правилното решение. Ако Вие сега ми посочите  кое училище 
според Вашата логика би трябвало да закрием, най – вероятно, защото 

мисля, че свободни сгради няма, за да настаним там Математическата 
гимназия нали нека да го обсъдим. Но аз мисля, че това е тема, която се 
нуждае от много по-голямо вникване в същността и проблемите на 
сградния фонд защото мисля, че това е основното. В Община Разград в 

момента няма свободен сграден фонд, за да бъде решен този въпрос.  Да, 

преструктуриране, обединяване и т.н. на училища, да това са въпроси, 

които подлежат на обсъждане. Но самостоятелна сграда общинска, която 

да става в момента за училище аз мисля, че няма. Поправете ме ако 

бъркам.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 

предложения във връзка с докладната записка. Заповядайте, господин 

Василев. 

 

Г-н Мануел Василев – ПП „Реформаторски блок“ 

Аз на комисията получих повечето отговори на моите въпроси, за 
което благодаря. Тъй като сега ни слушат гражданите искам да поясня 

няколко неща по тази Стратегия. Първо аз се интересувах, коя е тази 

работна група, която е изработила Стратегията, получих отговор. Виждам, 

че има и някаква, не някаква, а Областна стратегия за подкрепа на 
личностното развитие на децата и учениците от Област Разград и 

сравнявайки двете Стратегии Общинска и Областна виждам, че 
Общинската повтаря Областната в частта само за Община Разград. 

Сигурно това е нормално. По принцип с основното ни законодателство от 
миналата година за средното образование всички сме длъжни на 
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национално, областно, общинско училищно и на градините ниво да имаме 
Стратегия за развитие дали с четири годишни периоди, дали в двугодишен 

период, дали за личностна подкрепа, за обучаване на възрастни и т.н. На 
сайта на Министерството има няколко Национални програми и Стратегии 

които са водещи и за нас включително училищата, в смисъл 

педагогическия персонал.  Аз разбирам, че след като е имало един период 

от 21 и няколко години когато планирането в развитието е било изоставено 

така всеки сам да се оправя и това искам да кажа, че за мен да се планира 
стратегически не е никак елементарно като действие. Първо разбира се  
трябва някакъв екип да направи един много добър анализ. В предложения 

материал има факти, които обаче тепърва ще трябва да анализираме – защо 

да речем учениците намаляват, защо отпадат, как да ги задържим в 

училище, как да ги охраняваме в училище, как да ги извозваме, как да ги 

храним и да им осигурим идеални условия и средства за обучение. Това 

всичкото като планиране в бъдеще ще трябва да го обмисляме по – точно и 

да го направим по – целенасочено. Защото нашите проблеми в нашата 
Област както и всички знаете идват от голямата неграмотност, която е сред 

учениците. Ще бъдем на последните места в страната по външни 

оценявания на матури или било външно оценяване седми клас или 

четвърти клас докато ние не започнем да се справяме с тази неграмотност. 
Това е първият ни проблем според мен и за нашата община. Не може две 
училища в града ни да изтеглят всички останали, които са на дъното в тези 

външни оценявания  и точно тези две училища да сме най – ощетените от 
към други финансови въпроси и сграден фонд, както и господин Ханчев и 

всички ние знаем, че Математическа гимназия 45 години се старае да си 

намери своя дом.   Въпросът с неграмотността ще го решим като се 

справим с отпадналите ученици. Значи тези цифрички за брой отпаднали 

през последната или предходната година аз първо мисля, че не са верни. 

Сега ще ви кажа защо. Оставете от нашата община. Гледайте в национален 

мащаб. На 18 май близо 1000 училища допуснаха около 50 000 ученици на 
държавно зрелостни изпити.  На следващия ден 19 май се явяват 8 000 по – 

малко. Тези 50 000 са заявили своето желание да се явят на матура, а те не 
се явяват. Разликата от 8 000 човека знаете ли къде е? Това са отпадналите 
дванадесетокласници тази година в България. Те просто ги няма в 

България. Те са дотиквани до дванадесети клас, допуснати са от 
зрелостните комисии по училищата  до матури, харчили са училищата тези 

пари на тези ученици, а децата ги няма. Разбирате ли. Затова проблема с 
отпадналите е също много голям. Виждам, че времето ми изтича – един 

въпрос с охраната на училище: Връща се мой ръководител  от Национална 
олимпиада  в едно Смоленско училище домакин на Национална олимпиада 
по математическа лингвистика, Община Смолян не съм го проверил това 
нещо, но мога да го проверя, вие също, е решила проблема с охраната и 

задържането на децата вътре в сградите с подобно тук в Общината един 
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турникет, карта магнитна за преминаване през турникета и директорът на 
съответното всяко едно училище    има тази система знае в момента в 

сградата колко ученици има, от кой клас са и отсъстващи ученици. Връзка 
със системата има родителя на детето и вижда кога детето му нали е 

изпратено уж на училище  е влязло в училище, излязло от училище и може 
да търси отговорност къде е ходило. Така и когато ми звъннат от 
полицията и ме питат от 11 а еди кой си: Там ли е? Аз веднага мога да 
кажа: Да, тук е, т.е. не е по улиците на града. Сега е 15.42 часа само в две 

училища в града се води точно срещу 24 май учебен процес, това са 
Математическа гимназия и училище „Левски“. Само ние останахме на две 
смени от 15 май. И трябва да ви кажа, че училището работи с пълен 

капацитет до 18.30 часа мисля, че приключват занятията. Извинявам се, че 

превишавам аз за втори път вземам думата, но ….     

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Точно и заради това Ви оставям.  

 

Г-н Мануел Василев – ПП „Реформаторски блок“ 

Но много неща има да се кажат.  В тази Стратегия как да кажа трябва 
много внимателно да стъпи върху нея. Системата на образованието е най – 

широко обхватната в България. Ако съберете всичките полицаи и военни, 

армията  ни страната няма да достигне броя на учителите и помощния 

персонал които са в училищата, в образованието и близо 1 000 000 деца в 

градините, в училища. Виждате колко 115 000 персонал в образованието и 

1 000 000 ученици и деца зависят от тези решения, които вземат 
общинските съвети в цяла България. На мен ми се ще тази Стратегия да 
бъде перфектна защото аз като изляза от тук  като общински съветник и се 
върна след малко в училище искам да видя тази част, която се отнася за 
нашето училище, за нашата гимназия. Но аз не виждам това, което се 
отнася за това. Има много наболели въпроси и приключвам. Искам да 
поздравя всички, които слушат и гледат и всички които са в залата с 
предстоящия празник 24 май – най българския празник.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Само искам да вметна, че е добре, че учителите са 
повече от полицаите. Други желаещи да направят изказвания и 

предложения във връзка с докладната записка? Заповядайте, господин 

Христов. Само ще Ви помоля да не пресрочвате времето.  

 

Г-н Божинел Христов – Кауза Разград 

Не, не. Искам само да кажа това, което предложи колегата, за 
пропускателния режим в училищата, че това вече сме го обсъждали с 
ръководството на общинска администрация, направили сме някакви 

предложения. Така че това е на дневен ред.     
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи. Заповядайте, господин Димитров.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Като продължение на казаното от колегите Чутурков, Христов и 

въпроса на господин Ханчев аз бих застъпил тезата, че тези въпроси за 

материалната база и условията за обучение на децата са от особена 
важност и в Стратегията също трябва да заемат своето подобаващо място. 

Всяка Стратегия, Концепции, Програми и каквито и да е други документи 

няма да струват и пет пари ако не допринасят и не осигуряват основното и 

важното: нормални условия за обучение на нашите деца. Виждаме в 

Програмата неглижиране на този проблем, който постави общинския 

съветник Митко Ханчев. Господин Василев е наясно и той има 
информация от преди   и от предишните длъжности, които е заемал, че в 

момента ситуацията с Математическата гимназия „Акад. Обрешков“ е 
нетърпима. И ние като съветници и другите институции, включително и 

държавните, заслужаваме остър укор и критика за това, че толкова години 

не можем да намерим решение на този проблем. Кмета знае много добре, 

че в последните години имаше опити за търсене на решение на този 

проблем и се налага да ги спомена. През 2013 и 2014 година след като 

беше констатирано, че трябва да бъдат взети спешни мерки за решаване на 
проблема на Математическата гимназия бяха извършени съответните 
проучвания, съгласувания, мнения, становища и т.н. и се стигна до 

задвижване на процедурата, включително и от Министерството за 

оптимизиране и на училищата и използването на материалната база. 
Имаше съответно и заповед на Министъра, с която се обединяваха две 
училища, а това е Гимназията по селско стопанство „Ангел Кънчев“ и 

училището „Христо Смирненски“ . Тогава поради формални причини 

Административния съд отмени заповедта на Министъра. Защо го поставям 

този въпрос? Господин Василев, питате – дайте варианти. Вариантите и 

Вие ги знаете и сега отново Ви ги напомняме. В училището „Христо 

Смирненски“ от таблицата която е представена   е видно, че има 110 

ученика от които 88  ако правилно съм записал    редовете, поправете ме 

ако греша, в ред 7 – брой ученици задочна форма на обучение, та от 110 

ученика 88 са задочници. Представяте ли си какво нещо. И излиза, че всеки 

ден в това училище влизат 32 ученика. Аз имам впечатление и даже мисля, 

че и по – малко влизат всеки ден в това училище, а в същото време 
Математическата гимназия при 532 ученици няма тук задочни или други 

форми на обучение са натикани като мишлета, в малък брой класни стаи и 

работят и учат при изключително тежки условия.  Това е позор за нас, че 
го търпим това нещо. И затова аз Ви предлагам макар и да Ви е неприятно 

защото знам, че там други фактори и други причини може би повлияха и 

на Вашето становище да не се търси това решение още веднъж да 
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преосмислите и да намерим решение. Едното от тези решения е 
обединяването на тези две училища, които споменах и така 
Математическата гимназия ще може да получи една хубава прилична 
сграда и това наше най – добро училище с нашите най – изтъкнати 

ученици по успех и по други показатели най после да имат нормални 

условия за училище. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания или предложения  във връзка с 
докладната записка? Не виждам желаещи. Пристъпваме към гласуване на 
докладна записка с вх. №211. Моля гласувайте. 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 356 

 

 Законът за предучилищното и училищното образование внася 

ново качество в образованието като регламентира приобщаващото 

образование като неизменна част от правото на образование и 

въвежда осигуряването на условия за предоставяне на подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците.  

 Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и 

подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на 

разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез 
активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на 

пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности 

за развитие и участие във всички аспекти на живота на общността. 

 В изпълнение разпоредбата на чл. 197 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и въз основа на приетата 

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

област Разград (2017 – 2018 г.), работна група, определена със Заповед 

№ 398/20.04.2017 г. на кмета на Община Разград, разработи проект на 

Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Разград (2017 – 2018 г.) и Годишен план на 

дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
в община Разград за 2017 г., съгласуван с Регионалното управление на 

образованието – Разград в съответствие с изискването на ал.3 на 

посочената по-горе разпоредба.  

 Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Разград (2017 – 2018 г.) и Годишен план  

на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 
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учениците в община Разград за 2017 г. се приемат с решение на 

Общински съвет Разград. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 12 и ал.2 и 

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

администрация и чл.197 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, Общински съвет – Разград, с 18 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – 6,  

Р Е Ш И:   

 

Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие 
на децата и учениците в община Разград (2017 – 2018 г.) и Годишен 

план  на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Разград за 2017г. 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и на Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от 
приемането му. 

Решението подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в община Разград (2017 – 2018 г.) и Годишния план  

на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Разград за 2017г. са неразделна част от Решение 
№356 и са приложени към Протокола. 
 

С Т А Т И Я 21 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. №215. 

 Докладна записка от Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград  

Относно: Изменение на Наредба № 27 на Общински съвет 

Разград за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

децата в общинските детски градини на територията на община 

Разград. 

 Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми общински съветници, 

през 2016 г. на Общински съвет Разград е приел Наредба № 27 за 
условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 

общинските детски градини на територията на община Разград. 

 В качеството си на орган упражняващ контрол за законосъобразност 
в административния процес, Окръжна прокуратура Разград е предявила 
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протест чрез Общински съвет Разград до Административен съд Разград 

срещу разпоредбите на чл.16, ал.1, т.5 и т.6, чл.22, ал.3, т.2, чл.32, ал.4, ал.5 

и ал.6 и чл.33, ал.1, т.4. Разпоредбата на чл.16, ал.1 визира документите, 

които се прилагат към заявлението за прием на деца в общинските детски 

градини на територията на община Разград, тази на чл.22, ал.3 сочи 

групите деца, ползващи се с предимство при записване и постъпване в 

детското заведение, а разпоредбите на чл.32, ал.4, 5 и 6 и чл.33, ал.1 

уреждат условията, при които децата могат да бъдат премествани от една в 

друга детска градина или отписвани от такава.    

 Съгласно разпоредбата на чл.16, ал.1, т.5 и т.6 от наредбата към 

заявлението за прием на деца в общинските детски градини на територията 
на община Разград се прилагат документи за наличие и/или липса на 
задължения към Община Разград и за наличие и/или липса на неплатени 

такси в общинските детски градини на територията на Община Разград.  

Контролният орган е посочил, че: 
- изискването за представяне на документ за наличие и/или липса на 

задължения към Община Разград противоречи на правата за равен достъп 

до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки ученик 

залегнали в чл.3, ал.2, т.3 и т.4, чл.7, ал.1, чл.8, ал.1, чл.9, ал.1, чл.55 и 

чл.56 от Закона за предучилищното и училищно образование; 

- изискването за наличие и/или липса на неплатени такси в 

общинските детски градини на територията на Община Разград е в 

противоречие с разпоредбите на чл.9б, чл.81 и чл.92 от Закона за местните 
данъци и такси, които уреждат специален ред за принудително събиране на 
неплатените от родителите, а не от децата такси. 

Съгласно чл.22, ал.3, т.2 от наредбата при записване с предимство се 
ползват деца на родители/настойници, работещи в детската градина. 

 Контролният орган е установил, че при тази разпоредба е налице 
дискриминация по смисъла на чл.4, ал.2 от Закона за защита от 
дискриминация. 

 В разпоредбите на чл.32, ал.4, ал.5 и ал.6 и чл.33, ал.1, т.4 от 
наредбата, които уреждат условията, при които децата могат да бъдат 
премествани от една в друга детска градина или отписвани от такава, 
отново като изискване е въведено условието за липсата на неплатени такси 

за ползване на детската градина.  

Контролният орган е посочил, че тези разпоредби противоречат на 
разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно образование и 

Закона за местните данъци и такси, като е изложил идентични аргументи с 
тези изложени по-горе за разпоредбата на чл.16, ал.1, т.5 и т.6 от 
наредбата. 

Предвид гореизложеното възниква необходимостта от изменение на 
Наредба № 27 на Общински съвет Разград за условията и реда за 
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записване, отписване и преместване на децата в общинските детски 

градини на територията на община Разград. 

1. Основни цели, които се поставят: 
� Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните 

изисквания; 

� Прецизиране на изискуемите документи за прием на деца 
в общинските детски градини на територията на община 
Разград;  

� Прецизиране на реда и условията за преместване на деца 
от една в друга детска градина и на отписването им от 
такава. 

2. Очаквани резултати: 

�  подобряване цялостната дейност по прилагането на 
наредбата; 

� осигуряване на равен достъп за прием на деца в 

общинските детски градини на територията на община 
Разград;  

� недопускане на дискриминация при провеждане на 
предучилищното и училищно образование. 

3. Финансови и други средства за прилагане изискванията на 
наредбата не са необходими. 

4. Съответствие с правата на Европейския съюз: 
� Предлаганият проект за изменение на Наредба № 27 на 

Общински съвет Разград за условията и реда за 
записване, отписване и преместване на децата в 

общинските детски градини на територията на община 
Разград е разработен в съответствие с разпоредбите на 
Европейското законодателство - Европейската харта за 
местно самоуправление, както и с директиви на 
Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл.26, ал.3 и 

ал.4 от Закона за нормативните актове бе публикуван на интернет 
страницата на Община Разград на 10.04.2017 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните 
актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за 
нормативните актове, и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет 
Разград да вземе следното Решение: 

 

1. Приема изменения в Наредба № 27 на Общински съвет Разград за 

условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в 
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общинските детски градини на територията на община Разград, както 

следва: 
В чл.16, ал.1, точки 5 и 6 се отменят. 

В чл.22, ал.3, точка 2 се отменя. 

В чл.32, ал.4, ал.5 и ал.6 се отменят. 

В чл.33, ал.1, точка 4 с подточка 4.1 се отменят. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в постоянните 
комисии по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации и образование и наука. Господин Монев, за 
постоянната комисия по законност. 
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ комисията изразява 

положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Хасанов, за постоянната комисия по образование. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Постоянната  комисия  по образование подкрепи докладната записка 

с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам да има 
желаещи. Предложения, изказвания във връзка с докладната записка. 

Няма. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. № 215. Моля 

гласувайте.  

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 357 

 

 С Решение № 190 по Протокол № 14 от 30.06.2016 г. на Общински 

съвет Разград е приета Наредба № 27 за условията и реда за записване, 
отписване и преместване на децата в общинските детски градини на 

територията на община Разград. 

 В качеството си на орган упражняващ контрол за 

законосъобразност в административния процес, Окръжна 
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прокуратура Разград е предявила протест чрез Общински съвет 

Разград до Административен съд Разград срещу разпоредбите на чл.16, 

ал.1, т.5 и т.6, чл.22, ал.3, т.2, чл.32, ал.4, ал.5 и ал.6 и чл.33, ал.1, т.4. 

Разпоредбата на чл.16, ал.1 визира документите, които се прилагат 

към заявлението за прием на деца в общинските детски градини на 

територията на община Разград, тази на чл.22, ал.3 сочи групите деца, 

ползващи се с предимство при записване и постъпване в детското 

заведение, а разпоредбите на чл.32, ал.4, 5 и 6 и чл.33, ал.1 уреждат 

условията, при които децата могат да бъдат премествани от една в 

друга детска градина или отписвани от такава.    

 Съгласно разпоредбата на чл.16, ал.1, т.5 и т.6 от наредбата към 

заявлението за прием на деца в общинските детски градини на 

територията на община Разград се прилагат документи за наличие 
и/или липса на задължения към Община Разград и за наличие и/или 

липса на неплатени такси в общинските детски градини на 

територията на Община Разград.  

Контролният орган е посочил, че: 
- изискването за представяне на документ за наличие и/или 

липса на задължения към Община Разград противоречи на правата за 

равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете 
и на всеки ученик залегнали в чл.3, ал.2, т.3 и т.4, чл.7, ал.1, чл.8, ал.1, 

чл.9, ал.1, чл.55 и чл.56 от Закона за предучилищното и училищно 

образование; 
- изискването за наличие и/или липса на неплатени такси в 

общинските детски градини на територията на Община Разград е в 

противоречие с разпоредбите на чл.9б, чл.81 и чл.92 от Закона за 

местните данъци и такси, които уреждат специален ред за 

принудително събиране на неплатените от родителите, а не от децата 

такси. 

Съгласно чл.22, ал.3, т.2 от наредбата при записване с 
предимство се ползват деца на родители/настойници, работещи в 

детската градина. 

 Контролният орган е установил, че при тази разпоредба е налице 
дискриминация по смисъла на чл.4, ал.2 от Закона за защита от 

дискриминация. 

 В разпоредбите на чл.32, ал.4, ал.5 и ал.6 и чл.33, ал.1, т.4 от 

наредбата, които уреждат условията, при които децата могат да бъдат 

премествани от една в друга детска градина или отписвани от такава, 

отново като изискване е въведено условието за липсата на неплатени 

такси за ползване на детската градина.  

Контролният орган е посочил, че тези разпоредби противоречат 

на разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно 

образование и Закона за местните данъци и такси, като е изложил 
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идентични аргументи с тези изложени по-горе за разпоредбата на 

чл.16, ал.1, т.5 и т.6 от наредбата. 

Предвид гореизложеното възниква необходимостта от изменение 
на Наредба № 27 на Общински съвет Разград за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в общинските детски 

градини на територията на община Разград. 

1. Основни цели, които се поставят: 

� Наредбата да се приведе в съответствие с 
нормативните изисквания; 

� Прецизиране на изискуемите документи за прием на 

деца в общинските детски градини на територията на 

община Разград;  

� Прецизиране на реда и условията за преместване на 

деца от една в друга детска градина и на отписването 

им от такава. 

 

2. Очаквани резултати: 

�  подобряване цялостната дейност по прилагането на 

наредбата; 

� осигуряване на равен достъп за прием на деца в 

общинските детски градини на територията на 

община Разград;  

� недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищно образование. 
 

3. Финансови и други средства за прилагане изискванията на 

наредбата не са необходими. 

 

4. Съответствие с правата на Европейския съюз: 
� Предлаганият проект за изменение на Наредба № 27 

на Общински съвет Разград за условията и реда за 

записване, отписване и преместване на децата в 

общинските детски градини на територията на 

община Разград е разработен в съответствие с 
разпоредбите на Европейското законодателство - 

Европейската харта за местно самоуправление, както 

и с директиви на Европейската общност, свързани с 
тази материя. 

 

Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл.26, 

ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове бе публикуван на 

интернет страницата на Община Разград на 10.04.2017 г. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за 

нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на 

Закона за нормативните актове, и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общинският 

съвет Разград, с 22 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

няма,  

Р Е Ш И: 

 

1. Приема изменения в Наредба № 27 на Общински съвет 

Разград за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

децата в общинските детски градини на територията на община 

Разград, както следва: 

В чл.16, ал.1, точки 5 и 6 се отменят. 

В чл.22, ал.3, точка 2 се отменя. 

В чл.32, ал.4, ал.5 и ал.6 се отменят. 

В чл.33, ал.1, точка 4 с подточка 4.1 се отменят. 

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Разград и Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен 

срок от приемането му. 

Решението подлежи на оспорване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд 

гр.Разград. 

С Т А Т И Я 22 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. №216. 

Докладна записка от Надежда Радославова – Председател на 

Общински съвет - Разград 

 Относно:  Промени в състава и числеността на постоянни 

комисии към Общински съвет Разград. 

 Уважаеми общински съветници,  

 Към Общинския съвет са избрани постоянни комисии, които са 
работен орган, изпълняващ инициативни, съвещателни и контролни 

функции.  

Всеки общински съветник има право да бъде избиран в състава на 
постоянни комисии на общинския съвет, като може да участва най-много в 

три и не по-малко от две постоянни комисии. 

  На сесията на Общински съвет – Разград, проведена на 27.04.2017 г. 
положи клетва като общински съветник Диана Добромирова Мирчева – 

Рахнева, избрана като такъв от листата на ПП „БСП“. 
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Персоналната промяна в Общинския съвет налага необходимостта от 
актуализиране на състава на постоянните комисии към Общински съвет - 
Разград. 

 След полагане на клетва по Чл.32, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и възникнали правомощия на 
общински съветник е получено Предложение с Вх.№ 190 от 05.05.2017г. от 
Председателя на групата общински съветници от БСП - Елка Неделчева.  

Предходни промени в състава на постоянните комисии доведе до  промяна 
и в числеността на ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. Предвид постъпилото предложение трябва да бъде взето 

решение за определяне нова численост на съответната постоянна комисия. 

 Предвид гореизложеното и на основание Чл.21, ал.1, т.1 и т.23, във 

връзка с Чл.48 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл.27, Чл.28, ал.1 и ал.2, Чл.29 и Чл.42, ал.1, т.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Разград, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Мандат 2015 – 2019 г. и подадено Предложение с Вх.№ 190 от 05.05.2017 

г. от  Председателя на групата общински съветници от ПП „БСП“ ви 

предлагам да вземем следното Решение:  
1. Определя численост на Постоянната комисия по социална политика, 

трудова заетост и здравеопазване от 11 члена. 

2. Общински съветник Диана Добромирова Мирчева – Рахнева да бъде 
включена като член в три постоянни комисии, както следва:  
ПК по устройство и развитие на територията и транспорт на 
общината; 
ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; 

ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване. 

3. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и на 
Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от 
приемането му. Приключих.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Докладната записка е разгледана в постоянната комисия по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 

етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени 

организации. Господин Монев, ще Ви помоля да докладвате за 
становището на постоянната комисия. 

 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 3 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ комисията изразява 

положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Имате ли въпроси? Не виждам. Предложения и 

изказвания във връзка с тази докладна записка. Няма такива. Пристъпваме 
към гласуване на докладна записка с вх. № 216. Моля гласувайте.  

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 358 

 

 След полагане на клетва по Чл.32, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и възникнали 

правомощия на общински съветник е получено Предложение с Вх.№ 

190 от 05.05.2017г. от Председателя на групата общински съветници от 

БСП - Елка Неделчева.  

Поради настъпили персонални промени в състава на Общински 

съвет - Разград се налагат промени и в състава на постоянните 
комисии. 

 Предходни промени в състава на постоянните комисии доведе до  

промяна и в числеността на ПК по социална политика, трудова 

заетост и здравеопазване. Предвид постъпилото предложение трябва 

да бъде взето решение за определяне нова численост на съответната 

постоянна комисия. 

 Предвид гореизложеното и на основание Чл.21, ал.1, т.1 и т.23, 

във връзка с Чл.48 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Чл.27, Чл.28, ал.1 и ал.2, Чл.29 и Чл.42, ал.1, т.1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - 

Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Мандат 2015 – 2019 г. и подадено Предложение с Вх.№ 

190 от 05.05.2017 г.от Председателя на групата общински съветници от 

ПП БСП Общински съвет Разград, с 20 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма,  

РЕШИ: 

 

1. Определя численост на Постоянната комисия по социална 

политика, трудова заетост и здравеопазване от 11 члена. 

2. Общински съветник Диана Добромирова Мирчева – 

Рахнева да бъде включена като член в три постоянни комисии, както 

следва:  

ПК по устройство и развитие на територията и транспорт на 

общината; 

ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; 

ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване. 
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3. Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и на Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от 

приемането му. 
 

С Т А Т И Я 23 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 219.  

Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов  -  Общински 

съветник и председател  на  ПК  по  управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол 

ОТНОСНО: Даване разрешение на Общински пазари-Разград 

ЕАД гр.Разград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, включена в 

капитала на дружеството. 

Заповядайте господин Анастасов      
 

Г-н Наско Анастасов - общински съветник и председател  на  ПК  по  

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол 

Уважаеми колеги, получено е писмо с вх.№ 183/02.05.2017г. от 
Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, 

с което ни уведомява, че е постъпило искане с вх.№ РД-06-089/25.04.2017г 
от управителя на ЕТ Дари-Даринка Станчева  за прекратяване на договор 

№ ПО-01-01/27.01.2016г  за отдаване под наем на недвижим имот със 
стопанско предназначение-магазин №43А, находящ се на Централен 

общински пазар на ул.“Хан Омуртаг“ №2 в гр.Разград  и следва  договора 
да бъде прекратен. 

Предвид предстоящото прекратяване на договора за наем, с 
горепосоченото писмо е депозирано искане за провеждане на търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот със стопанско 

предназначение-Магазин №43А с площ 6 кв.м., находящ се на територията 
на Централен общински пазар в гр.Разград  на улица „Хан Омуртаг“ №2 

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от Наредба №3 на Общински съвет 
гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община Разград 

чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински 

предприятия и във връзка с писмо с вх.№ 183/02.05.2017г. на 
Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, 

Общински съвет гр.Разград следва да приеме следното Решение: 

1. Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД 

гр.Разград  да проведе търг с явно  наддаване за отдаване под наем за срок 

от три  години на Магазин №43А  частна общинска собственост с обща 
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площ 6 кв.м., находящ се на Централен общински пазар, ул.“Хан Омуртаг“ 

№2 гр.Разград. 

2. Търгът с явно  наддаване за отдаване под наем по т.1 да се 
проведе при спазване изискванията на чл.34,ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба №3 

на Общински съвет гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на 
Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия. 

3. Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и т.2. 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград и Областния управител на област Разград в 7 дневен срок от 
приемането му. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Ще Ви помоля да докладвате за гласуването в 

постоянната комисия по  управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол като неин председател. 

 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Със  7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ членовете на 
постоянната комисия подкрепиха докладната записка и проекта за 
решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Същата е разгледана в постоянната комисия по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 

етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени 

организации. Господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ комисията изразява 

положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя. Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. Няма такива. 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. № 219. 

Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

23.05.2017 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров отсъства   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов отсъства   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 359 

 

В баланса на  „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград е 
включено помещение представляващо Магазин №43А с площ 6 кв.м., 

находящ се на Централен общински пазар в гр.Разград,ул. „Хан 

Омуртаг“ №2 с предназначение за търговски цели. 
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Получено е писмо с вх.№ 183/02.05.2017г. от Изпълнителния 

директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, с което 

уведомява Общински съвет Разград за предсрочно прекратяване на 

договора за наем за помещение представляващо Магазин №43А   и  

искане на разрешение за провеждане на  търг с явно наддаване  за 

отдаване под наем на недвижим имот  частна общинска собственост 

представляващо Магазин №43А с площ 6 кв.м. 

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от Наредба №3 на Общински съвет 

гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община 

Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия и във връзка с писмо с вх.№ 183/02.05.2017г. 
на Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. 

Разград , Общински съвет гр.Разград, след поименно гласуване, с 22 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД 

гр.Разград  да проведе търг с явно  наддаване за отдаване под наем за 

срок от три  години на Магазин №43А  частна общинска собственост с 
обща площ 6 кв.м., находящ се на Централен общински пазар, ул.“Хан 

Омуртаг“ №2 гр.Разград. 

2. Търгът с явно  наддаване за отдаване под наем по т.1 да се 
проведе при спазване изискванията на чл.34,ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба 

№3 на Общински съвет гр.Разград за осъществяване на стопанската 

дейност на Община Разград чрез търговски дружества с общинско 

участие и чрез общински предприятия. 

3. Възлага на Изпълнителния директор на „Общински 

пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и 

т.2. 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Разград и Областния управител на област Разград в 7 дневен 

срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 

 

С Т А Т И Я 24 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Остана ни последната докладна записка по точка първа - Докладни 

записки. 

Тя е  с вх. № 233. 
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Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на 

Община Разград 

 ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 29 за реда и условията за 

настаняване под наем в социални жилища.  

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, в 

рамките на одобрената инвестиционна програма на Община Разград през 
месец юни 2017 г. предстои подаване на проектно предложение по 

процедура – Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020-Разград по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 - 2020“ по инвестиционен приоритет „Социална 
инфраструктура“ за изграждане на социални жилища. 

В съответствие с насоките за кандидатстване по процедурата 
конкретният бенефициент следва да приеме преди представяне на 
проектното предложение наредба, с която да се очертаят параметрите на 
услугата по предоставяне на „Социални жилища“ на уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в 

неравностойно положение, като се регламентират условията и реда за 
установяване на жилищните им нужди.  

Предвид гореизложеното възниква необходимостта Общински съвет 
Разград да приеме Наредба за реда и условията за настаняване под наем в 

социални жилища. 

1. Основни цели, които се поставят: 
� Целесъобразно и законосъобразно управление на общинския 

жилищен фонд, който ще бъде изграден със средства на 
Европейския съюз, за предоставянето му на уязвими, 

малцинствени и социално слаби групи от населението и други 

групи в неравностойно положение; 
� Равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за 

картотекиране и настаняване в социални общински жилища; 
� Осигуряване на интегриран подход, включващ и интервенции в 

областта на образованието, здравеопазването, заетостта и др. 

2. Очаквани резултати: 

� Задоволяване основните жилищни потребности от социални 

жилища на най-нуждаещите се граждани, живеещи на 
територията на община Разград; 

� Обективност и прозрачност на процедурите по категоризиране, 

картотекиране и настаняване на наематели в социалните 
общински жилища. 

3. Финансови и други средства по прилагане изискванията на 
наредбата не са необходими. 
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4. Съответствие с правата на Европейския съюз: 
� Предлаганият проект на Наредба за реда и условията за 

настаняване под наем в социални жилища е разработен в 

съответствие с разпоредбите на Европейското законодателство 

- Европейската харта за местно самоуправление, както и с 
директиви на Европейската общност, свързани с тази материя. 

Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл.26, ал.3 и 

ал.4 от Закона за нормативните актове бе публикуван на интернет 
страницата на Община Разград на 21.04.2017 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 и чл.77 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните 
актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за 
нормативните актове, и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.22, ал.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, предлагам на 
Общински съвет Разград да вземе следното Решение: 

1. Приема Наредба № 29 за реда и условията за настаняване под наем 

в социални жилища.  

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря. Докладната записка е разгледана в  постоянните комисии  

по управление на общинската собственост, приватизация и 

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

връзка с неправителствени организации и по социална политика, трудова 
заетост и здравеопазване. Господин Анастасов, за гласуването в общинска 
собственост. 
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Със  7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта за 
решение бе подкрепен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Монев, за постоянната комисия по законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 3 гласа „ЗА“, 1 - „против“ и  без „въздържали се“ комисията 
изразява положително становище, като тук следва да докладвам, че по 

време на комисията предложих допълнения към проекта за Наредба, които 

са отразени от вносителя в проекта, който ни е представен за днешното 

заседание. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по социална политика. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Комисията разгледа докладната записка и проекта за решение на 

Наредбата. Гласували „ЗА“, - 4, „против“ – няма, „въздържали се“ – 3.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 

Аз имам един въпрос: В социални жилища дадени са категориите на 

лица, които могат да кандидатстват, има ли възможност да се настаняват в 

тях и лица, които са във фактическо съжителство, а не само в граждански 

брак?  Госпожа Георгиева я няма. 

 

Г-жа Кремена Приставова – Гл. юрисконсулт в общинска 
администрация  

Има такава възможност. Въпросът е, че трябва да попадат в целевите 

групи. Да.  

 

Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 

Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения във 

връзка с докладната записка. Няма такива. Пристъпваме към гласуване на 
докладна записка с вх. № 233. Моля гласувайте. 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 360 

 

 

В рамките на одобрената инвестиционна програма на Община 

Разград през месец юни 2017 г. предстои подаване на проектно 

предложение по процедура BG16RFOP001-1.023 – Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Разград по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“ по 

инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“ за изграждане 
на социални жилища. 

В съответствие с насоките за кандидатстване по процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 
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градско възстановяване и развитие 2014 - 2020” по Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ конкретният бенефициент 

следва да приеме преди представяне на проектното предложение 
наредба, с която да се очертаят параметрите на услугата по 

предоставяне на „Социални жилища“ на уязвими, малцинствени и 

социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно 

положение, като се регламентират условията и реда за установяване 
на жилищните им нужди.  

Предвид гореизложеното възниква необходимостта Общински 

съвет Разград да приеме Наредба за реда и условията за настаняване 
под наем в социални жилища. 

 

1. Основни цели, които се поставят: 

� Целесъобразно и законосъобразно управление на 

общинския жилищен фонд, който ще бъде изграден със 
средства на Европейския съюз, за предоставянето му на 

уязвими, малцинствени и социално слаби групи от 

населението и други групи в неравностойно положение; 
� Равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за 

картотекиране и настаняване в социални общински 

жилища; 

� Осигуряване на интегриран подход, включващ и 

интервенции в областта на образованието, 

здравеопазването, заетостта и др. 

 

2. Очаквани резултати: 

� Задоволяване основните жилищни потребности от 

социални жилища на най-нуждаещите се граждани, 

живеещи на територията на община Разград; 

� Обективност и прозрачност на процедурите по 

категоризиране, картотекиране и настаняване на 

наематели в социалните общински жилища. 

 

3. Финансови и други средства по прилагане изискванията на 

наредбата не са необходими. 

 

4. Съответствие с правата на Европейския съюз: 
� Предлаганият проект на Наредба за реда и условията за 

настаняване под наем в социални жилища е разработен в 

съответствие с разпоредбите на Европейското 

законодателство - Европейската харта за местно 
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самоуправление, както и с директиви на Европейската 

общност, свързани с тази материя. 

 

Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл.26, 

ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове бе публикуван на 

интернет страницата на Община Разград на 21.04.2017 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 и чл.77 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за 

нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на 

Закона за нормативните актове, и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общинският съвет Разград, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Наредба № 29 за реда и условията за настаняване под 

наем в социални жилища.  

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен 

срок от приемането му.  

Решението подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАЗГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

Н А Р Е Д Б А 

№ 29 
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за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища 

 

Глава първа 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

  

Чл.1. С тази наредба се уреждат условията и реда за установяване на 
жилищните нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от 
населението и други групи в неравностойно положение на територията на 
община Разград и настаняването им в социални жилища. 

Чл.2. Целите за предоставяне на услугата „Социално жилище“ са: 

1. осигуряване на интегриран подход, включващ и интервенции в 

областта на образованието, здравеопазването, заетостта и др.; 

2. анти-сегрегационен характер на интервенциите, който да не 
допринася за  сегрегация, изолация и изключване на представителите на 
маргинализираните общности. 

Чл.3. (1) Дейността по осигуряване на социално жилище 
представлява услуга от общ икономически интерес (УОИИ), съгласно 

приложното поле на чл. 2, параграф 1, буква „в“ от Решение на 
Европейската комисия 2012/21/ЕС. 

(2) Мерките за социално приобщаване на ползвателите на социални 

жилища се регламентират като социален пакет, включващ социални 

клаузи. 

Чл.4. Социалните жилища са жилища от жилищния фонд на Община 
Разград, в които се настаняват уязвими, малцинствени и социално слаби 

групи от населението и други групи в неравностойно положение на 
територията на община Разград. 

Чл.5. Жилищата по чл.4, извън изградените по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ се определят с решение на Общински 

съвет Разград по предложение на кмета на общината. 

 

Глава втора 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА 

 

Чл.6. (1) Целевите групи за настаняване в социални жилища са:   

1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови 

условия;  

2. Родители с деца, включително непълнолетни родители, 

многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания; 

3. Хора в риск от бедност и социално изключване. 

  (2) В целевата група по ал.1, т.1 се включват лица, които отговарят 
на поне едно от следните условия: 

1. Живеят на улицата или на публични места, без осигурен подслон; 



163 

 

2. Нямат обичайно място на пребиваване и използват за нощуване 

приюти или други услуги за временно настаняване; 
3. Обитават жилище, което не отговаря на законовоустановените 

стандарти за жилищно строителство и проектиране; 
4. Обитават жилище, което не е електрифицирано или нямат достъп до 

питейна вода или канализация и др.; 

5. Обитават пренаселено жилище, при което на един член от 
семейството се пада по-малко от: 

а/ За едночленно семейство – 1 стая; 

б/ За двучленно и тричленно семейство – 2 стаи; 

в/ За четиричленно семейство – 3 стаи; 

г/ За петчленно и по-голямо семейство – по 1 помещение на член на 

семейството. 

(3) В целевата група по ал.1, т.2 се включват лица, които отговарят на 
поне едно от следните условия: 

1. са биологични родители и осиновители, както и родители на 
доведени и заварени деца до 18-годишна възраст; 

2. непълнолетни майки /родители/, ненавършили 18-годишна възраст, 
които са родили (осиновили) и отгледали поне едно дете над едногодишна 
възраст; 

3. многодетни майки, родили (осиновили) и отгледали три и повече 
деца над едногодишна възраст; 

4. деца с влошено здраве и увреждания на възраст до 16 години с 
определен вид и степен на увреждане или дете/ лице на възраст от 16 до 20 

години с определена степен на трайно намалена работоспособност. 
(4) В целевата група по ал.1, т.3 се включват лица, чийто среден доход 

на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички 

източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на 
гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на 
Министерския съвет, за същия период от време.  

Чл.7. Целевите групи се картотекират съгласно условията за тяхното 

категоризиране. 

Глава трета 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ В 

СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА 

 

 Чл.8. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в жилища 
по чл. 4 от настоящата наредба, имат български граждани и техните 
семейства по чл.6, които отговарят едновременно на следните условия: 

 1. Не притежават жилище, движима или недвижима собственост 
и/или идеални части от такива, която може да бъде източник на доходи; 

 2. Не са настанени в специализирана институция на държавна и/или 

общинска издръжка; 
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 3. Не са прехвърляли жилищен, вилен, земеделски или горски имот 
и/или идеални части от такива срещу заплащане или чрез договор за 
дарение през последните три години; 

 4. Не са извършили отказ от наследство през последните три години; 

 5. Лицата и членовете на тяхното семейство да нямат вземания, 

влогове, дялови участия и цени книжа, чиято обща стойност за отделното 

лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля 

минималната работна заплата за страната; 

 6. Поне един член от семейството е с настоящ адрес на територията 
на община Разград към датата на подаване на заявлението за настаняване; 

 7. Не са се самонастанявали в общински жилища и наемното 

правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл. 46, ал. 1, т. 1, 3 

и 4 от Закона за общинската собственост; 
 8. Срещу лицата и членовете на техните семейства не е изпълнявана 
процедура по чл. 65 от Закона за общинската собственост за изземване на 
общински имот, в това число при самонастаняване в общинско жилище и 

при прекратяване на наемните отношения по вина на наемателя, освен ако 

са изтекли повече от 2 години от освобождаването му; 

 9. Не обитават общинско жилище; 
 10. Не са регистрирани като самоосигуряващи се лица, еднолични 

търговци и нямат участие в търговски дружества и кооперации. 

 (2) На условията по ал. 1 трябва да отговарят и членовете на цялото 

семейство. 

 (3) Обстоятелствата по ал. 1 и ал. 2 се установяват: 
1. с подписана Декларация на кандидатите; 

2. с представени към Декларацията документи. 

 (4) Не се картотекират лица с постоянен или настоящ адрес в 

общинско жилище. 

Чл.9. (1) Член на семейството или домакинството подава Заявление 
до кмета на общината с приложена Декларация по образец.  

(2) В декларацията по ал. 1 се посочват:  
1. трите имена на заявителя и членовете на семейството 

(домакинството) и ЕГН; 

2. данни за вида, размера, собствеността и продължителността на 
фактическото обитаване на имота, за който имат настоящ адрес; 

3. наличие на извършени сделки с недвижими имоти; 

4. наличие на притежавано имущество; 

5. общ годишен доход на членовете на семейството (домакинството) 

за предходната година, формиран от заплати и пенсии, както и 

допълнителни доходи от хонорари, търговска и стопанска дейност, 
отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи под аренда 
и др.; 

6. наличие на данни за предишни картотеки. 
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(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи за 
лицето и членовете на неговото семейство (домакинство):  

1. Удостоверение от отдел „ГРАОН“ – Разград /издава се по 

служебен ред/; 

2. Служебни бележки за годишните доходи от трудово или служебно 

правоотношение за предходната година, а при наличие на други доходи - 

копия от подадените данъчни декларации; 

3. Копия от договори за наем, когато лицето и членовете на неговото 

семейство (домакинство) живеят на свободно договаряне; 
4. Копие от решение на ТЕЛК, ако има такова. 

(4) Общинска администрация не може да откаже приемане на 
заявление и декларация на желаещите да кандидатстват за социално 

жилище. 

Чл. 10. Установяват се следните норми за настаняване под наем в 

социалните жилища на лица (семейства), както следва: 
1.  В едностайни апартаменти – едночленно и двучленно семейство;  

2.  В двустайни апартаменти – тричленно семейство; 

3. В тристайни апартаменти – четиричленно семейство; 

4. В четиристайни апартаменти – семейства с пет и повече членове. 

Чл. 11. (1) В осъществяване на дейността по картотекиране и 

настаняване на нуждаещите се граждани в социални жилища кметът на 

общината се подпомага от комисия, назначена с негова заповед. 

(2) Кметът на общината определя и утвърждава Правила за  работата 
на комисията по ал. 1. 

(3) Комисията по ал. 1 разглежда в едномесечен срок подадените 

молби  и декларации, взема решение за включване или не на гражданите в 

картотеката на социалните жилища и определя степента на жилищната 
нужда на отделните семейства (лицата) съгласно чл. 6. 

 Чл.12. (1) Настаняването се извършва със заповед на кмета на 
общината по предложение на комисията по чл.11, ал.1. В заповедта за 
настаняване се посочва административен адрес на жилището, площ, трите 
имена на настанените лица и членовете на семейството им, както и на 
лицата, с които са във фактическо съжителство, ЕГН, срок за настаняване, 

наемна цена и начин на плащане. 

(2) Заповедта има действие за всички членове на семейството, както 

и за лицето, с което настанения гражданин е във фактическо съжителство. 

(3) Заповедта се съобщава по реда на АПК и влиза в сила от деня на 
фактическото предаване на жилището.  

(4) Ако настаненото лице в едномесечен срок от влизането в сила на 
заповедта не заеме жилището, органът, издал заповедта може да я отмени, 

а лицето губи право да бъде картотекирано за срок от три години. 

(5) Въз основа на настанителната заповед кметът на общината 
сключва писмен договор за наем със срок до 2 години.  



166 

 

Чл. 13. (1) Гражданите, настанени под наем в социалните жилища 
представят ежегодно до 31 декември декларации за обстоятелствата по 

чл.8. 

(2) При изменение на условията по чл.8 с наемателите се прекратяват 
наемните отношения.  

Глава четвърта 

СОЦИАЛЕН ПАКЕТ. СОЦИАЛНИ КЛАУЗИ 

 

 Чл. 14 (1). Лицата и семействата, които отговарят на условията по 

чл. 8 трябва да отговарят и на следните изисквания: 

 1. Да имат мотивация за работа:  

 а) Да са търсили работа през последните 12 месеца, считано към 

датата на подаване на заявлението за настаняване под наем, освен в 

изключителни случаи, касаещи здравословното им състояние;  

 б) Да не са отказвали предлагана работа или включване в обучение за 
ограмотяване, придобиване на професионална квалификация, ключови 

компетентности и др. обучителни курсове, както и по програми и проекти, 

финансирани със средства от европейски и други донори през последните 
12 месеца. 

 2. Да имат мотивация за образование:  
 а) Лицата над 16 годишна възраст да имат завършена образователна 
степен не по-ниска от начално ниво на основно образование или да са 
включени в курсове по ограмотяване, или да са записани в училищни 

институции за вечерна/самостоятелна форма на обучение за повишаване 
образователното ниво; 

 б) Лицата под 16 годишна възраст да посещават редовно детските и 

учебни заведения. 

 (2) Обстоятелствата по чл. 14, ал. 1 се установяват: 
 1.  по т.1 – с удостоверение от Бюрото по труда; 

 2. по т.2 – с удостоверение от детските/учебни заведения за редовно 

посещение на децата до 16 години. 

 (3) Изискванията по ал.1 не касаят лицата на пенсионна възраст. 
Чл. 15. С договора за предоставяне под наем на социално жилище се 

определят и специалните социални клаузи, свързани със социалния пакет, 
съгласно конкретните нужди на наемателя: 

1. Посещение на образователна институция от децата в училищна 
възраст; 

2. Включване на безработните в образователно-квалификационните 
програми, както и в програми за осигуряване на заетост, предложени от 
общината;  

3. Включване в програми за социална интеграция;  

4. Лицата да имат избран личен лекар, като се задължават родителите 

да водят децата си на задължителните имунизации и проверка на здравния 
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им статус.  

Глава пета 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕНИ НА НАЕМНИ ОТНОШЕНИЯ 

 

Чл. 16. (1) Месечната наемна цена за 1 кв. м. от общинско социално 

жилище се определя на стойност 0.60 лв.  

(2) Месечната наемна цена се актуализира ежегодно от 1 март с 
годишната инфлация, отнесена за периода декември на изтеклата година 
спрямо декември на предходната на нея година, след решение на 
общинския съвет по предложение на комисията по чл.11, ал.1.  

Чл. 17. (1) Наемните правоотношения се прекратяват поради: 

1. отпадане на условията за настаняване на наемателя в социално 

общинско жилище;  
2. изтичане срока за настаняване;  

3. неплащане на наемната цена или консумативните разноски за 
повече от 3 месеца;  

4. отказ или неучастие в предложените програми по социалните 
мерки по чл. 15.; 

5. нарушаване на добрите нрави;  

6. неполагане на грижата на добър стопанин при ползване на 
социалното жилище;  

7. използване на социалното жилище не по предназначение. 

(2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на кмета на 
общината. В заповедта се посочват основанието за прекратяване на 
наемното правоотношение и срокът за опразване на жилището, който не 
може да бъде по-дълъг от един месец. 

(3) Заповедта по ал.2 може да се обжалва пред Административния 

съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира 
изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. 

(4) Ако социалното жилище не бъде освободено доброволно, то се 
изземва по административен ред въз основа на заповед на кмета на 
общината, която се изпълнява със съдействието на полицията.   

(5) Заповедта по ал.4 може да се обжалва по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира 
изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. 

 

Глава шеста 

КОНТРОЛ И МОНИТОРИНГ 

 

  Чл. 18. (1) Кметът на Общината назначава комисия за мониторинг и 

контрол на услугата „социално жилище“. 
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  (2) Комисията по ал.1 следи за спазването на мерките за социално 

приобщаване заложени в договора за предоставяне под наем на социалното 

жилище, както и за изпълнението на задълженията по чл.19. 

  (3) Мониторингът и контролът се осъществяват чрез проверки на 
настанените в социалните жилища на всеки три месеца от Комисията по 

ал. 1, за резултатите от които се изготвя констативен протокол. 

Чл. 19. Поддържането и текущите ремонти на имотите и вещите в 

социалните жилища, се извършват от наемателите. 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

      

§ 1. По смисъла на наредбата: 

1. „Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови 

условия“ са лица, които нямат собствено жилище и не притежават 
движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която 

може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за 
безвъзмездно ползване на имот, не са настанени в специализирана 
институция на държавна и/или общинска издръжка. 

2. „Семейство“ са съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и 

навършилите пълнолетие, ако продължават да учат до придобиване на 
средно, общо или професионално образование, но не по-късно от 
навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, 

доведени, заварени, с изключение на сключилите брак). 

3. „Домакинство“ са съпрузите, ненавършилите пълнолетие 
низходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с 
наемателя, братята и сестрите, както и децата, настанени със съдебно 

решение по Закона за закрила на детето, за времето на настаняването. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 2. Наредбата е разработена в съответствие с изискванията и 

условията на процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 
Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020” по 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“. 

       § 3. Настоящата наредба e приета с Решение № 360 по Протокол № 

26 от 23.05. 2017 г. на Общински съвет – Разград. 

       § 4. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на общината. 

 § 5. Наредбата влиза в сила след въвеждане в експлоатация на 
социалните жилища, изградени по Оперативна програма „Региони в растеж 

2014 – 2020 г.“. 
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     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РАЗГРАД 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

     /НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА/ 

                                      

ТОЧКА ВТОРА 

ПИТАНИЯ 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 С това изчерпахме първа точка от дневния ред. Преминаваме към 

изпълнението на ТОЧКА ВТОРА - ПИТАНИЯ. Постъпили са такива от 2-

ма общински съветници: от Таня Петрова Тодорова и от Стоян Димитров 

Ненчев, и двамата от групата на ПП „БСП“ в Общински съвет Разград. Ще 
ги представят по реда, по който са входирани в Общинския съвет.  

Заповядайте, госпожо Тодорова, в рамките на 5 минути  да развиете 

питането си към Кмета на Община Разград. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Василев,  

На основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА и съобразно чл.42, ал.1, т.4 и 

чл.95, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за Мандат 2015 - 2019 г. отправям Питане, относно: 

Изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради на територията на Община Разград. 

През 2016 година с изменение и допълнение на Министерски съвет / 
Постановление №23 от 4 февруари 2016 г./ стартира в национален план 

Програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

В Разградска област по тази програма са сключени 20 договора за целево 

финансиране с Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, от които 8 броя за Община Разград. Към настоящият 
момент в град Разград по програмата са санирани само две жилищни 

сгради на бул. „Априлско въстание“ № 37 и бул. „Станка Николица“ №6. 

През месец февруари тази година на дадена пресконференция от Вас е 
обявено, че община Разград е сключила три договора за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се на адрес: гр. 

Разград, ул. „Абритус“ бл.15; ул. „Абритус“ бл.19; ул. „Бели Лом“ бл.60, 

както са избрани и изпълнители за заложените дейности. При среща с 
избиратели живущи в тези сгради констатирах, че до момента не е 
започнало изпълнение на програмата и не е осъществен контакт с тях, 
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както от представители на общината, така и от представители на 
изпълнителя. 

Предвид гореизложеното моите въпроси са следните: 

1. На какъв етап е изпълнението на програмата на територията на 
община Разград? 

2. Колко от сключените договори се изпълняват в момента? 

3. Осигурено ли е финансирането на всички сключени договори до 

момента? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Да. Господин Василев, отговаряте по принцип на 
следващо заседание на Общински съвет, освен ако не решите да 
отговорите на това заседание. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Сега ще отговоря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаема госпожице Тодорова, , уважаеми общински съветници, с 
Постановление № 18 от 02.02.2015 г. на Министерски съвет, беше 
oдобрена Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилните  жилищни сгради. С Постановление № 23 от 04.02.2016 г. 
Министерски съвет измени Постановление № 18 от 02.02.2015 г., като 

разшири кръга на обектите за финансиране – жилищни сгради, които са 
одобрени по проект „Енергийно обновяване на българските домове“, по 

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., за които към 

31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи. Съгласно 

указания на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, 

тези сгради са приоритетни, спрямо останалите, поради тази причина в 

многофамилни жилищни сгради, находящи се на адрес: гр. Разград, ж. к. 

„Снежанка“, бул. „Априлско въстание“ № 37 и бл. „Кольо Фичето“ № 1, 

вх. „Б“, ж. к. „Възраждане“, бул. „Станка Николица“ № 6 се въведоха 
мерки за енергийна ефективност, съгласно изискванията на програмата. 

Община Разград, в качеството си на възложител, съгласно Закона за 
обществените поръчки е сключила договори за изпълнение на инженеринг 
– проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор по време 
на строителството за шест сгради на територията на гр. Разград, а именно:  

ж.к. „Орел”, бл. 12; ул. „Св. Климент” 46; ул. „Абритус” бл.15; ул. 

„Абритус” бл.19; ул. „Бели лом” бл.60; ул. „Бели лом” бл. 62. Към момента 
за всички сгради са изготвени инвестиционните проекти и тече процедура 
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по съгласуването им, която е задължение на изпълнителите, съгласно 

сключените договори. Сградите са трета категория и всички 

инвестиционни проекти, трябва да бъдат съгласувани с Районна служба 
„Пожарна безопасност и защита на населението“, експлоатационните 
дружества и Регионалната инспекция по околната среда и водите, съгласно 

изискванията на нормативната уредба. Едва след като бъдат изпълнени 

всички законови процедури, ще се пристъпи към извършване на оценка за 
съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

към строежите и след положителна оценка, ще бъдат представени пред 

главния архитект на Община Разград, за издаване на разрешение за строеж. 

Община Разград е сключила договори с външни изпълнители за 
изпълнение на консултантски услуги - извършване оценяване на 

съответствието на инвестиционните проекти,  упражняване строителен 

надзор и извършване на инвеститорски контрол, за многофамилни 

жилищни сгради, находящи се на адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”, бл. 12 и 

ул. „Абритус” бл.15. 

Към момента се разглеждат офертите, получени по обществена 
поръчка с предмет „Упражняване на строителен надзор, оценяване 
съответствието на инвестиционните проекти и извършване на 
инвеститорски контрол, във връзка реализирането на Национална програма 
за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на 
територията на община Разград  по 6 (шест) обособени позиции”, както 

следва: обособена позиция № 1 „Многофамилна жилищна сграда, 

находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Св. Климент” 46“, обособена 
позиция № 2 „Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. 

Разград, ул. „Абритус” бл.19“, обособена позиция № 3 „Многофамилна 
жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Разград, ул. „Бели Лом” бл.60“, 

обособена позиция № 4 „Многофамилна жилищна сграда находяща се на 
адрес: гр. Разград, ул. „Бели Лом” бл.62“, обособена позиция № 5 

„Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Разград, ж.к. 

„Орел” бл. 5, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г“ и обособена позиция № 6 

„Многофамилна жилищна сграда находяща се на адрес: гр. Разград, ж.к. 

„Орел” бл. 6, вх. Ж и вх. З“. Предвид големия брой оферти, до две-три 

седмици ще бъдат определени изпълнители, за съответните обособени 

позиции. При липса на обжалване дейностите могат да стартират средата 
на месец юни, след получаване на положителни становища, във връзка със 
съгласувателните процедури. 

Служителите на общинска администрация, при изготвяне на 
документацията за извършване на проектиране, изпълнение на 
строителство и извършване на авторски надзор на две многофамилни 

жилищни сгради, находящи се на адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел” бл. 5, вх. 

А, вх. Б, вх. В и вх. Г и ж.к. „Орел” бл. 6, вх. Ж и вх. З, установиха разлика 
в надземните етажи на отделните входове на Многофамилната жилищна 
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сграда „Орел” бл. 5, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. Г. Съгласно регистриран 

Технически паспорт, с рег. № 61710.504.102.1.1/16.03.2016, входовете на 
Многофамилната жилищна сграда са 4 (четири) на брой, но с различна 
височина. Вх. А (кота корниз): +21 м, 8 етажа, 7 от които надземни. Вх. Б 

(кота корниз): +25 м, 10 етажа, 9 от които надземни. Вх. В (кота корниз): 
+23,80 м, 9 етажа, 8 от които надземни. Вх. Г (кота корниз): +21 м, 8 етажа, 

7 от които надземни. Предвид изискванията на Националната програма за 
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради и одобрените 
реферeнтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на 
програмата, разхода за строителни и монтажни работи се определя на база 
на надземните етажи на съответната сграда. За сгради до 8 надземни етажа, 

максималната референтна стойност е в размер на 115 лв. без вкл. ДДС, а за 
сгради над 8 надземни етажа – 130 лв. без вкл. ДДС. 

 Вследствие на това разминаване Община Разград е изпратила писмо 

до министъра на регионалното развитие и благоустройството, което е 
получено на 27.03.2017 г., с което моли за становище относно коя от двете 
референтни стойности да бъде използвана при определяне на прогнозната 
стойност на поръчката за строителство. Повече от месец не беше получен 

отговор, което наложи да се изпрати ново писмо до министерството, 

получено на 16.05.2017 г. След като получим становище, коя от двете 
референтни стойности да бъде определена при калкулиране на прогнозната 
стойност на поръчката, ще бъде обявена процедурата за възлагане на 

дейностите по изпълнение на проектиране, изпълнение на строителство и 

извършване на авторски надзор на двете многофамилни жилищни сгради, 

находящи се на адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел” бл. 5, вх. А, вх. Б, вх. В и вх. 

Г и ж.к. „Орел” бл. 6, вх. Ж и вх. З. 

 На 07.02.2017 г., в деловодството на Община Разград е получено 

писмо с вх. № АО-05-03-739-1 от Министерството на регионалното 

развитие и благоустройството, с което ни уведомяват, че всяка община 
сключва договор с външен изпълнител, избран по реда на Закона за 
обществените поръчки, само след получаване на потвърждение за всеки 

конкретен случай от МРРБ за наличие на финансов ресурс. 

С писмо с вх. № АО-05-03-1939/14.03.2017 г. Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството ни информира за наличие на 
финансов ресурс за изпълнение на шестте договора за инженеринг и двата 
за консултантски услуги. 

 И само за да завърша искам да кажа, че не съм съгласен, че не е 

установен контакт защото няколко от жителите, от гражданите и на едните 
блокове и на тези новите които говорихме за разликата в съответствията са 
идвали на приемни дни при мен и ние подробно сме им обяснявали на 
место. Завърших. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Имате право на два доуточняващи въпроса.  

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз искам да благодаря за изчерпателния отговор и във връзка с това 
може би една част не е разбрала тъй като също нали при мои срещи също 

ме запитват какво става и затова аз съм длъжна като общински съветник, 

естествено, да поставя техните въпроси. Благодаря Ви много и силно се 
надявам тези дейности да се ускорят.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбирам, че сте удовлетворена от отговора, който получихте. 

Благодаря Ви. Следващото питане, което е получено в Общински съвет 
Разград е от общински съветник Стоян Димитров Ненчев. Заповядайте, 

господин Ненчев, за да развиете своето питане. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“  

Благодаря. Уважаеми, господин Василев, 

На основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА и съобразно чл.42, ал.1, т.4 и 

чл.95, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за Мандат 2015 - 2019 г. отправям Питане, относно: 

Изпълнението на бюджета за 2017 г. по разходите за дейност „ Други 

дейности по културата“. 

В приетия с решение №278/31.01. 2017 г. план за бюджета на 
Община Разград приложение №2.7.2 на разходите за дейност „ Други 

дейности по културата“ за 2017 г. в раздела – Културни събития с 
обществено значение е предвидено финансиране с 10 000 лева на Капански 

събор в с. Гецово. 

В изявление пред представители на средствата за масово 

осведомяване на 15.05. 2017 г. Вие сте обявили, че този събор няма да се 
проведе в с. Гецово, а в местността „Пчелина“ край гр. Разград.  

Това изявление и намерението Ви да промените мястото на събора е 
в противоречие с изричните разпоредби на посочения акт на общинския 

съвет – Решение №278/ 31.01. 2017 г., касаещо бюджета и изричния 

поименен списък на културни събития с обществено значение, за които е 
предвидено конкретно финансиране. 

Предвид гореизложеното Ви моля да отговорите на следните 
въпроси: 

1. Ще финансира ли Община Разград провеждането на събор в 

местността „Пчелина“ край гр. Разград през 2017 г.? 

2. С какви средства по приетия с Решение № 278/31.01. 2017 г. план 

за бюджета на Община Разград за 2017 г. ще стане това? 
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3. Защо в предложения от Вас план за бюджета на Община Разград 

през 2017 г. – приложение №2.7.2 на разходите за дейност „Други 

дейности по културата за 2017 г. в раздела - Културни събития с 
обществено значение не е включен събора в местността 
„Пчелина“ край гр. Разград? 

4. Ще внесете ли предложение за изменение на бюджета на Община 
Разград за 2017 г. което да включи промяна и на поименния 

списък по приложение №2.7.2 на разходите за дейност „Други 

дейности по културата за 2017 г. в раздела - Културни събития с 
обществено значение за заличаване на събора в с. Гецово и 

включване на този нов събор в местността „Пчелина“? 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Доктор Василев, сега ли ще отговорите на 
питането? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Държа да отбележа, че правото е да отговоря на следващата сесия, но 

с оглед на това, че събитието предстои след броени дни мисля, че съм 

длъжен да информирам Вас и обществеността за нашето становище. 

Във връзка с постъпило питане от господин Стоян Димитров, 

относно: Изпълнението на бюджета за 2017 г. по разходите за дейност „ 

Други дейности по културата“. 

По разпореждане от Министерство на културата на Република 
България, общинските администрации в цялата страна изготвят проект за 
Годишен културен календар през месец ноември 2016 година. Документът 
представлява проект за културната програма, в която се маркират събития 

местно, национално и международно значение. Календарът с културни 

събития е носител на информация, която подлежи на промени при 

подготовката на всяко мащабно събитие. Организаторите имат право да 
вземат решения за промяна на дата, място, програма в зависимост от 
конкретни условия.  

Предстоящият Капански събор е събитие с местно, но и с 
национално значение. Община Разград в качеството си на организатор 

взема решение за обновяване и разрастване на формата. Нашата 
стратегическа цел е: утвърждаване на уникалния за страната „Капански 

събор“ като фолклорна марка на Лудогорието.  
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Средствата, планирани в бюджета са предназначени за подготовка и 

провеждане на събитието „Капански събор“ , те не са обвързани с мястото 

на провеждане. В този смисъл не е необходимо изменение на бюджета.  

В тази връзка следваме утвърдени примери и добри практики, на 

събития, които генерират приходи в Общините – организатори. 

Националният събор на българското народно творчество 

„Копривщица“ се провежда от 1965 г. в местността „Войводенец“ край гр. 

Копривщица. 

„10 фестивал на фолклорната носия Жеравна 2017 г.“ се провежда в 

местността „Добромерица“ извън с. Жеравна. Фестивалът, създаден през 
2008 година се превърна в мащабно събитие – Международен фестивал, 

който е своеобразно дефиле на български и чуждестранни носии, съчетано 

с развлечение в автентична атмосфера и лично участие на всеки посетител. 

Национален фолклорен събор Рожен се провежда на Роженски 

поляни. 

Национален събор „Пирин пее“ се провежда на поляните в 

седловината между планините Пирин и Рила, известна с името „Предела“. 

Могат да бъдат посочени и други примери. 

Българският фолклор е национално богатство, с което България е 
уникална в целия свят. 

Основното предназначение на „Капанския събор“ е запазване на 
автентичното, чисто народно творчество и традиции и представянето им 

пред по – широка публика от региона и страната, както и пред 

чуждестранни туристи. На него ще бъдат представени традиционни 

занаяти, етнографски и музейни експозиции, изложение на продукти, 

произведени във ферми, био храни, кулинарно шоу,  народно веселие, 

детски работилници за приложно изкуство, спортни игри, със забавен 

характер, за посетители и участници. Всичко това предполага 
пространство и удобство, които предлага честността „Пчелина“ като място 

за отдих и провеждане на събития сред природата. 

Становището на общинска администрация е в подкрепа на 
инициативата, която ще се проведе за седми пореден път, да бъде 
обогатена и развита на ново по – високо ниво като организация и участие. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли доуточняващи въпроси?  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Молбата ми е ако има възможност, като оценявам това, че господин 

Василев отговаря сега, а не се възползва от правото си за отлагане на 
отговора да конкретизира и конкретно обстоятелствата, свързани с това ще 
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бъде ли заличен „Капанския събор“ в с. Гецово въобще от културните 
мероприятия и поименния списък, утвърден с приложението към бюджета.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, мисля че бях ясен по отношение и на 
необходимото изменение на бюджета и въобще на, как го казахте точно, 

заличаване. Няма нужда от заличаване. „Капанският събор“ си е „Капански 

събор“ без значение къде е мястото му на провеждане.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Да.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Ще помоля да преминем към другата част по процедура, а именно 

изразяване на становище.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, заповядайте. Може да кажете дали сте удовлетворен от отговора.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми господин Василев, още веднъж Ви благодаря за това, че не 
се възползвахте от формалното право да отговорите по – късно тъй като 

наистина въпроса не търпи отлагане, с оглед на това, че днес сме 23 май и 

събитието, за които говоря, предстои да се случат след няколко дни. Аз ще 
бъда пределно откровен в своето становище и най – напред искам да заявя, 

че  не съм удовлетворен от Вашия отговор. Не зная коя умна глава Ви е 
посъветвала да направите точно това, но допускате според мен груба 
грешка. Неправилно сте преценили, че така с лека ръка може да заличите 
този събор. Искам да Ви опонирам. Няма въобще „Капански събор“ . Чета 
и цитирам буквално приложение №2.7.2 в разшифровката. Там в т.2.7 

изрично е записано „Капански събор“ с. Гецово, не въобще „Капански 

събор“, а в с. Гецово. Затова аз считам, че Вие постъпвате неправилно не 
само от гледна точка на постигане на целите на този „Капански събор“ , но 

и това се движи по реда на законността. На първо место искам да спомена, 

че са предвидени целеви средства, още веднъж подчертавам, за село 

Гецово. Вие имате опит като администратор, спомням си и като Областен 

управител как извършихте внимателно проверки за целевото изразходване 
на обществени средства. И сега стои въпроса: Може ли без да има промяна 
в бюджета ние тези 10 000 лв. целеви, определени средства  по поименния 

списък да ги пренасочим за някъде другаде. И предполагам ще помислите 
и по този въпрос. Аз апелирам към Вас да избягате от тези шаблони и кухи 

фрази, които са Ви подготвили експертите в желанието си да защитят 
тезата за закриване на събора в Гецово и преместването му в „Пчелина“ и 
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да се съобразите с важното и определящото, което е: Събора трябва да 
бъде в с. Гецово – централно място на капанския край. Събора трябва да 
продължи в Гецово защото гецовлии доказаха, че могат да го организират 
и да участват активно. Вие самият сте вземали активно участие и медиите 
разпространиха  хубавите Ваши снимки за участието в този събор.  Събора 
трябва да продължи в с. Гецово защото обратното означава, че Вие 
проявявате вече една системност в желанието си да извършвате постъпки, 

които вредят на Общината. И като се започне още от упоритостта, с която 

за малко да провалите строителството на стадиона сега истината е тази, че 
има обосновано предположение, че Вие наказвате хората от Гецово за това, 

че те, гецовлии, не избраха издигнатия от Вас кандидат на ГЕРБ и 

дръзнаха, / какво нахалство/, ирония влагам в тези думи, да не изберат 
правилния кандидат. И само броени дни след като вече гецовлии си 

избраха кмет, не принадлежащ към вашата политическа сила, а към ваш 

коалиционен партньор ги наказвате с това нещо. Завършвам с това. Пет 
минути е срока за разлика от другите изказвания. Завършвам с това, че съм 

дълбоко убеден, че ако не беше смяната на кмета в с. Гецово и кмета на 

Гецово беше пак от ГЕРБ и през ум нямаше да Ви мине да правите такива 
промени и да реализирате такива новаторски идеи. И затова аз считам, че 
не е късно и апелирам към Вас: Откажете се от това неправилно решение. 

Гецово заслужава да бъде домакин на този събор и има условия. Това са 
неубедителни аргументи, че нямало условия. И централния площад и 

централната зона на Гецово позволяват реализиране на  всички тези идеи и 

ако го направите само ще спечелите одобрението и подкрепата на 
гражданите. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров. Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Много благодаря, госпожо Председател. Господин Ненчев, знаете, че 
аз изключително много Ви уважавам като човек, като юрист, но слушайки 

Ви в момента не мога да се съглася с голяма част от Вашите внушения, 

които се опитвате да направите в Общинския съвет, разбира се и на нашите 
съграждани. Няма да коментирам точките по които Вие говорихте, аз 
просто съм изненадан, че Вие допускате, че моята политическа култура е 

на толкова ниско ниво. Освен това всички наши съграждани много ясно, 

още на пресконференцията им станаха ясни нашите мотиви. И как да кажа, 

такива дребни, тарикатски изказвания и внушения не мисля, че са за човек 

от Вашия ранг. Благодаря, госпожо Председател.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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И аз благодаря. С това изчерпахме втора точка от дневният ред и 

преминаваме към изпълнение на  

 

ТОЧКА ТРЕТА 

ТЕКУЩИ 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Уважаеми общински съветници, уведомявам ви, че през изминалия  

в Звеното са получени: 

- Копие от счетоводен баланс към 31.03. 2017 г. и отчет за 
приходите и разходите за периода 01.01. 2017 г. – 31.03. 2017 г. на 
„Общински пазари Разград“ ЕАД от Изпълнителния директор 

Дияна Колева; 

- Отчет за дейността на „ДКЦ 1 Разград“ ЕООД за първото 

тримесечие на 2017 година; Отчет за финансово състояние; Отчет 
за приходите и разходите; Счетоводен баланс за първото 

тримесечие на 2017 година от Управителя на дружеството д-р 

Николай Денев. 

 

С това изчерпахме дневния ред на днешното заседание  и в 16.35 

часа закривам редовната сесия на Общински съвет Разград. 

Желая хубав празник на всички утре. 

 

 

 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Надежда Радославова / 

 

 

     ПРОВЕРИЛ       СЕКРЕТАР:   /Веселин Спасов/ 


