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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 36 

 

 
От проведеното тържествено заседание на Общински съвет - Разград 

на 26.01.2018 година от 11.00 часа в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  30. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 24 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници: Божинел 

Христов, Владимир Димитров; Галин Парашкевов, Гюлвер Хасан, 

Надежда Радославова и Радиана Димитрова. 
По уважителни причини отсъстват общинските съветници: Джипо 

Джипов, Мануел Василев и Стефан Стефанов. 
 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На тържественото заседание присъстваха: делегация от гр. Слобозия, 
Румъния, ръководена от  кмета  господин Адриан Мочиону, господин 

Адреан Трифан – Изпълнителен директор на Община Слобозия Румъния; 
Андреа Конесиу – съветник в гр. Слобозия Румъния и Михаела Ожог;  
г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград; Заместник 
Областните управители на Област Разград – госпожа Нурие Црънгалова и 

господин Евгени Драганов; Главният секретар на Област Разград – 

господин Михаил Тодоров; кметове на населени места и кметски 

наместници, представители на общинска администрация; ръководители на 
политически партии; номинирани за удостояване с наградата „Почетен 

гражданин на град Разград”; журналисти и граждани. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми гости, 

Уважаеми съграждани, 

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

уважихте Празника на Разград и посветената тържествена сесия на 
Общинския съвет, в чест на 28 януари – Деня на Освобождението на 
нашият град. В залата заедно с официалните гости са и граждани и 
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личности съпричастни към управлението на Община Разград и към 

работата на Общинския съвет. Имам удоволствието да представя гостите 
на днешната тържествена сесия: 

= Областния управител на Област Разград – господин Гюнай 

Хюсмен; 

= Народните представители от Разградския избирателен район  - 

господин Ахмед Ахмедов и господин Денчо Бояджиев; 
= Наши скъпи гости са и нашите приятели от гр. Слобозия Румъния и 

уважил нашето тържество и Кмета на Слобозия – господин Адриан 

Мочиониу, освен това очакваме в делегацията от нашите побратимени 

градове очакваме да дойдат и  от гр. Кълъраш и поради обективни причини  

са се забавили. В групата от гр. Слобозия са включени и господин Адреан 

Трифан – Изпълнителен директор на Общината; Андреа Конесиу – 

съветник и Михаела Ожог. Да ги приветстваме с Добре дошли. Да уважат 
нашият Празник са и съседите ни от гр. Кубрат и приветствам с Добре 
дошъл и Председателя на Общинския съвет на гр. Кубрат.  

 

В залата присъствам 24 общински съветници. Налице е необходимия 
кворум и откривам тържествената сесия, посветена на Деня на Разград.  

 

/ Звучат химните на Република България и на  Обединена Европа/ 

 

 Допълнително обявявам, че в залата вече присъстват 25 общински 

съветници и кворумът на заседанието на нашата тържествена сесия е 25 

съветници. 

 

Дежурен секретар на днешното тържествено заседание на 

Общинския съвет ще общинският съветник Мариан Иванов.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, дневният ред ви е раздаден предварително и в 
него са включени два въпроса: 

1. Слово на председателя по случай Деня на Разград и 

2. Докладни записки. 

 

 Имате ли предложения по дневния ред? Не виждам желаещи. Моля 
да пристъпим към гласуване на Дневния ред. Заповядайте.  
 Междувременно още един общински съветник се включи в нашето 

заседание.  
 

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

Дневният ред се приема. 
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Пристъпваме към неговото изпълнение.  
 

ПО ТОЧКА ПЪРВА 

 

                        СЛОВО 

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАЗГРАД  ПО 

СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА РАЗГРАД – 28 ЯНУАРИ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми гости, 

Уважаеми съграждани, 

 

Тази година се навършват 140 г. от края на руско-турска война, 
довела до възстановяването на българската държавност. А в тези 

празнични дни ние отбелязваме 140 -та година  от Освобождението на 
Разград. В светлината на историята тази годишнина е само миг от 
хилядолетното развитие на цивилизациите, населяващи нашите древни 

Лудогорски земи. Но със сигурност е добър повод за равносметка.  
Преди 140 години Разград официално става неделима част от съдбата 

на 3-тата Българска държава. Оттогава са се сменили няколко поколения 
разградчани и е добре в тези празнични дни, ние съвременниците, да си 

припомним изминатия път, да отбележим постигнатото, да извлечем поука 
от грешките. Тези 140 години не бяха лесни. След опиянението от така 
дълго очакваната Свобода, разградчани споделиха всички възходи и 

падения на нашата Родина: войни, причинили разруха и покрили Разград и 

Лудогорието със стотици и хиляди черни забрадки; яростни политически 

борби, довели до 3 преврата; непримеримо социално противопоставяне; 
репресии; принудителна национализация и колективизация. Всички тези 

изпитания ни се случиха в този сравнително кратък отрязък от 
историческото време. Но след всяко изпитание България, а с нея и нашият 
Разград възкръсваха като Феникс от пепелта.  

Годините на разруха се редуваха с години на съзидание и мирен 

труд; успешно се полагаха основите на българската държавност, на 
местната власт и местното самоуправление в Разград; укрепваше родното 

образование, създало толкова нужните на Родината ни просветени 

учители, офицери, лекари, инженери, художници, музиканти, учени.  

Сигурно всеки човек си мисли, че точно неговият град е уникален и 

неповторим. Аз и ние с вас в тази зала не правим изключение от старата 
максима. Неповторим  е духът на Разград, оцелял повече от 2000 години. 

Създал уникалното тракийско наследство на гетите; изградил 

белокаменния Абритус и най-красивите храмове в Североизточна България 
– църквата „Св. Николай Чудотворец” и Джамията „Ибрахим паша”. 
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Положил  един от стожерите на родната духовност – светското 

образование. Разград е сред пионерите на българската култура – градът, в 
който се създава един от първите симфонични оркестри в страната още 
преди освобождението;  един от първите театрални спектакли също е 
поставен тук; респектираща история има библиотечното и читалищно 

дело, хоровата музика и т.н. От Освобождението до наши дни с  Разград е 
свързано най-силното поколение български художници, създало една от 
най-талантливите школи в България. Разград е дал на страната ни редица 
забележителни лекари, учители, инженери, учени в различни области на 
човешкото познание. Не сме пропуснали и такава неособено долюбвана 
във всички времена сфери, като политиката. Независимо от спорните 
мнения и пристрастия, там разградчани също имат достойно 

представителство.  

С Разградски корени са  министър председатели, министри на 
държавата и други изтъкнати държавни дейци. 

Духът на Разград е свързан с особеният характер на хората от нашия 
край. Своеобразна амалгама от трудолюбие, упоритост, мъдрост и буден 

интелект. Практичен и рационален, разградчанинът гледа на хората около 

себе си, съдейки за тях по делата им. Вековното съжителство на различни 

култури по нашите древни земи е заложело в гена му толерантност и 

уважение към човека, независимо от етноса , или религията, която 

изповядва. Тук в Разград и в областта българи и турци и други етноси не 
просто съжителстват, а живеят заедно, като една неразделна общност. 
Времената на трудности и изпитания, на кървави войни, на глад и мизерия 
са ги научили, че човешкия живот е кратък и той трябва да се цени. Че 
миналото трябва да се уважава и от него  да се извличат поуките, 
гарантиращи нашето по-добро бъдеще. И когато по празници поднасяме 
цветя пред Войнишкия паметник в нашия град, нека да се вгледаме в 
изписаните там имена на разградчани. Българи и турци заедно са 
проливали кръвта си и са оставяли костите си по бойните полета за 
България.  До ден днешен в ежедневието християни и мюсюлмани 

споделят своите човешки радости и болки. Помагат си, когато нещастие 
сполети семействата им; заедно празнуват сватбите; заедно отбелязват и 

традиционните си празници. Работят рамо до рамо и считат Разград за свой 

роден дом.  

Съвременната действителност е не по-малко сложна и 

противоречива. Да, Разград успя да съхрани своите вековни традиции и 

продължи да се развива - макар и не с тези темпове, с каквито на нас ни се 
иска.  

Въпреки това болшинството от хората живеят трудно, притиснати от 
безпаричие и безработица. Обективните и сурови закони на пазарната 
икономика накараха много наши съграждани да напуснат Разград и 

България в търсене на по-добро икономическо бъдеще. Почти няма 
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семейство, чиито близки  да не работят в големите градове, или в чужбина. 
Традиционният патриархален дух на хората от Лудогорието трудно 

преглъща раздялата с най-близките, а болката да виждаш децата и внуците 
си само по Скайпа ги прави нещастни и обезверени. От тук идва и 

справедливото усещане на разградчани, че прогресивното обезлюдяване на 
нашия край е най-голямата беда, която ги е сполетяла през последните 
десетилетия.  

Днес можем да кажем, че изминалите 140 години не бяха леки и 

безоблачни. Но в тези древни земи, разположени на географски и 

геополитически кръстопът винаги е било трудно  и сложно да се живее. И 

въпреки всичко сме оцелели, за да пренесем през времето уникалния дух и 

характер. Той е вложен в децата и внуците ни, които след нас ще 
продължат историята на Разград, а  и историята на България. 

 

Уважаеми съграждани, 

На 28 януари нашият град за пореден път ще отбележи своя Празник. 

На тази дата  преди 140 години войните от корпуса на княз Дондуков-
Корасаков  освобождават града ни. Нека припомним с уважение и 

благодарност онези събития и имената на нашите освободители.  

 

Още в 6,30 сутринта първи в града влиза кавалерийският отряд, 

начело с полковник Михаил Марков. В 14 часа същият ден разградчани 

възторжено посрещат с хляб и сол командирът на корпуса княз Дондуков-
Корсаков. За Разград не са се водили боеве, но в града оставят костите си 

34 руски офицери и войници, починали от раните си във военния лазарет. 
Техен вечен дом става Мавзолеят-костница на загиналите руски войни и 

български опълченци, построен с волни дарения на разградчани и открит 2 

години след Освобождението лично от княз Дондуков - Корсаков. Редом с 
тях са и 68 български опълченци от  Разград и Лудогорието. 

В тези празнични дни искам да отправя с благодарност най-топли 

дружески поздрави към нашите приятели от Русия и побратимения ни град 

Орел. Ако някой от младите ни поколения се пита, защо точно този руски 

град е наш побратим, бих му препоръчал да посети Шипка. Да влезе в 
костницата на паметника, който се извисява на върха и да прочете имената 
върху каменните саркофази. По – голямата част от тях са на орловци. 

Половината Орловски полк оставя костите си там, отбранявайки върха, 
заедно с българските опълченци. Част от които  са и разградчани. 

Войнската дружба, родена в битка на живот и смърт; пролятата кръв на 
орловци и разградчани на този легендарен връх е най-стабилният 
постамент върху който лежи дружбата между Разград и нашите приятели 

от Русия и Орел. Не бих съветвал някой от днешните или бъдещи 

управници да забравят или неглижират този факт. Защото той също е част 
от нашата национална памет. 
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И сега в навечерието на нашият Празник ние искаме да отправим 

поздравления и да честитим Празника на всички наши съграждани.  

Честит празник, уважаеми колеги! 

Дълбок поклон пред паметта на руските войни и български 

опълченци, загинали за Свободата на Отечеството! 

Дълбок поклон пред родолюбивите дела на нашите предшественици, 

положили основите на възродената българска държавност! 
Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Давам думата на Кмета на Общината доктор Валентин Василев. 
Заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Димитров, уважаеми господа Народни 

представители, уважаеми господин Хюсмен, уважаеми господин Кмет на 
гр. Слобозия, скъпи гости, уважаеми общински съветници,  

Днешната сесия на Общинския съвет е посветена на изключително 

важна дата за нас, честването на 140 годишнината от Освобождението на 
Разград. За мен е огромно удоволствие да бъда днес тук с вас. Оценяваме и 

благодарим за саможертвата на всички български, руски, румънски и 

финландски войни, в бойните действия довели до Свободата на родния ни 

град. Помним и учим децата ни да не забравят, че Свободата е основата 
върху която надграждаме и, че без нея нищо друго няма смисъл. 

Годишнината ни съвпада и с Българското европредседателство. Затова 
трябва да сме още по – горди, че сме постигнали толкова много, че можем 

да стоим редом до много по – големи държави. Цената на историческите 
събития, които са предопределили съдбата ни днес е висока на най – 

важният и голям урок  и пример за нас как да живеем.  

Честит празник приятели! 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Давам думата за приветствие на Народния представител Денчо 

Бояджиев, който е и дългогодишен кмет на нашата Община. Заповядайте 
господин Бояджиев. 

 

Г-н Денчо Бояджиев – Народен представител от разградски 

избирателен район  

Уважаеми господин Кмете, 
Уважаеми господин Председател на Общинския съвет, 
Господин Областен управител, 

Позволете ми от мое име и от името на моя колега господин Ахмедов 
да ви поздравим с настоящия празник. Както изтъкна и Председателя на 
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Общинския съвет в неговото слово 140 години са малък период в 
човешката история. Но 140 години за един народ, който няколко столетия 
не е имал свое лице пред останалите народи и преди 140 години добива на 
практика своята Свобода са много важни. Защото в тези 140 години от 
възникването на Българската държавност ние като народ и като нация 
оформихме своя облик, като народ и като нация надграждахме нашата 
държава през всичките тези години. През тези 140 години  страната ни 

преживя различни метаморфози, премина през различни строеве, в 
различни икономически ситуации, политически дадености но по – важното 

е, че България като нация респективно и Разград като част от   българската 
държава се надграждаха, се утвърждаваха и добиха настоящият си облик. 

Сто и четиридесет години са малко, но 140 години  за нашите условия бяха 
достатъчни за да възстановим гордостта на българския народ и на една от 
първите държави на територията на Европейския континент. За тези 140 

години създадохме не малко. Оформихме физиономията, облика. 
Изградихме нашият общински център,  продължаваме да го изграждаме 
и да го надграждаме. Особено ползотворни в това отношение са 
последните години когато България стана и пълноправен член на 
Европейския съюз, пълноправен член, който ползва и не малка част от  
финансовия ресурс, който Европа насочи към нашата държава. Града ни 

става още по – хубав, още по – модерен, с много по – добра визия. Аз съм 

убеден, че той ще продължава да се развива, да се надгражда за да бъде 
наистина едно изключително приятно място за живеене в Българския 
североизток. Самият факт, че продължава надграждането в 
икономическата сфера, тези инвестиции които предстоят да бъдат 
инвестирани   в настоящата и следващата година ще подобрят и ще извисят 
още повече облика на Разград и на региона като цяло.  

Искам да ви пожелая много здраве, много радост, успехи. Нека 
бъдем и горди с историята на нашия град. Нека да бъдем и горди, че 
живеем в такъв хубав и прекрасен край, в такъв хубав и прекрасен град. 

Честит празник!       

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Давам думата на Областния управител на Разградска област. Давам 

думата на господин Хюсмен – Областен управител. 

 

Г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград 

Уважаеми господа Народни представители, 

Уважаеми господин Председател на Общинския съвет,  
Уважаеми доктор Василев, Кмет на Община Разград, 

Уважаеми господин Адриан Мочиониу, Кмет на Слобозия и неговия 
прекрасен екип, които са ни гости, 

Уважаеми господин Председател на Общински съвет гр. Кубрат, 
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Тук сме и целият политически екип на Областна администрация, 
Уважаеми съветници, 

Скъпи съграждани, 

Чест е за мен да ви поздравя с юбилейната 140 годишнина от 
Освобождението на Разград и с Деня на Разград.  За Разград 28 януари е 
Ден за памет, Ден за почит и Ден за поклон. Денят в който през 1878 

година руските войски от ХIII Армейски корпус влизат в града 
придружени от Александър Дондуков – Корсаков, който всъщност днес 
виждам, че  също присъства на тази тържествена сесия от няколко години. 

Доколкото знам той е Почетен гражданин на Разград. 

Денят, в който всяка година  си спомняме за героите донесли ни 

Свободата. Нека не забравяме техният подвиг, безграничната им смелост и 

дързост.  Нека с мисъл  за тяхната саможертва, самоувереност и с чувство 

за дълг към  предците си да работим за просперитета на региона и за 
бъдещето на децата ни.  

От сърце желая на всички жители на Разград здраве и ежедневни, а 
не само по празнични поводи да се чувствате горди и достойни жители на 
Разград.  

Честит празник!  

Господин Председател, ако ми позволите имам специалното 

поръчение от Премиер Министъра на Република България господин Бойко 

Борисов лично да връча поздравителния адрес на Министър Председателя 
на България на Кмета на Разград. Това е знаково, да знайте.   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми гости, приятели, ще ми позволите да прочета 
поздравителния адрес. 

„Уважаеми господин Василев, искрено благодаря за поканата да 
споделя с жителите на Разград празничните събития, с които отбелязвате 
Деня на града и 140  годишнината от Освобождението му.  Убеден съм, че 
паметта която имаме за направеното от нашите предци изминали дългия и 

труден път към Свободата и независимостта е свидетелство за решимостта 
на нашия народ да отстоява правото си на самоопределение и модерно 

развитие. Постигнатото от тях ни дава възможност да оценим истински 

това, което имаме днес, стабилна и демократична държава, която участва в 
изграждането на Европейското си бъдеще.  

Най – големият потенциал на Разград са неговите хора – 

трудолюбиви, толерантни и талантливи.   

Нека гледат със самочувствие напред, защото имат основание за 
това.  
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Желая на всички тях и на семействата им здраве, успехи, 

спокойствие и благоденствие! 
Честит празник!“    

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Сега с удоволствие предоставям думата на ръководителя на 
делегацията от побратимения ни град Слобозия, Кмета господин Адриан 

Мочиониу. Заповядайте господин Мочиониу. 

 

Г-н Адриан Мочиониу – Кмет на гр. Слобозия, Румъния 
Уважаеми господа и посетители, искам да ви благодаря за поканата 

да присъствам на вашият голям празник вече втора година, в един много 

важен момент празника на град Разград. Искам и да благодаря на руските 
войски и на българските войски и на румънските, които помогнаха в 
голямата война за Освобождение. Много съм радостен, че също и 

румънските войски помогнаха за Освобождението на България и на 
Разград. Много съм радостен, че ние продължаваме това приятелство и 

братство и в днешни дни. В следващите няколко дни ще имаме възможност 
с Кмета на Разград да поработим и на по – дълбока основа за 
сътрудничеството между нашите два града.  

Пожелавам ви да успеете в напредъка на Разград. С голямо 

удоволствие очакваме делегация от Разград да ни дойдат на гости в 
Слобозия.  

Благодаря.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Искам да уведомя общинските съветници, а и нашите съграждани, че 
във връзка с нашият празник са получени поздравителни адреси и ще ви 

представя поздравителния адрес от депутата в Европейския парламент 
господин Асим Адемов.  

 

„ Уважаеми господин Председател, 

Чест и удоволствие е за мен да Ви поздравя сърдечно по случай 

празника на град Разград – 28 януари. 

В този свещен и паметен ден, когато Вашата община чества 140 

години от Освобождението си, под безстрашното предводителство на княз 
Александър Дондуков – Корсаков нека преклоним глави пред 

безграничната смелост на героите, оставили имената си в историята на 
Разград. Най – важният урок, който оставиха предците ни е да работим за 
доброто на обществото и с мисъл за поколенията след нас. 

Изразявам уважението към Вас и екипа, който ръководите за 
активната работа и утвърждаването на града като съвременен  европейски 

център. С присъщата Ви креативност и иновативност доказахте името на 
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Разград като проспериращ, но съхранил вековните традиции и 

идентичността си град. 

Продължавайте ефективната си дейност, следвайки европейските 
демократични принципи и духовни ценности. С устрем и дръзновение 
създавайте условия за по – добър живот на всички жители и гости на 
Вашата община. В мое лице винаги можете да откриете подкрепа за 
осъществяване на стратегическите цели за развитие на Вашата община. 
Бъдете горди с Вашия град и все така устремени в неговия просперитет. 

Пожелаваме на Вас, всички жители и посетители на гр. Разград 

крепко здраве, лични и професионални успехи и благополучие!  
Честит празник!“ 

 

Асим Адемов 
Член на ЕНП/ГЕРБ 

В Европейския парламент 
 

Освен това са постъпили поздравителни адреси от Земляческо 

сдружение „Лудогорие“ гр. София и от д-р Николай Денев – управител на 
ДКЦ I гр. Разград. 

 

Уважаеми съветници, както вече споменах в дневния ред на нашата 
сесия са включени докладни записки.  

 

ПО ТОЧКА ВТОРА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я  1 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Най – напред поставям за разглеждане докладна записка с вх.№37. 

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

Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град 

Разград” по случай 28 януари – Ден на Разград.  

Заповядайте господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

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

– високото отличие „Почетен гражданин на град Разград“. 

 С отличието се удостояват лица с особени заслуги към града, 
общината и родината във всички области на обществения живот, за 
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дългогодишната обществено – полезна дейност, високи морални постъпки 

или действия в името на обществото и личността, за изключителни 

постижения в областта на науката, културата, спорта и др. 

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

гражданин на град Разград“, както следва: 
 1. Предложение с вх. № АО-05-03-9899/06.12.2017 г. от Инициативен 

комитет от граждани на гр.Разград до Кмета на Община Разград и 

Предложение с вх.№ 559/30.11.2017 г. от Областен координатор на НФСБ, 

Областен координатор на ПП „Атака“ и Областен председател на ВМРО 

до Общински съвет Разград, препратено до Кмета на общината с писмо 

вх.№ АО-05-03-10301 от 20.12.2017 г. за удостояване с почетното звание 
„Почетен гражданин на град Разград” на ИВАН МАРИНОВ 

ДЖЕБАРОВ; 

 

ИВАН МАРИНОВ ДЖЕБАРОВ е роден на 25.10.1950 г. в 
гр.Разград. 

След средното си образование и военната служба, завършва висше 
образование -  българска филология в Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“. 

Работи последователно като редактор в окръжния вестник 
„Лознишка искра“, учител в професионална гимназия „Ангел Кънчев“, 

като приключва трудовата си дейност като директор на ОУ „Д-р Петър 

Берон“ с.Осенец. 

Автор на книги с проза и публицистика: „Вик“ през 1983 г.; „Добро 

утро на  отписаните“ – 1986 г.; „Славей ми пее, мале мо“ – 1988г.; 
„Лудогорски легенди“ – 1989 г.; „Лудата“ /роман/-1993 ; „Ганьо 

Европейски“ – 1994; „Приказка за любовта“ – 1996 г.; „Не може да бъде“ – 

2001 г.; „По пътя за никъде“ – 2004 г.; „Наше село“ – 2012 г. 
 Сборникът „Лудогорски легенди“, поради големия читателски 

интерес е преиздаден, а авторът получава специалната награда на 
тогавашното издателство „Народна младеж“. Няколко години наред след 

издаването й, книгата е в списъка на учениците като задължително четиво 

през лятната ваканция. 
 Подобна е съдбата и на сборника с народни песни от нашия край 

„Славей ми пее, мале мо“, като в обширния увод на книгата авторът влиза 
в спор с някои установени от фолклора догми. Книгата достига рекордния 
за времето си тираж от близо 9 000 екземпляра. 
 С хонорара от издадените книги Иван Джебаров извършва 
дарителска дейност. Подпомага с икони селски църкви /като тази в 
с.Крояч/, както и извършването на ремонтни дейности на Дома – интернат 
в с.Благоево, а срещу Коледа на 1988-ма година националната телевизия 



12 

 

заснема как 55 деца от дома в с.Осенец си избират любими играчки в 
детски магазин в Разград, които плаща Джебаров от хонорара на 
последната си книга.  
 През пролетта на тази година се очаква поредната книга на Иван 

Джебаров с работното заглавие „Ризата“. 

 Иван Джебаров е първият носител на литературната награда 
„Светлоструй“ за дебютна книга на автор от Североизточна България и три 

пъти носител на националната награда на името на Боян Пенев. Негови 

творби са включени в  сборници, издавани в Русия, Турция и Полша, като 

в бележките за автора винаги е отбелязвано, че е родом от Разград.  

 Освен писателската дейност, Иван Джебаров развива и активна 
обществена и публицистична дейност. Поради публикувани от него по 

време на социализма остри критични материали /като статията „За 
привилегиите, превилигированите и ние“/, както и за подозрения, че е 
свързан с неформалното движение „Екогласност“, през лятото на 1989 г. 
по доноси той е обвинен, че е против т.нар. „Възродителен процес“. 

Нещата свършват дотук, благодарение на застъпничеството на личности от 
Разград и София, някои от които са живи и днес, както и на събитията 
настъпили след 10 ноември 1989 г. Дни след тази дата Джебаров създава и 

регистрира законно в Разград движение „Екогласност“, на което е първи, 

макар и за кратко, председател.  

 Отново поради публицистичната си дейност и гражданска позиция 
от средата на 1996 г. до август 1998 г. е безработен, като по нечие 
нареждане му се отказва каквато и да е работа в Разград. Благодарение на 
приятели той заминава за Казахстан, където заедно с други българи работи 

като строителен работник. Демократичната преса у нас отбелязва този 

факт, като първата публикация е в местния вестник в Русе.  
            Иван Джебаров е сред учредителите и на сдружение „Самарянка“, 

което години наред скромно и без излишен шум провежда просветителска 
и благотворителна дейност главно сред младите хора. Благодарение на 
това сдружение са подпомогнати морално и материално даровити 

разградски деца. 
 Без прекъсване си остава публицистичната журналистическа дейност 
на Иван Джебаров. И днес той продължава да отстоява определени 

граждански позиции, актуални за обществото ни, публикувани в печата, 
главно във вестник „Екип 7“, има и телевизионни изяви, като участието му 

през 2015 г. в предаването „Свободна зона“ с водещ Георги Коритаров.  
           Носител е на награда „Никола Икономов“ на Община Разград. Член 

на съюза на българските писатели. 

          Дългогодишната и плодотворна събирателска, публицистична, 
творческа и литературна дейност, издадените литературни белетристични 

произведения, издания, публикации в периодичния печат по значими за 
региона и страната теми, породени от любовта към родния край, към 
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хората и общността, са основателни мотиви за удостояване на Иван 

Джебаров със званието „Почетен гражданин на град Разград“. 

 

2. Предложение с вх.№ 1/02.01.2018 г. от Инициативен комитет от 
граждани на гр.Разград до Общински съвет Разград, препратено до Кмета 
на общината с писмо вх.№ АО-05-03-31/02.01.2018 г. и Предложение вх.№ 

АО-05-03-347 от 10.01.2018 г. от ръководството на Хор „Железни струни“ 

до Кмета на Община Разград за удостояване с почетното звание „Почетен 

гражданин на град Разград” на маестро КРАСЕН ИВАНОВ. 

  

КРАСЕН ЛЮБОМИЛОВ ИВАНОВ е роден на 18.06.1955 г. в 
семейството на видни разградски интелектуалци. Значима следа във 
възпитанието му оставя неговият дядо – Кръстю Иванов, почетен 

гражданин на гр.Разград, останал завинаги в паметта на града с 
краеведческите си трудове. 
 Маестро Иванов завършва средното си образование в родния си град 

и паралелно изучава пиано при Руцка Цолова, преподавател в Детска 
музикална школа „Илия Бърнев“ – Разград. Добрата подготовка и високата 
музикална култура му гарантират прием в Софийска консерватория, 
където с отличие завършва хорово дирижиране в класа на проф.Димитър 

Русков и оперно-симфонично дирижиране при проф.Иван Бакалов. 
 През 1982 г. в гр.Ваймар, Германия, Красен Иванов специализира 
оперно-симфонично дирижиране при проф.Ролф Ройтерс, а през 1986 г. – 

1987 г. завършва с отличие следдипломна квалификация в Москва при 

световно известния руски диригент и композитор Генадий Рождественски. 

Това е период оставил траен отпечатък в творческата биография на младия 
диригент, в неговите професионални умения и търсения. 
 Генетично заложеният естетически усет, високата професионална 
квалификация, дълбокото познание и честността, с която се докосва до 

творчеството на великите композитори, са качествата, на които Красен 

Иванов разчита в работата си като оркестров и хоров диригент. 
 Верен на корените си, пред възможността да професира в други 

градове, Красен Иванов предпочита да се завърне в родния си град и да 
работи за утвърждаването му като едно от средищата на българската 
музикална култура. От самото начало на кариерата си и до днес, съвместно 

с маестро Чемширов, Красен Иванов работи като диригент на Разградска 
филхармония. През 1994 г. с възрожденска самоотверженост, подпомаган и 

от църковното настоятелство, Красен Иванов възстановява съществуването 

на четиригласния хор към храм „Св.Николай Чудотворец“ гр.Разград. Не 
са малко гражданите, които биха засвидетелствали за ангелогласните 
изпълнения на църковния хор. Славейки завещаната от своя дядо 

традиция, през 1999 г. Красен Иванов издава брошура, посветена на 120-та 
годишнина от създаването на хора. 
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 През 1995 г. Красен Иванов поема и диригентството на хор „Железни 

струни“ към Народно читалище „Развитие 1869“. Верен на традициите, 
завещани на хоровото дело в гр.Разград от личности като Димо Халачев, 
маестро Красен Иванов успява не само да извади хора от кризата, в която 

се намира към този момент, но и да отвори една нова страница в неговата 
история. Под диригентството му хорът прави едни от най-добрите си и 

впечатляващи изяви пред своята най-вярна публика – разградската. 
Именно пред тази публика за първи път по диригентството на маестро 

Красен Иванов, в изпълнение на хор „Железни струни“ и Разградска 
филхармония, на българска сцена прозвучават симфоничните сюити 

„Коледа“ и „Святата“. Произведения, написани от една емблематична за 
културния живот в Разград личност, каквато е личността на композитора 
Димитър Ненов. 
 Красен Иванов е първият диригент, под чието ръководство хорът не 
само се изявява на чужда сцена, но и взема участие в престижни 

международни хорови конкурси. През 2001 г. хор „Железни струни“ – 

Разград се завръща със сребърен медал и почетен диплом от ХІХ хоров 
фестивал „Превеза“ – Гърция, през 2003 г. с бронзов медал и почетен 

диплом от Х-ти хоров фестивал „Орландо ди Ласо“ гр.Камерино, Италия. 
Участва и в първото издание на международен хоров фестивал „Антъни 

Дворжак“ гр.Прага, Република Чехия. 
 Воден от желание за утвърждаване и популяризиране на хоровото 

изкуство, маестро Красен Иванов инициира провеждането на хоров 
фестивал на територията на гр.Разград. Първото издание на фестивала се 
състои през месец май 2002 г., а второто е проведено на сцената на театър 

„Антон Страшимиров“ в периода 21 – 22 май 2004 г. Разградският хоров 
фестивал добива популярност сред българските хорове и е една желана от 
тях сцена за изява. Вписан е сред водещите прояви на Българския хоров 
съюз /БХС/, за когото не остава незабелязана и самоотвержеността на 
разградския хоров диригент – Красен Иванов. В ръководството на БХС, 

наред с имената на видни хорови диригенти като Валентин Бобевски (хор 

„Гусла“), проф.В.Вичева (хор „Родни звуци“, гр.Шумен), проф.Марин 

Чонев (хор „Морски звуци“ гр.Варна), доц.Крикор Четинян, доц.Теодора 
Павлович (хор „Васил Арнаудов“), фигурира и името на маестро Красен 

Иванов. Място, което същият е заслужил единствено с професионалните 
си качества, отдадеността си на хоровото дело и съхраняването на 
българските песенни традиции. 

 По настоящем Красен Иванов успешно ръководи Разградска 
филхармония „Проф.Димитър Ненов“ към Театрално-музикален център 

Разград, като в това си качество продължава да обогатява многогодишните 
културни традиции на нашия град.          

 Маестро Красен Иванов е творец и единствен стожер на 
симфоничното и хорово изкуство в Разград, със съществен принос за 
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издигането и утвърждаването на престижа на град Разград в страната и 

чужбина, като едно от средищата на българската музикална култура и 

заслужава да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на град 

Разград“. 

 Предвид гореизложеното, във връзка с 28 януари – Ден на Разград, 

на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2, т. 3 и чл. 19, ал. 1, 

т. 3 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните 
знаци на Община Разград и внесени предложения от граждани и 

организации до Кмета на Община Разград с вх. № АО-05-03-

9899/06.12.2017 г., вх. № АО-05-03-10301/20.12.2017 г., вх.№ АО-05-03-

31/02.01.2018 г. и вх.№ АО-05-03-347/10.01.2018 г., предлагам на 
Общински съвет Разград да вземе следното Решение:  
 1. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград“ ИВАН МАРИНОВ ДЖЕБАРОВ – изявен 

деятел в областта на културата и просветата, изследовател на местния 
фолклор, журналист – публицист, литературен творец и общественик, 

допринесъл с цялостния си упорит труд и дългогодишно творчество за 
издигане и утвърждаване на престижа на нашия град. 

2. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград“ КРАСЕН ЛЮБОМИЛОВ ИВАНОВ – творец 

на сцената на музикалното изкуство, диригент и професионалист от най-

висока класа, допринесъл за обогатяването на музикалната култура и 

духовен живот на Разград, вложил своя дял в утвърждаването името на 
града ни в национален и международен мащаб като огнище на култура, 
творчество и духовност.   

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви господин Василев. Уважаеми съветници, тази докладна 
записка е разгледана и обсъдена в Постоянната комисия по култура, 
културно – историческо наследство и духовни ценности. Моля 
председателя на комисията госпожа Елка Неделчева да докладва 
становището на комисията. Заповядайте госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

 Благодаря. Уважаеми господин Председател, уважаеми доктор 

Василев, уважаеми гости, уважаеми колеги, позволете ми преди да 
представя решението на комисията да поздравя всички наши съграждани с 
Деня на Разград. Един празник, който ни вдъхва гордост и самочувствие и 

да им пожелая здраве и успех, във всичко онова което правят за 
съхраняване на традициите, идентичността на Разград и за развитието му 
като модерен и красив европейски град.    
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 Докладна записка с вх. №37 бе разгледана на заседание на 
постоянната комисия по култура, в присъствието на всички общо 7 

членове на комисията. Изказано бе категорично становище, че и двете 
номинации са на стойностни, авторитетни личности дали своя значим 

принос за духовното развитие на Разград и са достойни да бъдат отличени 

с най – високото общинско отличие „Почетен гражданин на град Разград“. 

Постоянната комисия единодушно подкрепи докладната записка и 

предложените кандидатури за Удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град Разград“ на Иван Маринов Джебаров и Красен 

Любомилов Иванов, със 7 гласа „ЗА“, няма „против“, няма „въздържали 

се“. Благодаря.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви госпожо Неделчева. Имате думата за въпроси към 

вносителя. Не виждам желаещи да поставят въпроси. Давам думата за 
мнения и съображения по докладната записка и проекта за решение. Има 
ли желаещи да вземат отношение? Не виждам желаещи. Обявявам, че ще 
пристъпим към гласуване. Моля общинските съветници да се произнесат с 
гласуване по предложеното решение от Кмета на общината по докладната 
записка за Удостояване със званието „Почетен гражданин на град 

Разград“. Режим на гласуване.  
 

Г-н Мариан Иванов – дежурен секретар 

Гласували общо 25 общински съветници, „ЗА“ – 25, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С така обявения резултат и единодушното гласуване с 25 гласа „ЗА“, 

без „против“ и „въздържали се“ Общинският съвет приема решение по 

докладна записка на Кмета на общината доктор Василев и обявява за 
Почетни граждани на град Разград предложените кандидатури. Да им е 
честито!  

 

/Ръкопляскания в залата/ 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№490 

 

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

връчва най – високото отличие „Почетен гражданин на град Разград“. 
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 С отличието се удостояват лица с особени заслуги към града, 

общината и родината във всички области на обществения живот, за 

дългогодишната обществено – полезна дейност, високи морални 

постъпки или действия в името на обществото и личността, за 

изключителни постижения в областта на науката, културата, спорта и 

др. 

 На основание чл. 19, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 8 от Правилника 

за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на 

Община Разград са постъпили предложения за удостояване със 
званието „Почетен гражданин на град Разград“, както следва: 

 1. Предложение с вх. № АО-05-03-9899/06.12.2017 г. от 

Инициативен комитет от граждани на гр.Разград до Кмета на Община 

Разград и Предложение с вх.№ 559/30.11.2017 г. от Областен 

координатор на НФСБ, Областен координатор на ПП „Атака“ и 

Областен председател на ВМРО до Общински съвет Разград, 

препратено до Кмета на общината с писмо вх.№ АО-05-03-10301 от 

20.12.2017 г. за удостояване с почетното звание „Почетен гражданин на 

град Разград” на ИВАН МАРИНОВ ДЖЕБАРОВ; 

 

ИВАН МАРИНОВ ДЖЕБАРОВ е роден на 25.10.1950 г. в 

гр.Разград. 

След средното си образование и военната служба, завършва 

висше образование -  българска филология в Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“. 

Работи последователно като редактор в окръжния вестник 

„Лознишка искра“, учител в професионална гимназия „Ангел 

Кънчев“, като приключва трудовата си дейност като директор на ОУ 

„Д-р Петър Берон“ с.Осенец. 

Автор на книги с проза и публицистика: „Вик“ през 1983 г.; 
„Добро утро на  отписаните“ – 1986 г.; „Славей ми пее, мале мо“ – 

1988г.; „Лудогорски легенди“ – 1989 г.; „Лудата“ /роман/-1993 ; „Ганьо 

Европейски“ – 1994; „Приказка за любовта“ – 1996 г.; „Не може да 

бъде“ – 2001 г.; „По пътя за никъде“ – 2004 г.; „Наше село“ – 2012 г. 
 Сборникът „Лудогорски легенди“, поради големия читателски 

интерес е преиздаден, а авторът получава специалната награда на 

тогавашното издателство „Народна младеж“. Няколко години наред 

след издаването й, книгата е в списъка на учениците като 

задължително четиво през лятната ваканция. 

 Подобна е съдбата и на сборника с народни песни от нашия край 

„Славей ми пее, мале мо“, като в обширния увод на книгата авторът 

влиза в спор с някои установени от фолклора догми. Книгата достига 

рекордния за времето си тираж от близо 9 000 екземпляра. 



18 

 

 С хонорара от издадените книги Иван Джебаров извършва 

дарителска дейност. Подпомага с икони селски църкви /като тази в 

с.Крояч/, както и извършването на ремонтни дейности на Дома – 

интернат в с.Благоево, а срещу Коледа на 1988-ма година 

националната телевизия заснема как 55 деца от дома в с.Осенец си 

избират любими играчки в детски магазин в Разград, които плаща 

Джебаров от хонорара на последната си книга.  

 През пролетта на тази година се очаква поредната книга на Иван 

Джебаров с работното заглавие „Ризата“. 

 Иван Джебаров е първият носител на литературната награда 

„Светлоструй“ за дебютна книга на автор от Североизточна България 

и три пъти носител на националната награда на името на Боян Пенев. 

Негови творби са включени в  сборници, издавани в Русия, Турция и 

Полша, като в бележките за автора винаги е отбелязвано, че е родом 

от Разград.  

 Освен писателската дейност, Иван Джебаров развива и активна 

обществена и публицистична дейност. Поради публикувани от него по 

време на социализма остри критични материали /като статията „За 

привилегиите, превилигированите и ние“/, както и за подозрения, че е 
свързан с неформалното движение „Екогласност“, през лятото на 1989 

г. по доноси той е обвинен, че е против т.нар. „Възродителен процес“. 

Нещата свършват дотук, благодарение на застъпничеството на 

личности от Разград и София, някои от които са живи и днес, както и 

на събитията настъпили след 10 ноември 1989 г. Дни след тази дата 

Джебаров създава и регистрира законно в Разград движение 
„Екогласност“, на което е първи, макар и за кратко, председател.  

 Отново поради публицистичната си дейност и гражданска 

позиция от средата на 1996 г. до август 1998 г. е безработен, като по 

нечие нареждане му се отказва каквато и да е работа в Разград. 

Благодарение на приятели той заминава за Казахстан, където заедно с 
други българи работи като строителен работник. Демократичната 

преса у нас отбелязва този факт, като първата публикация е в местния 

вестник в Русе.  
            Иван Джебаров е сред учредителите и на сдружение 
„Самарянка“, което години наред скромно и без излишен шум 

провежда просветителска и благотворителна дейност главно сред 

младите хора. Благодарение на това сдружение са подпомогнати 

морално и материално даровити разградски деца. 

 Без прекъсване си остава публицистичната журналистическа 

дейност на Иван Джебаров. И днес той продължава да отстоява 

определени граждански позиции, актуални за обществото ни, 

публикувани в печата, главно във вестник „Екип 7“, има и 
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телевизионни изяви, като участието му през 2015 г. в предаването 

„Свободна зона“ с водещ Георги Коритаров.  

           Носител е на награда „Никола Икономов“ на Община Разград. 

Член на съюза на българските писатели. 

          Дългогодишната и плодотворна събирателска, публицистична, 

творческа и литературна дейност, издадените литературни 

белетристични произведения, издания, публикации в периодичния 

печат по значими за региона и страната теми, породени от любовта 

към родния край, към хората и общността, са основателни мотиви за 

удостояване на Иван Джебаров със званието „Почетен гражданин на 

град Разград“. 

2. Предложение с вх.№ 1/02.01.2018 г. от Инициативен комитет от 

граждани на гр.Разград до Общински съвет Разград, препратено до 

Кмета на общината с писмо вх.№ АО-05-03-31/02.01.2018 г. и 

Предложение вх.№ АО-05-03-347 от 10.01.2018 г. от ръководството на 

Хор „Железни струни“ до Кмета на Община Разград за удостояване с 
почетното звание „Почетен гражданин на град Разград” на маестро 

КРАСЕН ИВАНОВ. 

 КРАСЕН ЛЮБОМИЛОВ ИВАНОВ е роден на 18.06.1955 г. в 

семейството на видни разградски интелектуалци. Значима следа във 

възпитанието му оставя неговият дядо – Кръстю Иванов, почетен 

гражданин на гр.Разград, останал завинаги в паметта на града с 
краеведческите си трудове. 
 Маестро Иванов завършва средното си образование в родния си 

град и паралелно изучава пиано при Руцка Цолова, преподавател в 

Детска музикална школа „Илия Бърнев“ – Разград. Добрата 

подготовка и високата музикална култура му гарантират прием в 

Софийска консерватория, където с отличие завършва хорово 

дирижиране в класа на проф.Димитър Русков и оперно-симфонично 

дирижиране при проф.Иван Бакалов. 

 През 1982 г. в гр.Ваймар, Германия, Красен Иванов 

специализира оперно-симфонично дирижиране при проф.Ролф 

Ройтерс, а през 1986 г. – 1987 г. завършва с отличие следдипломна 

квалификация в Москва при световно известния руски диригент и 

композитор Генадий Рождественски. Това е период оставил траен 

отпечатък в творческата биография на младия диригент, в неговите 
професионални умения и търсения. 

 Генетично заложеният естетически усет, високата 

професионална квалификация, дълбокото познание и честността, с 
която се докосва до творчеството на великите композитори, са 

качествата, на които Красен Иванов разчита в работата си като 

оркестров и хоров диригент. 



20 

 

 Верен на корените си, пред възможността да професира в други 

градове, Красен Иванов предпочита да се завърне в родния си град и 

да работи за утвърждаването му като едно от средищата на 

българската музикална култура. От самото начало на кариерата си и 

до днес, съвместно с маестро Чемширов, Красен Иванов работи като 

диригент на Разградска филхармония. През 1994 г. с възрожденска 

самоотверженост, подпомаган и от църковното настоятелство, Красен 

Иванов възстановява съществуването на четиригласния хор към храм 

„Св.Николай Чудотворец“ гр.Разград. Не са малко гражданите, които 

биха засвидетелствали за ангелогласните изпълнения на църковния 

хор. Славейки завещаната от своя дядо традиция, през 1999 г. Красен 

Иванов издава брошура, посветена на 120-та годишнина от 

създаването на хора. 

 През 1995 г. Красен Иванов поема и диригентството на хор 

„Железни струни“ към Народно читалище „Развитие 1869“. Верен на 

традициите, завещани на хоровото дело в гр.Разград от личности като 

Димо Халачев, маестро Красен Иванов успява не само да извади хора 

от кризата, в която се намира към този момент, но и да отвори една 

нова страница в неговата история. Под диригентството му хорът 

прави едни от най-добрите си и впечатляващи изяви пред своята най-

вярна публика – разградската. Именно пред тази публика за първи 

път по диригентството на маестро Красен Иванов, в изпълнение на 

хор „Железни струни“ и Разградска филхармония, на българска сцена 

прозвучават симфоничните сюити „Коледа“ и „Святата“. 

Произведения, написани от една емблематична за културния живот в 

Разград личност, каквато е личността на композитора Димитър 

Ненов. 

 Красен Иванов е първият диригент, под чието ръководство 

хорът не само се изявява на чужда сцена, но и взема участие в 

престижни международни хорови конкурси. През 2001 г. хор „Железни 

струни“ – Разград се завръща със сребърен медал и почетен диплом от 

ХІХ хоров фестивал „Превеза“ – Гърция, през 2003 г. с бронзов медал 

и почетен диплом от Х-ти хоров фестивал „Орландо ди Ласо“ 

гр.Камерино, Италия. Участва и в първото издание на международен 

хоров фестивал „Антъни Дворжак“ гр.Прага, Република Чехия. 

 Воден от желание за утвърждаване и популяризиране на 

хоровото изкуство, маестро Красен Иванов инициира провеждането на 

хоров фестивал на територията на гр.Разград. Първото издание на 

фестивала се състои през месец май 2002 г., а второто е проведено на 

сцената на театър „Антон Страшимиров“ в периода 21 – 22 май 2004 г. 
Разградският хоров фестивал добива популярност сред българските 
хорове и е една желана от тях сцена за изява. Вписан е сред водещите 
прояви на Българския хоров съюз /БХС/, за когото не остава 
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незабелязана и самоотвержеността на разградския хоров диригент – 

Красен Иванов. В ръководството на БХС, наред с имената на видни 

хорови диригенти като Валентин Бобевски (хор „Гусла“), 

проф.В.Вичева (хор „Родни звуци“, гр.Шумен), проф.Марин Чонев 

(хор „Морски звуци“ гр.Варна), доц.Крикор Четинян, доц.Теодора 

Павлович (хор „Васил Арнаудов“), фигурира и името на маестро 

Красен Иванов. Място, което същият е заслужил единствено с 
професионалните си качества, отдадеността си на хоровото дело и 

съхраняването на българските песенни традиции. 

 По настоящем Красен Иванов успешно ръководи Разградска 

филхармония „Проф.Димитър Ненов“ към Театрално-музикален 

център Разград, като в това си качество продължава да обогатява 

многогодишните културни традиции на нашия град.          

 Маестро Красен Иванов е творец и единствен стожер на 

симфоничното и хорово изкуство в Разград, със съществен принос за 

издигането и утвърждаването на престижа на град Разград в страната 

и чужбина, като едно от средищата на българската музикална култура 

и заслужава да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин на 

град Разград“. 

 Предвид гореизложеното, във връзка с 28 януари – Ден на 

Разград, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и чл. 22, ал. 1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2, т. 3 и 

чл. 19, ал. 1, т. 3 от Правилника за символите, почетните звания, 

наградите и паметните знаци на Община Разград и внесени 

предложения от граждани и организации до Кмета на Община Разград 

с вх. № АО-05-03-9899/06.12.2017 г., вх. № АО-05-03-10301/20.12.2017 г., 
вх.№ АО-05-03-31/02.01.2018 г. и вх.№ АО-05-03-347/10.01.2018 г., 
Общинският съвет, с 25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ 

– няма, 

РЕШИ: 

 

 1. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград“ ИВАН МАРИНОВ ДЖЕБАРОВ – изявен 

деятел в областта на културата и просветата, изследовател на местния 

фолклор, журналист – публицист, литературен творец и общественик, 

допринесъл с цялостния си упорит труд и дългогодишно творчество за 

издигане и утвърждаване на престижа на нашия град. 

2. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград“ КРАСЕН ЛЮБОМИЛОВ ИВАНОВ – 

творец на сцената на музикалното изкуство, диригент и 

професионалист от най-висока класа, допринесъл за обогатяването на 

музикалната култура и духовен живот на Разград, вложил своя дял в 
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утвърждаването името на града ни в национален и международен 

мащаб като огнище на култура, творчество и духовност.   
 Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Разград и на 
Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, с това завършва нашата първа тържествена 
част от сесията на Общинския съвет, след това ще пристъпим към 

разглеждане и обсъждане на други въпроси.  

Обявявам 30 минути почивка. 
 

ПОЧИВКА 
ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Игнатова, поканете общинските съветници, ще започваме 
деловата работа.  

Уважаеми съветници, пристъпваме към разглеждане на другите 
докладни записки, които са включени в дневния ред. Материалите са ви 

раздадени предварително и сега предстои Общинския съвет да се 
произнесе по две докладни записки, които представляват: 

1. Акт на Областния управител за Оспорване на Решение № 

473, взето по Протокол №35 от заседание на Общински съвет Разград, 

проведено на 21.12. 2017 г., касаещо разпореждане с два броя лъвчета.  

2. Втората докладна записка е на общинския съветник в 

Общински съвет Разград госпожа Милена Орешкова, която касае 
същия въпрос и съдържа предложение за Отмяна на посоченото вече 
Решение №473 и втора точка Акт на разпореждане с тези две лъвчета.  

Понеже няма представител на Областна администрация, който да 
изложи пред вас представените писмени мотиви аз накратко ще запозная 
общинските съветници със същината на оспорването на Областния 
управител. По докладната записка на Кмета на общината господин 

Василев трябва да се има предвид, че съгласно разпоредбите на чл.45 от 
ЗМСМА когато Областния управител е върнал за ново разглеждане ние по 

същество като съветници ще трябва да разгледаме още веднъж поставения 
въпрос, да се произнесем с решение по докладната записка на Кмета на 
общината като единственото, което е по особено е, че ЗМСМА в чл.45, 

ал.10 предвижда този път произнасяне с квалифицирано мнозинство за да 
бъде приет проект за решение по тази докладна записка. И така, най – 

напред накратко ще запозная съветниците и гражданите, които наблюдават  
нашата работа е, че Областния управител позовавайки се на своите 
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правомощия в Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, с писмо от 10.01. 2018 г. е върнал за  ново разглеждане 
Решение № 473, по Протокол № 35 от заседанието, проведено на 21.12. 

2017 г. В своя акт за връщане и в мотивите си Областния управител сочи, 

че проекта за решение е разгледан и приет без да са изложени мотиви за 
решението си. И конкретно се позовава със следните обстоятелства, че 
община Разград се е легитимирала като собственик на лъвчетата, 
единствено и само с издадените им паспорти, по реда на Закона за 
ветеринарно – медицинската  дейност и, че паспортите били издадени едва 
след транспортирането им за лечение в клиника „Добро хрумване“ град 

София на 27.10.2017 г. От записаното в протокола било видно, че 
общината не е издала акт за приплоди на родените на 08.09. 2017 г. 
лъвчета, които актове представляват документа, доказващ правото й на 
собственик върху животните. Към момента на вземане на решението за 
извършване на дарението, общината не се легитимира по надлежния ред, 

като техен собственик, поради което решението за прехвърляне правото на 
собственост, чрез дарение на двата екземпляра от вида  Lion (Panthera Leo), 

представляващи две лъвчета, родени на 08.09. 2017 г. не можело да 
произнесе целеният прехвърлителен ефект в полза на приобретателят – 

Община Пазарджик. Издадените паспорти, не удостоверяват собствеността 
върху тези лъвчета и поради този си пропуск решението се явявало 

незаконосъобразно и като такова следвало да бъде върнато за ново 

обсъждане от Общинския съвет. Сочи се още, че в приетото решение, 
предмет на настоящия контрол, не са посочени и фактическите основания 
мотивирали Общинския съвет да го приеме. Тоест, липсвали мотиви, а 
липсата на мотиви в съответния административен акт било достатъчно 

основание за неговата незаконосъобразност. Липсвали мотиви и от страна 
на съответните постоянни комисии дали предложение за вземане на това 
решение.  С оглед на тези съображения Областния управител счита, че 
следва да се приеме, че съдържащите мотиви и провелите се обсъждания, 
по докладната записка са противоречиви, което на практика представлява 
липса на мотиви. Предвид, изложеното  и с оглед обществената значимост 
на темата, относно по нататъшното отглеждане и грижите за родените на 
08.09. 2017 година в зоокъта в град Разград, лъвчета Терез и Максуд и при 

спазване изискванията на закона Областния управител връща посоченото 

решение за ново разглеждане по установения ред.  

В определения от закона срок ние сме свикали заседание на 
Общинския съвет и сега предстои да се произнесем.  

Уважаеми колеги, сега трябва да решим предварително някой 

процедурни въпроси, свързани с това, че и другата докладна записка на 
общинския съветник Милена Орешкова касае същия проблем. Имаме две 
възможности: едната поотделно и самостоятелно, със спазване на всички 

етапи на обсъждането - доклад на комисиите, въпроси, отговори, 
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разисквания и произнасяния  да се произнесем по всяка докладна записка, 
другата възможност, която съществува и е възможно да бъде приложена е 
поради препокриване в една голяма част в предмета на докладните записки 

и във въпросите, които се обсъждат в тях, ние да проведем общо 

изслушване на становища на постоянните комисии  които са разглеждали 

този въпрос, да бъдат поставени въпроси, за съжаление не можем да 
поставяме въпроси към оспорващия нашето решение Областен управител 

тъй като и липсва негов представител или ако има допълнителни въпроси 

към вносителя на докладната записка по оспореното решение доктор 

Василев и по същия начин да процедираме общо и с въпросите, които 

касаят докладната записка на общинския съветник Милена Орешкова.   
Има ли предложения от съветниците за начина по който да процедираме 
при обсъждането на тези две докладни записки? Заповядайте господин 

Христов. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Уважаеми господин Председател, предвид на това, че съгласно 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и нашия 
Правилник ние можем да отхвърлим, изменим или да потвърдим нашето 

решение, аз правя процедурно предложение първо да разгледаме 
докладната записка, т.е. да потвърдим или да изменим нашето решение от 
предната сесия, т.е. Решение № 473 и след това вече да си гледаме тази 

докладна записка, която е на госпожа Орешкова. Има резон защото не се 
знае какво ние ще изменим или потвърдим от предното наше решение.    

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви господин Христов. Предполагам, че всички съветници 

са наясно със същината на предложението тъй като по всяка докладна 
записка и проект на решение Общинския съвет може да допълни, измени, 

отхвърли проекта за решение или да отложи произнасянето по този въпрос 
и в този смисъл е предложението поотделно и самостоятелно да бъде 
проведена процедурата по обсъждане и произнасяне на Общинския съвет. 
Има ли противно становище? Заповядайте госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, има логика в това, което казва господин Христов, но аз мисля, че 
и това което е другия вариант, който представи пред нас Председателя на 
Общинския съвет двете докладни паралелно да бъдат представени и 

процедурата по задаване на въпроси и становища да върви едновременно 

също има логика тъй като по този начин разглеждайки в съвкупност двете 
докладни ще имаме възможност за пореден път да чуем становища „за“ и 

„против“, които ще ни бъдат полезни при окончателно вземане на 
решение, както върху докладната която е внесена от Кмета на Разград така 
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и върху докладната на независимия общински съветник Милена Орешкова. 
Благодаря.   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. И така има постъпило предложение от общинския 
съветник и председател на комисия господин Божинел Христов 
докладните записки да бъдат разгледани поотделно и самостоятелно и 

Общинският съвет да проведе отделни дебати и обсъждания и гласувания. 
По реда на постъпването аз поставям най – напред за гласуване това 
предложение – двете докладни записки, касаещи лъвчетата, собственост на 
община Разград да бъдат разгледани поотделно, в пълен обем на 
процедурата за произнасяне. В режим на гласуване сме. Моля гласувайте 
по предложението на общинския съветник Божинел Христов.  

 

Общинският съвет с 20 гласа „ЗА“, „против“ – 3, „въздържали 

се“ – 2, приема процедурното предложение направено от общински 

съветник Божинел Христов докладните записки да бъдат разгледани 

поотделно.     

 

Пристъпваме към разглеждане на оспореното Решение №473, по 

Протокол №35 от заседанието на Общински съвет Разград, проведено на 
21.12. 2017 г. По това оспорено Решение от Областния управител вносител 

е Кмета на общината господин Василев. Затова като вносител му 

предоставям възможност да изложи допълнителни аргументи и 

съображения, ако има такива и желае да представи отново за пореден път 
докладната записка.  

 

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

Относно: Предоставяне в собственост, чрез дарение на две 
мъжки лъвчета, родени на 08.09.2017 година в Зоокът град Разград от 

Община Разград на Община Пазарджик.  

  

Заповядайте доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. Няма нужда на този етап да 
докладвам каквото и да било. Мисля, че и предния път дебатите, мненията 
на всички страни мисля, че бяха достатъчни. В процеса на дискусията 
евентуално бих могъл да се включа за някакво разяснение или нещо друго.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Докладната записка на господин Василев, а съответно 

и оспорването са обсъдени в три постоянни комисии на Общинския съвет, 
а именно: в ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; 

в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с неправителствените организации. Давам думата на 
Председателите на комисиите да информират общинските съветници за 
становищата на комисиите. Най – напред давам думата на Председателя на 
ПК по околна среда, заповядайте госпожо Френкева. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря господин Председател. Уважаеми колеги общински 

съветници, настоящата докладна записка т.е. оспорваното решение бе 
разгледано в постоянната комисия по околна среда и с 4 гласа „ЗА“, без 
„против“ и 1 – „въздържал се“ потвърди потвърждение на Решение № 473. 

Благодаря.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Моля Председателя на ПК по управление на 
общинската собственост господин Наско Анастасов да информира за 
становището на комисията.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, в процеса на дебатите по оспореното решение по 

докладна записка с вх. №590, Председателят на Общинския съвет господин 

Стоян Димитров предложи на сесията на 26.01. 2018 г. да се проведе 
дискусия по докладната записка, но с оглед на нововъзникналите 
обстоятелства, документи за собственост и на изчакване отговора на 
Министерство на околната среда и водите    гласуването да остане за 
февруарската сесия. Членовете на постоянната комисия не подкрепи това 
направено предложение и гласуването протече при следния резултат: „ЗА“ 

– 3, „против“ – няма, „въздържали се“ – 4. Комисията гласува и потвърди 

потвърждение на Решение №473 по Протокол №35 от заседание на 
Общинския съвет, проведено  на 21.12. 2017 г., с 5 гласа „ЗА“, 2 - „против“ 

и 2 – „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви господин Анастасов. Сега предоставям думата на 
Председателя на ПК по законност господин Калоян Монев за да 
информира за становището на комисията. Заповядайте.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 
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Уважаеми колеги, комисията разгледа оспорването от страна на 
Областния управител на взетото решение на Общинския съвет. 
Действително имаше процедурно предложение във връзка с 
нововъзникнали обстоятелства, а именно издаване на документи за 
собственост на двете лъвчета и изчакване на отговор от страна на 
Министерството дали Спасителния център в Кралство Нидерландия  е 
законосъобразен и има статут да се отглеждат в него диви животни 

съобразно изискванията на нашето и на европейското право, решението по 

това оспорване да бъде отложено за следващото заседание, като за разлика 
от комисията по управление на общинската собственост това процедурно 

предложение в комисията по законност беше прието с 3 гласа „ЗА“, без 
„против“ и 2- „въздържали се“.   

И може би тук е момента да напомня и на другите двама 
Председатели на постоянни комисии, че на съвместното заседание 
общинските съветници членове на трите постоянни комисии се 
солидаризирахме и с едно друго изявление, а именно че  изразяваме своето 

възмущение и неодобрение от страна на някои граждани и организации по 

отношение на вече взетото решение на Общинския съвет и упреците и 

обидите от страна на тези граждани и организации към работата на Кмета, 
на общинска администрация и на Общински съвет Разград. Завърших.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви господин Монев. Като Председател на Общинския 
съвет аз също искам да се солидаризирам с казаното от Вас, че авторитета 
на институциите трябва да бъде оценяван и уважаван.  

Уважаеми колеги, както вече поясних процедурата сега пристъпваме 
към обсъждането, което започва най – напред с първата част, поставяне на 
въпроси към вносителя. Имате възможност да поставите въпроси към 

господин Василев и ви моля това да бъдат въпроси, свързани с нови 

обстоятелства, а не с въпроси на които той вече е отговорил на предишната 
сесия, които сме коментирали.  Заповядайте. Заповядайте общински 

съветник Таня Тодорова. 
 

Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз имам въпрос относно предоставената ни допълнителна 
информация за кореспонденцията между Фондация „Четири лапи“ до 

Областна дирекция за безопасност на храните и до Министерство на 
околната среда и водите и съответно отговорите, които са получени. 

Първо Фондация „Четири лапи“ иска от Областна дирекция по 

безопасност на храните да получи разрешение на документи за пътуване на 
три екземпляра от вида лъв Lion. След това Министерството на околната 
среда и водите отговаря също, че във връзка с необходимите документи на 
три екземпляра ги препраща до Областна дирекция по безопасност на 
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храните, след което Областна дирекция по безопасност на храните 
отговаря на Община Разград – „Във връзка с заявеното желание на „Четири 

лапи“ за придвижване на два броя лъвчета за Холандия.“ Тук се говори 

само за два броя лъвчета, а докладната на Кмета до Председателя на 
Общинския съвет, относно: Получена информация от Областна дирекция 
по безопасност на храните София във връзка с заявено желание от 
Фондация „Четири лапи“ за придвижване на 2 броя лъвчета за Холандия, 
собственост на Община Разград. А малко по – нататък обяснява, т.е. 
кореспонденцията между Фондация „Четири лапи“ и се говори за 3 броя 
лъвчета да бъдат изпратени, т.е. 3 броя  лъвчета са необходими за 
документите за да могат да се придвижат  до Холандия. В крайна сметка 
ние, така се обърках за колко броя лъвчета става въпрос в 
кореспонденцията, за 2 броя ли, за 3 броя? Фондацията има желание за 3 

броя лъвчета за да получи документите, Областната дирекция отговаря 
само за 2 броя.        

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Василев, моля пояснете на съветниците първо къде са 
лъвчетата……  

 

Г-н Валентин  Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. Госпожо Тодорова, ние също се 
объркахме. Информацията, която сме ви предоставили е единствено и само 

на писмените документи. Каквото ни е подадено от Агенцията по храните 
София, включително писмото на НПО-то ние сме го възпроизвели едно 

към едно. Останахме изненадани, че и в отговора разбира се вие сте го 

прочели ние по никакъв начин не сме уведомени от когото и да било, че 
нашите лъвове са преместени в Зоологическата градина в гр. София и 

съгласно документите това НПО е заявило желание да изнесе нашите 
лъвове, нашата общинска собственост в Холандия. Доктора, Началник 
отдела Здравеопазване на животните затова изпрати официална 
кореспонденция и ни запита: Община Разград съгласна ли е лъвовете да 
напуснат пределите на страната за да може той да издаде необходимите 
трейс документи и видяхте и нашия отговор. Това, което мога да кажа и в 
следствие на това нали ние сезирахме и Прокуратурата за тези действия 
според нас, които са незаконосъобразни.      

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря. Госпожо Неделчева, ако желаете да поставите въпрос, 
моля по надлежния ред.  

 

Общински съветник Надежда Радославова говори без да и е дадена 

думата. 
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Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Но Кмета не може да отговаря на институции и писма които са 
получени.  Абсурдно.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

За кое трето лъвче става въпрос?  

 

Г-н Валентин  Василев – Кмет на Община Разград 

Най - вероятно става въпрос за Асен. То трето лъвче няма. Болният 
лъв Асен, за 3 – годишния лъв Асен. Най - вероятно за него става въпрос.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други въпроси има ли желаещи да поставят? Не виждам желаещи за 
поставяне на въпроси. Пристъпваме към дискусия на докладната записка и 

проекта за решение. Имате думата уважаеми съветници, моля който желае 
да изрази становище да заяви това. Господин Божинел Христов, 
заповядайте. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви господин Председател. Както казах ние можем да 
потвърдим, изменим или да отхвърлим своето решение. Затова аз правя 
конкретно предложение, а именно Общински съвет да потвърди своето 

Решение №473/21.12. 2017 г. със следното изменение:  точка едно остава 
така както сме я гласували 1. Дава съгласие да се прехвърли на Община 
Пазарджик, чрез дарение, правото на собственост върху два екземпляра от 
вида Lion (Panthera Leo), представляващи две лъвчета родени на 08.09.2017 

г. в Зоокът Разград, притежаващи паспорти с № BG 01VP 253393 и № BG 

01VP 253394 и микрочипове с номера: 100223000017322 и 

100223000017333.  

 2.Дава съгласие да се прехвърли правото на собственост върху  три 

броя от вида Lion /лъвове/ с имена Асен, Рая и Пилко / като там се добавят 
необходимите атрибути/ на Спасителен център в Холандия FELIDA. 

 Точка 2 става точка 3 като се добави след подробно описани в т.1 да 
се добави и т.2 от настоящото решение. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Христов, моля по надлежния ред да представите Вашите 
предложения в писмен вид за да ги докладваме при провеждане на 
гласуването.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

По този начин господин Председател, уважаеми колеги, мисля че ще 
постъпим по Соломоновски много мъдро и тъй като във форумите и 
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разговорите, които съм провеждал всеки казва, че нямаме възможност тука 
да гледаме толкова много лъвове мисля, че давайки право на живот и на 
добро гледане в Холандия и в Пазарджик защото аз лично посетих 

Пазарджик и видях, че там и се строи, а  и Зоопарка го познавам много 

добре, особено зелената инфраструктура мисля, че ние така намираме и на 
5 – те лъвчета добро място за живеене.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Христов, за да може да се ориентират добре 
общинските съветници аз Ви моля да конкретизирате някой неща във 
Вашето предложение, защото пред мен е писменото предложение на 
общинския съветник Божинел Христов, което твърди колеги, че трябва да 
бъде прието решение в следния смисъл: 

1. Общинският съвет потвърждава свое Решение № 473 от 21.12. 

2017 г.  
Точка втора, която гласи: 

2. Дава съгласие да се прехвърли правото на собственост / как/ - 

продажба, дарение , замяна /  върху  три броя от вида Lion /лъвове/ с имена 
Асен, го разчетох,  Рая разчетох, но третия лъв Милко ли е или Килко? 

Пилко. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Господин Димитров, аз по краснопис имах 7.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, но тук не е много ясно. Значи третия лъв се казва Пилко на 
Спасителен център в Холандия. Как се казва Спасителния център?   

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

FELIDA.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, това е предложението на общинския съветник Христов. 
Заповядайте колеги. Да, и точка 2 става т.3 като се добавя след подробното 

описание т.1 и т.2.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Посочил съм, че предоставя чрез дарение. Мисля, че … 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Христов, понеже Вашето предложение остава за протокола 
и за историята аз Ви моля думичката „дарение“ да я нанесете. Заповядайте 
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колеги. Има ли друг желаещ да изложи становище? Заповядайте колега 
Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Уважаеми колеги, аз се изказах и на предното заседание на 
Общинския съвет където коментирахме същия проблем. По младите 
общински съветници и хората в залата предполагам си спомнят филма Цар 

лъв в далечната 1994 година. Аз си спомням моето детство, спомням си и 

удоволствието което моят син изпитваше когато посещаваше нашата 
Зоологическа градина. Времената обаче днес като че ли са различни. Това 
животните да живеят в клетка на мен лично не говоря от името на „Кауза 
Разград“ , говоря от мое лично име считам, че не е правилно. Госпожа 
Кръстева ако обича да ни покаже няколко кадри, които си позволих да 
смъкна от официалния сайт на мястото където Спасителната Фондация 
„Четири лапи“ иска да изпрати нашите лъвчета, а именно Центъра наречен 

„Скалата на лъвовете“ в Южна Африка. Тези снимки в същност са на 
посетители на този Център, не са  от официалния сайт, те са от един 

Туристически информационен сайт наречен  Трипадвайзър. Онези, които 

са били в чужбина знаят, че   Трипадвайзър е може би най – големия 
туристически сайт даващ информация за туристически места по целия 
свят. Тези снимки са правени от посетители, които са били там и това, 
което аз виждам и научавам от сайта от посетителите, от официалната 
информация, която има „Четири лапи“, а това моля да обърнете внимание 
не е Българска Фондация, това е международна Фондация призната в цял 

свят, която финансира  и работи именно за спасяване на големи котки и 

този Център в Африка е нейн. Това, което научавам от там    и условията 
които тази Фондация дава на животните определено е по – добре от онова, 
което Община Пазарджик би им предложил, а именно отново да живеят 
зад решетка. В тази връзка моето лично мнение е, че ние наистина по 

Соломоновски трябва да вземем решение, което не е политическо обръщам 

внимание, тук не мисля, че трябва да има роля политическите централи 

или политическите лидери. Трябва да вземем решение като общински 

съветници, като хора които са живели с нашия Зоопарк но и като хора, 
които трябва да намерят настина най – доброто и най – хуманното решение 
за тези животни. Затова аз ще гласувам тези животни да бъдат подарени на 
Центъра FELIDA и да живеят по този начин надявам се, който виждам на 
снимките. Благодаря ви.       

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Има ли други желаещи да изразят становище? Не 
виждам желаещи и обявявам, че ще приключим процедурата по 

разисквания. Заповядайте доктор Апти. 
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Г-н Левент Апти – ПП „ДРС“ 

По процедура. От името на групата моля за 10 минути почивка.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

По искане на група съветници обявявам 10 минути почивка. 
 

ПОЧИВКА 
ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Раданова, приканете ако има общински съветници във 
фоайето и други участници в обсъждането да заповядат в залата.  

Уважаеми съветници, след почивката продължаваме с докладната 
записка и питам още веднъж: Има ли желаещи да изразят становище преди 

да пристъпим към гласуване? Заповядайте госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Уважаеми колеги, вземам думата защото след предложението, 

допълнението което направи господин Христов възникнаха в мен няколко 

въпроса. Както каза и господин Василев от Общината е направено 

запитване за този Център FELIDA – Какво представлява, да имаме малко 

повече информация? До този момент не е получена такава, нали доктор 

Василев? Така. Ние също тук само можем да гадаем, търсим, ровим из 
сайтове из Интернет да се информираме. Аз поне разбирам, че този Център 

е някаква междинна спирка след, което животните попаднали там се 
разпределят в подобни резервати за които стана въпрос в Южна Африка. 
Тук не знам, нямаме информация този Център FELIDA след като    стане 
собственик да кажем конкретно обсъждаме нашите лъвчета по – какъв 
начин ги предоставя на този резерват безвъзмездно или ги продава от 
което генерира печалба. Това е единия въпрос, който буди в мен неяснота. 
Другото, което е направихме си труда тук с колегите от групата да 
поровим пак за информация в както се казва в „Чичко Гугъл“ какво 

представляват тези резервати в Южна Африка. Колеги, това са на практика 
туристически стопански субекти, които генерират печалба по различни 

линии – посещения само да се гледат лъвчетата като там и други атракции,   

на територията на тези резервати като всеки един туристически обект има 
три звездни хотели, ресторанти и т.н. Но за мен е по – обезпокоително 

това, че законодателството на Южна Африка позволява обстрел на трофеен 

лъв. Между другото сумата варира от 5 000 до 25 000 евро за обстрелян 

трофеен лъв, в зависимост от качеството, големината и т.н. И сега тук 

резонно в мен възниква въпроса: Каква е гаранцията за бъдещето на тези 

лъвчета, които  биха попаднали там? Нямаме категорични мнения, 
становища по тези въпроси, които изтъкнах преди малко пред вас, което 
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силно затруднява вземането на едно решение, което да не буди 

притеснение. Благодаря.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

 Госпожо Неделчева, да разбирам ли, че Вие поставяте въпроси към 

Кмета, има ли опасност Разградските лъвчета да бъдат отстреляни от някой 

африкански ловец? Така ли е?  

 
Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Ами от това, което прочетох за условията на тези резервати има 
такива опасения в нас. Благодаря.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Ще вземете ли отношение господин Василев, или?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не е мое предложението господин Председател. Освен това аз не съм 

магьосник и не мога да гадая какво се случва. Логичното това което 

първият въпрос, който зададохте – представете си, че Вие сте собственик 
на нещо, което го подарявате или продавате примерно на госпожа 
Тодорова, след това тя като собственик може да се разпорежда както си 

иска.  Нали така?  Така, че аз не бих могъл да дам становище.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Да, благодаря Ви.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Може ли само…  Тук възниква въпроса, след като някой ще печели 

от тези лъвчета, а в крайна сметка на този етап собственик е Община 
Разград, защо ние да не спечелим?   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

За реплика ли господин Монев? Заповядайте. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

За отговор. Колеги, аз по повод постоянната комисия по законност, 
която разгледа тази докладна се постарах да събера някаква допълнителна 
информация за този прословут Център в Кралство Нидерландия, да от 
Интернет, но от официалния Търговски регистър на Кралство Нидерландия 
става ясно едно единствено нещо, а то е, че Фондация FELIDA е 
собственик на Центъра, с определен адрес и нищо повече по отношение 
предмета на дейност. Разговарях, няма да скрия с вносителя на докладната 
госпожа Орешкова, която е за 5 – те лъва да ни предостави все пак някаква 
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официална информация, що за правен субект е тази Фондация, но до 

настоящия момент нямам отговор от вносителя. Що се касае до лова ще Ви 

кажа, че в Южна Африка в момента по модерен е така наречения вече 
„фотолов“, а не лов. Благодаря Ви.       

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Може като модерно да е така, но правно има възможността за 
отстрел.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, ще Ви дам думата, но спазвайте Правилника за 
изказвания, реплики, дуплики и отговори. Има ли други желаещи да вземат 
отношение? Заповядайте госпожо Селим. 

 

Г-жа Фатме Селим – независим общински съветник 
Тъй като беше направено ново предложение и според мен ние досега 

не сме обсъждали за тези лъвчета Асен, Рая и Пилко. Значи, досега 
говорихме за 2 лъвчета, сега влязоха в докладната още 3 лъвчета. Отделно 

в мен възниква въпроса: Тези лъвчета досега, доколкото знам едното е 3 

годишно за другите не съм много сигурна, те са живели в клетка, тези 

животни как ще се приспособят, ако бъдат предоставени в такъв резерват 
за отглеждане, пък и знам ли точно за какво, как ще се приспособят към 

тези условия, след като досега са били отглеждани в клетка? Те ще бъдат 
абсолютно безпомощни.     

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Приемам Вашият въпрос като риторичен. Господин Христов, за 
какво искате думата, за изказване ли или за реплика?  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Уважаеми господин Председател, много Ви моля да си влезете в 
ролята. Единствените въпроси, които чуваме са: Ами как биха се 
чувствали?  Откъде ще минат? Кой ще дойде? То стана така, че дайте да 
забраним минаването под терасите, защото баба ти Пена да не би когато си 

полива цветята, да падне една саксия и когато мине някой да вземе пък 
нещо да стане. Значи, абсолютно несериозно. Затова правя процедурно 

предложение, дайте да гласуваме и днес е петък.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви господин Христов. Не може да налагате на 
съветниците  как да се изкажат  и какво да кажат. В съответствие с 
Правилника постъпило е процедурно предложение за прекратяване на 
разискванията по този въпрос. В режим сме на гласуване и моля да 
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гласувате предложението на съветника Божинел Христов за прекратяване 
на разискванията.  

 

Общинският съвет с 24 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали 

се“ - 5 приема направеното процедурно предложение за прекратяване 
на дебатите.  

 

Преминаваме към произнасяне чрез гласуване на направените 
предложения.  

Уважаеми колеги, в нашия Правилник е уреден въпроса за 
гласуването и в чл.81 е определено, че гласуването се извършва по следния 
ред:  

1. Предложения за отхвърляне; 
2. Предложения за отлагане за следващо заседание; 
3. Предложения за заместване; 
4. Предложения за поправки; 

5. Обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече 
поправки; 

6. Предложения за допълнения; 
7. Основно предложение. 

 От това, което постъпи до сега като предложение имаме единствено 

предложение на общински съветник Божинел Василев Христов, което ви 

го представих. Ако е необходимо за да има яснота пак ще ви го зачета и то 

гласи:   

 1.Потвърждава свое Решение № 473 от 21.12. 2017 г.  
 2.Дава съгласие да се прехвърли правото на собственост чрез 
дарение върху  три броя от вида Lion /лъвове/ с имена Асен, Рая и Пилко 

на Спасителен център  в Холандия FELIDA. 

Точка 2 от решението така както е по предложението на вносителя 
Кмета на Общината става т.3 като се добави след подробно описание в т.1 

и т.2. 

По така установения порядък аз ще подложа на гласуване най – 

напред предложението на колегата Божинел Христов, след което ще 
пристъпим и към произнасяне по основния въпрос или за да няма неясноти 

сега поставям на гласуване току-що представеното пред вас предложение 
на колегата Божинел Христов по докладната записка и проекта за решение 
на Кмета на Общината. Обявявам режим на гласуване. Моля гласувайте.   

 

Общинският съвет с 21 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали 

се“ – 6,  приема направеното предложение от общински съветник 

Божинел Христов. 
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Уважаеми колеги, преминаваме към произнасяне цялостно по 

представения проект за решение, т.е. основното предложение с така вече 
гласуваните допълнения. За това обявявам само, че съгласно ЗМСМА 

поради това, че е върнато от Областния управител за да има валидно 

решение трябва да са гласували най – малко 17 общински съветници. 

Режим на гласуване, моля гласувайте.   
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.01.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

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 отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева   + 

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев   + 

14. Калоян Руменов Монев  +  

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков отсъства   

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   + 

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Не участва   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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 Г-н Мариан Иванов – дежурен секретар 

 Гласували 29 общински съветници, „ЗА“ – 21, „против“ – 3, 

„въздържали се“ – 5. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 С така обявения резултат Общинският съвет е приел решение, с 
което потвърждава решението си от 21.12. 2017 година и отхвърля 
оспорването на Областния управител, внесено по надлежния ред.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 491 
 

Община Разград е собственик на две мъжки лъвчета, родени на 

08.09.2017 г. в Зоокът град Разград  от вида Lion (Panthera Leo). 

  Двете лъвчета притежават паспорти с № BG 01VP 253393 и № 

BG 01VP 253394 и микрочипове с номера: 100223000017322 и 

100223000017333. 

 В деловодството на Община Разград е получено заявление с вх. 

№ АО-05-03-9866  от 05.12.2017 г. от кмета на Община Пазарджик, с 
което се изявява желание двете лъвчета да бъдат предоставени в 

собственост на Община Пазарджик, чрез дарение. 
           В депозираното от Община Пазарджик заявление се посочва, че 
лъвчета ще бъдат отглеждани при изключително добри условия в 

Зоопарк „Острова” в гр.Пазарджик, като по този начин ще бъде 
увеличено и видовото разнообразие в същия. 

           Зоопарк „Острова“  има добър опит в отглеждането, 

включително и в създаването на условия за размножаване на този вид 

едри хищници от рода котки, изразяващ се в отглеждането на тигри, 

като през 2016 година в зоопарка са родени 4 броя тигърчета, които 

впоследствие са подарени на 3 зоопарка на територията на Република 

България. 

             Зоопаркът отговаря както на минималните изисквания на 

националното ни законодателство, така и на европейските стандарти. 

Същият има издаден Лиценз № 14/09.02.2009 г. от МОСВ, като през 
2015г. е прелицензиран. 

Зоопарк „Острова“ в град Пазарджик предоставя много добри 

условия за отглеждане на едри хищници от рода котки, поради което и 

в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните и 

Закона за ветеринарномедицинската дейност, Община Разград следва 

да прехвърли собствеността на двете лъвчета на Община Пазарджик. 
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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. 34, ал. 4, предложение трето от Закона за 

общинската собственост, чл. 182, ал. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и чл.21 от Закона за защита на 

животните, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 21 

гласа „ЗА“, „против“ – 3, „въздържали се“ – 5,  

 

Р Е Ш И: 

 

1.Потвърждава свое Решение № 473 от 21.12. 2017 г.  
Дава съгласие да се прехвърли на Община Пазарджик, чрез 

дарение, правото на собственост върху два екземпляра от вида Lion 

(Panthera Leo), представляващи две лъвчета родени на 08.09.2017 г. в 

Зоокът Разград, притежаващи паспорти с № BG 01VP 253393 и № BG 

01VP 253394 и микрочипове с номера: 100223000017322 и 

100223000017333.  

 2.Дава съгласие да се прехвърли правото на собственост чрез 
дарение върху три броя от вида Lion /лъвове/ с имена Асен, Рая и 

Пилко на Спасителен център  в Холандия FELIDA. 

3.  Възлага на Кмета на Община Разград да предприеме всички 

необходими действия за прехвърляне правото на собственост на двете 
лъвчета от вида Lion (Panthera Leo), родени на 08.09.2017 г. в Зоокът 

Разград, притежаващи паспорти с № BG 01VP 253393 и № BG 01VP 

253394 и микрочипове с номера: 100223000017322 и 100223000017333,  

подробно описани в точка 1 от настоящото решение  на Община 

Пазарджик и да прехвърли правото на собственост чрез дарение върху 

три броя от вида Lion /лъвове/ с имена Асен, Рая и Пилко на 

Спасителен център  в Холандия FELIDA. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване в срока и по реда на АПК пред 

Административен съд Разград. 

           

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Димитров, за обяснение на отрицателен вот? 

Заповядайте. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

 Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз гласувах 

„против“ с пълното съзнание, че няма да стана любимец на останалите 
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колеги, но и с пълното съзнание, че дори и когато приемаме най - малкото 

дарение от  името на Община Разград го правим с решение на Общинския 
съвет. Това, че Кмета на Пазарджик е изявил своето желание като Кмет да 
получи двете лъвчета и може би да ги гледат  в някое имение докато 

построят клетката, докато поотраснат не ангажира с нищо Общинския 
съвет в Пазарджик. След няколко месеца, след като се наситят на тези 

малки и пухкави създания когато те пораснат те могат да кажат, че не са 
желали и е станало недоразумение. Никой тук не ни показа такава 
готовност, такова решение от Общинския съвет, който ще приеме тези 

лъвчета, никой не ни показа днес и в документи, с които официално тази     

FELIDA ще приеме такова дарение. Така, че само 3 от лъвовете да бъдат 
дарени на някой, който едва ли иска само трите лъва е едно стреляне в 
нищото и това решение според мен отново ще бъде атакувано и от 
Областния управител ще бъде атакувано с цялата сила и от както 

предишния път стана държавната власт. Благодаря Ви.  

 

 С Т А Т И Я 3 

 
Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Уважаеми колеги, преминаваме към точка 
последна от докладните записки, а именно разглеждане на докладната 
записка на общинският съветник Милена Орешкова. 

Докладна записка от Милена Орешкова – независим общински 

съветник в Общински съвет Разград  

   Относно: Отмяна на Решение № 473 по Протокол № 

35/21.12.2017г. за предоставяне в собственост, чрез дарение на две 
мъжки лъвчета, родени на 08.09.2017 година в Зоокът град Разград от 

Община Разград на Община Пазарджик и предоставянето им съгласно 

заявени намерения на Спасителен център FELIDA Big Cat Center, 

Холандия в изпълнение на Меморандум за сътрудничество между 

Община Разград и Фондация „Четири лапи”. 

Давам думата на вносителя да представи докладната записка. 
Заповядайте, госпожо Орешкова. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Благодаря Ви, господин Председател 

Уважаеми колеги, докладната записка с вх.№ 5 има за цел отмяна на 
Решение № 473 по Протокол № 35/21.12.2017г. и за предоставяне в 
собственост, чрез дарение на две мъжки лъвчета, родени на 08.09.2017 

година в Зоокът град Разград на Спасителен център FELIDA. Предполагам, 

че всички сте се запознали с докладната. За това ще я представя възможно 

най-кратко. 
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Във връзка с приетото в Общински съвет Разград Решение № 473 по 

Протокол № 35/21.12.2017 г. за дарение на два броя лъвчета собственост на 
Община Разград на Община Пазарджик, следва да бъде отменено като 

незаконосъобразно и нецелесъобразно. 

На Заседание на ОбС Разград на 21.12..2017 г. внесена докладна 
записка с вх. № 590/ 8.12.2017 г. от кмета д-р Валентин Василев, бе приета 
с 20 гласа „За”, 5 „Против” и 3 „Въздържали се”. Съгласно основанията за 
приемане на докладната записка чл.34, ал.4 от ЗОС, чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, лъвчетата родени на 08.09.2017 г. в Зоокът град Разград от вида 
Lion (Panthera Leo), с паспорти съответните номера и микрочипове с 
номера - частна общинска собственост, се даряват на Зоопарк „Острова” 

Община Пазарджик.  

Съгласно изброените нормативни актове и взетото решение, 
извършеното от община Разград дарение на частна общинска собственост, 
е прието с квалифицирано мнозинство от 17 гласа. Съгласно Наредба 2 на 
Община Разград, разпореждането с частна общинска собственост като 

дарение на движими вещи, не е регламентирано. Следва да се спазват 
общите изискванията на чл. 21 от ЗМСМА и решението да се тълкува като 

безвъзмездно отдаване, като се изиска мнозинство от 2/3. Или да се спазят 
разпоредбите на чл.35, ал. 5 от ЗОС, където дарение на общинска 
собственост се приема с мнозинство от ¾ от общия брой на общинските 
съветници. Имайки предвид горното, взетото решение със 17 гласа 
предполага липса на мнозинство и следва да бъде отменено. Мнозинството 

за приетото решение е спорно, което прави и решението 

незаконосъобразно. 

При обсъждането на докладната записка стана ясно, че лъвчетата не 
са актувани с акт за собственост или акт за приплод. Разпореждането с тях 

от страна на Общинска администрация също е незаконосъобразно. 

След приемането на докладната записка и извършеното 

разпореждане с лъвчетата, като движими вещи - частна общинска 
собственост, този нецелесъобразен акт на Общинска администрация 
предизвика обществено недоволство и протестни действия от страна на 
граждани от цяла България и природозащитни организации пред 

Министерски съвет на 22.12.2017 г. В съответствие с обществените 
настроения се проведе среща при министър-председателя на Република 
България г-н Бойко Борисов и Министъра на околната среда и водите г-н 

Нено Димов с представители на Фондация „Четири лапи” и Фондация 
„Дивите животни”. В съответствие с целесъобразните действия от страна 
на организациите, които спасиха живота на лъвчетата в разградския 
зоокът, погрижиха се за тяхното оцеляване, бяха подготвили необходимите 
документи и входирали в деловодството на Община Разград намерение, 
становище и оценки, паспорти на животните, съгласно сключения 
Меморандум между Кмета на Община Разград и Фондация „Четири лапи”, 
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който кметът наруши, въпреки изпълнените условия от страна на „Четири 

лапи”. 

 След изясняване на фактическите обстоятелства, Министърът на 
околната среда и водите заяви, че лъвчетата няма да отидат в Зоопарк в 
Пазарджик и ако се наложи ще бъдат конфискувани от държавата. ОбС 

Разград не може да допусне този акт, защото това ще е прецедент за 
конфискуване на общинска собственост на Община Разград, и 

демонстрация на поредното неумение на Общинска администрация да 
управлява собствеността си законосъобразно и целесъобразно. 

 В този аспект ОбС Разград следва да коригира допуснатата грешка и 

да приеме решение, което да е законосъобразно и целесъобразно, предвид 

че разпореждането е с живи същества, които попадат под закрилата на 
Закона за защита на животните и следва да им се осигурят условия, 
съгласно чл. 2. 

 В Деловодството на Община Разград е заявено Намерение за 
предоставяне в собственост, чрез дарение на лъвчета родени на 08.09.2017 

г. в Зоокът град Разград, с паспорти и микрочипове изброени, т.е. първите 
две лъвчета за които говорим Терез и Масут; Мъжки на възраст около 12 

г., със съответния номер, който не се чете и съответно е поставен нов; 
Женски на възраст около 12 г., с номер на микрочип, който не се чете и 

съответно е поставен нов; Мъжки на възраст около 3 г., с номер на 
микрочип, съгласно Анекс към Меморандум за сътрудничество от 
9.11.2017 г. между Община Разград и Фондация „Четири лапи” и 

Намерение с вх. № 620/18.12.2017 г. до Община Разград и АО-05-03-

10216/18.12.2017г. до ОбС Разград от д-р Марина Иванова, Директор за 
България на Фондация „Четири лапи” и Йоана Дунглер-член на 
Управителния съвет на спасителен център FELIDA Big Cat Center, 

Холандия. Същите имат европейски паспорти с изброени номера. 
 Съгласно подписания Меморандум и Анекс към него на 9.11.2017 г. 
от Кмета на Община Разград и Фондация „Четири лапи”, гореописаните 
лъвове, родени в разградския зоокът - частна общинска собственост, би 

следвало да се предоставят в собственост, чрез дарение на спасителен 

център FELIDA. 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 Във връзка с изложените мотиви, както и на основание чл.21, ал.1, 

т.8 и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  и  чл. 34, ал. 4, предложение трето от Закона за 
общинската собственост, чл. 182, ал. 1 от Закона за 
ветеринарномедицинската дейност и чл.21 от Закона за защита на 
животните, Общински съвет Разград, реши: 

 1.  Отменя Решение № 473 по Протокол № 35/21.12.2017г на 
ОбС Разград 
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2. Предоставя в собственост, чрез дарение на спасителен център 

FELIDA със съответните ЕИК и номера, собственик от Холандия – 5 броя 
лъвове, както следва, изброени са лъвовете, както и намеренията. Няма да 
ги преповтарям. 

3. Възлага на Кмета на Община Разград да спази нормативните 
изисквания за актуване на общинска собственост и сключи договор за 
дарение. 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград и на областния управител в седемдневен срок от приемането му. 

5. Решението да се публикува в един местен вестник и на Интернет 
страницата на Община Разград.  

 Тъй като току що беше потвърдено Решение № 473, аз умишлено не 
представих своите аргументи, което искам да направя сега, ако мога да 
допълня докладната си записка. На комисиите на 19 януари, на 
съвместното заседание, пред нас беше представен документ, два 
документа, които са регистрационни карти, издадени от Регионалната 
инспекция по околната среда и водите Русе, на база на два акта за приплод, 

издадени на 9 септември 2017 г. Още в понеделник поисках актовете за 
приплод да бъдат предоставени, за да можем да се запознаем с тях, но това 
не се случи, което е съответно единият от аргументите за оспорване на 
съответното решение.  

Вторият ми аргумент е, че регистрационната карта е издадена на 
основание чл.91 от Закона за биологичното разнообразие. Чл. 92 в същия 
закон гласи, че се издават, ще го цитирам „За регистрацията по чл.91 

собственикът в 15 дневен срок от придобиването на екземпляра или в 40 

дневен срок от получаване на поколение от видове по Приложенията А и Б 

от Регламент 338 97 внася в регионалната инспекция по околната среда и 

водите съответните документи.“. В случая или има акт за приплод или 

няма акт за приплод. Ако има акт за приплод от 9 септември, срокът 
съответно по чл.92 не е спазен.  

Буди съмнение и как тези документи, тези регистрационни карти се 
появиха седмица след като решението е взето за разпореждане с частната 
общинска собственост и съответно дали то е причина и аргумент ние да 
отменим нашето решение, след като сме го цитирали няколко пъти, че 
такива актове за приплод няма. Във връзка с това съм пуснала и сигнал до 

Прокуратурата да разследва как тези документи са се появили.  

На въпросите на колегите, конкретно на господин Калоян Монев във 
връзка с това има ли право да приеме такова дарение центърът в Холандия, 
поисках и ми беше представен документ от Кралска служба за 
предприемачество в Нидерландия, в който в превод, лицензиран, пише 
точно и ясно, че до 14 април 2021 година центърът има разрешение да 
отглежда и то при благоприятни условия за опазване на вида хищници от 
семейство котки. Документът е наличен. Същото е и с документа, който 
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дава основание регистрацията на съответния център да бъде ясна каква е и 

дали има право да придобива такива животни като дарение. 
Може би след малко ще има въпрос защо в намерението си „Четири 

лапи“ и спасителен център FELIDA искат само трите лъва Терез, Масут и 

Иван Асен, а в докладната ми записка са вписани и другите два. Това е по 

отношение на меморандума, който е сключен и може би няма за кмета 
стойност, но все пак този документ е подписан от него и са заявени 

искания да бъдат спасени и петте лъва, които към момента се намират в 
Зоопарка в София. 

Може би риторичен ще остане въпроса защо по-рано не ни бяха 
запознали с актовете за приплод, защо се случва това по-късно. Това 
надявам се, че няма да ми отговорите, защото може би няма и отговор. 

Добре, ще се радвам. И още един въпрос. Поискано ли е писмено 

становище на Министерството на околната среда и водите, след като 

министърът заяви, че лъвчетата няма да отидат в Пазарджик и това е 
неговата позиция? Да, разбира се. Казах, че е риторичен въпроса. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Завършихте ли, госпожо Орешкова? 

 

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

Кой всъщност задава въпросите, извинявайте? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Казах, че е риторичен въпросът. Ако искате ми отговорете, ако 

искате недейте. Това е ваше право. Знам, че ще се включите актовно в тази 

дискусия. Няма нужда да го подчертавате. Чухме вече становището. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Завършихте и след това правилникът определя, че който желае да 
вземе думата, трябва да даде знак. Чухте докладната записка на общинския 
съветник Милена Орешкова и сега следва да изслушаме и становищата на 
комисиите на общинския съвет, които са я разгледали. Те са същите 
комисии по околна среда, собственост и по законност. И за това сега 
последователно ще дам думата на техните председатели да информират 
съветниците за становищата на комисиите. Най-напред давам думата на 
госпожа Френкева, да информира за становището на комисията по околна 
среда. Заповядайте. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря господин Председател. 

Уважаеми колеги общински съветници, 



44 

 

Настоящата докладна записка бе разгледана в комисията по околна 
среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и с 5 гласа „въздържали 

се“, без „ЗА“ и без „против“, не подкрепи решението. Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Моля, господин Анастъасов да информира за 
становището на комисията по собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, членовете на комисията не подкрепиха докладната записка и 

проекта за  решение, като гласуването протече при следния ред: „ЗА“ – 3, 

„против“ – 1, „въздържали се“ – 5. Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Моля, господин Калоян Монев да информира за 
становището на комисията по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с 2 гласа „ЗА“, 1 „против“ и 3 „въздържали се“, комисията не 
подкрепя проекта. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Има ли желаещи да поставят въпроси към вносителя? 

Заповядайте, колега Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Група „Кауза Разград“ 

Аз, госпожо Орешкова, наистина вече се обърках, да Ви кажа с тези 

лъвове. Преди малко има вече взето решение на общинския съвет две най-

малките лъвчета да отидат в Пазарджик, три други лъва, поименно 

посочени от колегата Христов, да отидат в Холандия или Кралство 

Нидерландия, както искате. Вашата докладна записка същите тези пет лъва 
ли касае или други, или има нещо, което аз не разбирам? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Мога ли да отговоря? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, за отговор давам думата на вносителя. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Касае същите тези пет лъва, с които току що се разпоредихте. 
 

Г-н Калоян Монев – Група „Кауза Разград“ 
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И за процедура тогава. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, колега Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Група „Кауза Разград“ 

Колега Ненчев, ако действително докладната записка касае същите 
тези пет лъва, ние преди пет минути имаме взето валидно решение за 
същия предмет, който е поставен сега. Трябва ли отново да го 

прегласуваме? Или аз някакъв правен такъв прецедент имаме в момента. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. От римско време важи правилото „non bis in idem“ – 

не два пъти за едно и също нещо. Това иска да ви каже колегата юрист, че 
вече общинският съвет се е произнесъл по този въпрос. Но различието е, че 
в предложението на колегата Божинел Христов трите лъва са именувани 

Рая, Пилко и кой беше третият вече го забравих, а тук с някакви 

идентификационни номера. Имена на лъвове няма. Заповядайте, господин 

Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

Много внимателно слушах госпожа Орешкова. Първо искам да кажа, 
че това е прецедент, поправете ме ако не е така, общински съветник да 
подава жалба в прокуратурата срещу общинско ръководство и т.н. 

Надявам се нещата в най-къс срок да бъдат проверени и да има някакво 

решение по казуса, по който и госпожа Орешкова е подала сигнала. 
Разбира се на мен също ще ми бъде много интересно да го прочета сигнала 
и да видя дали в него ще има някакво определение по отношение на мен, 

на ръководството на общината, нали за предприемане на адекватни 

действия. Второто нещо, което е искам да обърна на съветниците и на 
журналистите и на медиите, без нищо лошо за тях разбира се, госпожа 
Орешкова за пореден път дава квалификации. Едното е, че изречението 

чета „който кметът наруши“. Госпожо Орешкова, препоръчвам Ви да 
погледнете в тълковен речник или в уикипедия или където искате и да 
видите смисълът и съдържанието на думата меморандум. Това е едното. 

Второто, което е „демонстрация на поредното неумение на общинска 
администрация да управлява собствеността си законосъобразно и 

целесъобразно“ Като глава на администрацията няма как да не взема 
отношение и много ще Ви помоля да дадете конкретни и точни примери 

кога общинска администрация не е управлявала собствеността си 

законосъобразно и целесъобразно. Защото така на мен ми прилича на, не 
искам да използвам по-силна дума. Много умело се опитвате да 



46 

 

жунглирате с определени изречения, но най-вероятно…  Завърших, 

господин Председател. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Има ли желаещи да поставят въпроси? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Реплика.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Тъй като поиска да дам точен пример, точен пример е точно акта за 
приплод, който така и не го представихте, на лъвчетата, на лъвовете и на 
всички останали животни, родени в Зоокът Разград. Има ли такива 
документи, няма ли? Всъщност, ако няма, означава, че незаконосъобразно 

и нецелесъобразно се управлява общинска собственост. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, от ръководството на общинска администрация, госпожа 
Галина Георгиева. 

 

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

Ако може и аз да взема отношение по това нали ако няма акт какво 

следва. Не следва абсолютно нищо, госпожо Орешкова. Покажете в 
нормативната уредба, къде има изискване да се съставя акт за приплод? В 

кой закон, наредба, подзаконов, общински или какъвто и да било 

държавен, някакъв нормативен акт, в който да има изискване да се съставя 
акт за приплод. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Защо има издадени регистрационни карти тогава? 

 

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

Това е съвсем различно нещо с регистрационните карти. Това вече е 
изискване на Закона за ветеринарно-медицинската дейност, да се 
регистрират съответните животни там. Само че както виждате графата не е 
акт за приплод. Там е номер и дата на документ и там въобще не фигурира 
никакво наличие на акт за приплод. Следващият момент, защо не сме си 

изпълнили задължението в 15 дневен срок да подадем искане за 
регистрация. Това е абсолютно вярно. Първо, срокът не е 15 дневен. 
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Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

40 дневен казах. 

 

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

40 дневния срок не сме го спазили по чисто обективни причини и аз 
ги казвам какви са. Лъвчетата са взети от „Четири лапи“ на следващия ден 

или на същият, в който са родени. Те нямат микрочипове до 27.10.2017 г. 
Към 27.10, както виждате ние не сме имали даже правна възможност да 
подадем искане за регистрация, тъй като един от задължителните 
реквизити там е посочване номера на микрочипа. Как според Вас, след 

като са минали 46 дни и те са поставени едва тогава микрочиповете, ние да 
си изпълним задължението и да ги подадем тях за регистрация в 40 

дневния срок? Така че когато се спекулира с едни неща, ще помоля поне да 
ми се казва къде е написано това нещо в нормативната уредба. Благодаря. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Господин Ненчев, реплика имам. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Да, но да бъдем така стегнати в репликите. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Да, само едно изречение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Под номер 9 в регистрационната карта пише акт за приплод № 

01/09.09.2017 г. На следващия екземпляр пише същото под № 2/09.09.2017 

г. Т.е. те са си вписани, че са актове за приплод.  

 

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

Ама ние, въобще говорим за различни неща. Виждате ли графата 
каква е написана? Това че фигурира някакъв акт за приплод, въобще не е 
задължение да... Вижте графата какво е написано в регистрационната 
карта. Какво като има дата? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Описан е документа акт за приплод. Значи такъв документ би 

следвало да има. Той е регистриран. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Така, с това приключи репликата и отговора, моля. Друг желаещ? 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Може би да го кажа за по-простичко. Госпожа Георгиева се опита да 
обясни, че актът за приплод не е необходим документ за регистрацията на 
лъвовете. Това е, госпожо Орешкова. Не е нормативно изискуем документ. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Божинел Христов. 
 

Г-н Божинел Христов – Група „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, господин Председател. Аз искам първо да Ви 

благодаря, че така добре се разбрахте с доктор Калоян Монев и Вие му 

отговорихте, че два пъти за едно и също нещо не би трябвало да се гласува. 
Но преди да направя моето процедурно предложение, аз само искам просто 

един приятелски съвет, защото може би не го намирам като тенденция, 
дано да  не е тенденция, обаче Вие преди няколко дена ме върнахте от 
другия край на България, за да си направя, да си входирам едно мое писмо, 

нали няма тенденция в това, което виждам допълнителна информация към 

докладна записка с входящ номер няма нищо, докладна записка гледаме 
без входящ номер. Надявам се, че няма тенденция, просто така го казвам. 

И тъй като общинският съвет вече два пъти се произнесе по 

целесъобразността на общинската собственост, а това дали е нещо законно 

или незаконно има начин как да се определи. Правя процедурно 

предложение, тъй като тази докладна записка, според мен, въобще не 
трябва да се гледа, но така или иначе, за да спазим законността Ви моля да 
подложите на гласуване да прекратим дебатите и да гласуваме по тази 

докладна. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Христов. Вашата критика е напълно 

основателна и сега искам да уведомя всички съветници, че практиката да 
носят незаведени в деловодството материали в звеното на 5 етаж ще бъде 
преустановена. Аз обяснявам по принцип, че има такава практика и моля 
общинските съветници, които искат да внесат в общинския съвет каквито и 

да е материали, първо да бъдат така добри да бъдат заведени в 
деловодството, след което по надлежния ред те ще бъдат разпределени по 

реда, който е установен в нашия правилник. Това важи и за уведомленията 
за отсъствия по обективни причини. Те също трябва да бъдат заведени. 

Постъпило е процедурно предложение за прекратяване на 
разискванията. Има ли някой, който да желае да изрази противно 
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становище? Не виждам. Подлагам на гласуване постъпилото процедурно 

предложение за прекратяване на разискванията. Моля гласувайте. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Против. 
 

Г-н Мариан Иванов – дежурен секретар 

Уважаеми господин Председател, 

Гласували общо 27 общински съветници, „ЗА“ – 21, „против“ – 1, 

„въздържали се“ – 5. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С 21 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – 5, общинският 

съвет реши да прекрати дискусията. 

 

Преминаваме към процедурата по гласуване. Излишно е на всяка 
сесия и както винаги да ви пояснявам, че съгласно нашия правилник чл.78 

ал.2 т.4, чрез използваната електронна система проведеното гласуване  е и 

поименно. Пристъпваме към гласуване на докладната записка и проекта за 
решение на общинския съветник Милена Орешкова. Обявявам режим на 
гласуване. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.01.2018 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 Отсъства    

9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева   + 

11. Емине Бейти Хасан  +  

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев   + 

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15. Левент Али Апти  +  

16. Мануел Василев Чутурков Отсъства   

17. Мариан Пламенов Иванов  +  
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18. Марина Петрова Христова  +  

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев   + 

21. Надежда Радославова Димитрова Не участва   

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  +  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

„ЗА“. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 492 

 

 На основание чл. 27, ал.4, чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, ал.1 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация,  и  чл. 34, ал. 

4, предложение трето от Закона за общинската собственост, чл. 182, ал. 

1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл.21 от Закона за 

защита на животните, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 2 гласа „ЗА“, „против“ – 15, „въздържали се“ – 10,  

 

Р Е Ш И: 

 

Не приема докладна записка с вх. № 5/03.01.2018г. от Милена 

Орешкова – независим общински съветник в Общински съвет 

Разград. 

 Относно: Отмяна на Решение № 473 по Протокол № 

35/21.12.2017г. за предоставяне в собственост, чрез дарение на две 
мъжки лъвчета, родени на 08.09.2017 година в Зоокът град Разград от 

Община Разград на Община Пазарджик и предоставянето им съгласно 

заявени намерения на Спасителен център FELIDA Big Cat Center, 

Холандия в изпълнение на Меморандум за сътрудничество между 

Община Разград и Фондация „Четири лапи”.  
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Желае ли някой да обяснява отрицателен вот? Няма такива. С това 
обявявам, че дневният ред на днешното заседание е изчерпан и закривам 

заседанието в 14:16 часа. Благодаря ви. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ Не се чете 
                                                                           / Стоян Ненчев / 

 

                    ПРОВЕРИЛ  СЕКРЕТАР: /П/ Не се чете 
                        /Мариан Иванов / 

 

 

 

 

 

 

 


