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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 43 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 26.06. 

2018 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  31. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 29 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници Ахтер 

Чилев и Хами Хамиев. 
По уважителни причини отсъстваха общинските съветници Веселин 

Спасов и Хасан Хасанов. 
 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На заседанието присъстваха: д-р Валентин Василев – Кмет на 
Община Разград;  г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград; 

г-н Ердинч Хасанов - зам. -  кмет на Община Разград; представители на 
общинска администрация; журналисти и граждани. 

 

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

 Уважаеми колеги,  

 Добър ден на всички! 

  Откривам заседанието на Общински съвет Разград. Както си 

спомняте на предходното заседание беше прието решение, с което бяха 
предсрочно прекратени правомощията на Председателя на Общинския 
съвет госпосин Стоян Димитров Ненчев и беше гласувано процедурно 

предложение аз, като зам. – председател, да изпълнявам функциите на 
Председателстващ до избор на нов Председател. До настоящия момент има 
регистрирани 29 колеги общински съветници. Има подадени две молби за 
отсъствие по обективни причини. Независимо от това тъй като виждам по 

– малък брой колеги в залата ще ви помоля да проверим кворума, за да 
преценим дали имаме възможност да вземаме валидни решения. Така че 
обявявам процедура за проверка на кворума като преди това обявявам, че 
имахме решение на групата Реформаторски блок за секретар да бъде 

колегата Джипо Джипов. Той също отсъства в залата. Беше тук. Още 
влизат обаче колеги. Ще изчакаме мъничко. Обявявам процедура за 
проверка на кворум. Моля регистрирайте се.  
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Чрез системата се регистрираха 20 общински съветника, плюс мен 

21. Колега Димитров, в залата ли сте? Почти. Да Ви броим ли за кворум? 

Добре. Значи има регистрирани 22 общински съветници, така че имаме 
кворум и можем да вземаме решения. По традиция имаме записан 

гражданин за изказване пред аудиторията на Общински съвет Разград. На 
основание чл.54, ал.7 от нашия Правилник каня господин Маню Манев да 
изложи своето изказване в рамките на 5 минути.  

 

 Г-н Маню Манев – гражданин на град Разград 

 Добър ден!  

 Въпросът ми е към Галина Георгиева. Искам да попитам: Колко пъти 

идвах при Вас за сектата, за сектите в Разград и какво направихте 
специално за тях? Май нищо не сте направили досега. Най – малко 7 пъти 

съм идвал при Вас. Второ: попитах за колодрума. Нищо няма. Глас в 
пустиня. Значи, просто нищо в Общинския съвет не се върши както трябва. 
Абсолютно нищо заедно с господин Кмета. Само си получавате заплатите 
и нищо все едно глас в пустиня, значи не ме чувате какво съм казал досега.  
Става въпрос и за друго: Значи в Разград навсякъде не се коси. Навсякъде е 
треволясало. Значи, днеска, съвсем случайно, в ЕПЖБ 2, ЕПЖБ 3, ЕПЖБ 4 

се окоси, защото днес има общинско събрание на Разград. И то плюс това 
аз съм тука. Значи, ние сме против влизането в Еврозоната и Шенген. 

Предупреждавам ви да  не стане като Жан Виденов 2. Значи, тука се 
подсмихвате догодина вас половината няма да ви има. Извинявайте аз съм 

главен координатор на Нова демокрация в Разград и отговарям за 8 

области. Значи, просто не виждам как само си правите на всеки 4 месеца си 

сменяте Председателя на Общинския съвет. Госпожо бивш Председател, 

значи при Вас имам, аз съм го запомнил много хубаво: миналата година 
Вие без малко щяхте да ме изгоните от Пчелина без нищо да съм направил. 

Това означава, че точно закачих щях да закача  господин заместник – 

кмета на Разград. Той при това ми е селски. Съжалявам, че и той е от с. 
Ясеновец. Просто и там нещата не вървят както трябва. Значи, просто моля 
общинските съветници аз съм, ако ме смятате за никакъв, аз съм си 

никакъв, но моля да не се избира Председателя на Общинския съвет 
госпожата, предишната, председателката на Общинския съвет, защото тя 
налага диктатура. Едно време имаше диктатура на пролетариата, сега има 
диктатура на тъй наречената демокрация в България и то в Разград. Значи, 

Вие просто не виждам за какво стоите там, да си получавате по 1 200, 1 300 

лв. заплати общински съветници, а Председателят на Общинския съвет 
доколкото имам информация миналия месец той получава към 2 800, 2 900 

лв. заплата.  
 

 / Реплики в залата/.  
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 Ами хубаво. Съгласен съм с Вас. Но искам да Ви кажа от името на 
политическа формация Нова демокрация искам да се извиня на господин, 

въпреки че аз не обичам комунистите и много ги мразя, но искам да се 
извиня на господин Жан Виденов той не е виновен за 1996 година. Те го 

провалиха. Значи, пак ви предупреждавам ние сме против влизането в 
Еврозоната и Шенген. Защото ако влезем в Еврозоната и Шенген това 
означава край на България. Значи, искам да попитам Реформаторския блок 
щом така се закачате с мен, я ми кажете как приватиризахте СМК Пирдоп 

и колко милиона долара държавата получи? Аз ще ви кажа, ако вие не 
знаете.  
 

 / Общински съветник Иво Димитров репликира гражданина Маню 

Манев/. 

 

 Значи, Общината никакви услуги не ми е правила. Значи  Пирдоп, 

момент, уважаеми господине, извинявайте, Пирдоп вие приватизирахте за 
56 милиона долара, а струваше 2 милиарда долара, които трябваше да 
бъдат на държавата. Извинявайте. Да, да, да. Не Вие, а Вашето 

ръководство на СДС. / Словесни реплики между общински съветник Иво 

Димитров и господин маню Менев/. СДС, бившия Министър – председател 
на Република България. Но с това повече не се занимавам. Значи въпроса 
ми е за Разград. Разград е в абсолютно окаяно състояние. Значи, всеки 

месец напускат Разград около 1 000 човека и заминават или във Варна, или 

в Пловдив, или в Бургас, или в София, или в чужбина. / Словесни реплики 

между общински съветник Иво Димитров и господин маню Менев/. Да. За 
съжаление ние също имаме програма. Ще Ви кажа от 1994 година досега 
ние ще отменим всички решения на Общинския съвет ако ние влезем в 
Общинския съвет. Значи, ние имаме информация само за Пирдоп. Значи, 

господин Кмете, вземете се в ръцете си, защото Вие получихте картбланш 

от нас, благодарение на втория тур ние Ви подкрепихме, въпреки че Вие 
излъгахте пред всички, ние Ви подкрепихме и Ви дадохме над 4 000 гласа, 
но сега ще видите. Има една приказка: „Вие ще видите през крив макарон 

следващия мандат.“ Никога няма да получите повече от нас одобрение. 
Благодаря за вниманието! 

 

 Ръкопляскания в залата.  

 

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

 Благодаря на господин Манев. Изказването на господин Манев, 
съгласно нашия Правилник, ще бъде разпределено в постоянните комисии 

на Общинския съвет. Колеги, преминаваме към приемане на дневния ред. 

Съгласно нашия Правилник съм предложил дневен ред в следния смисъл: 
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1. Избор на Председател на Общински съвет Разград 

2. Докладни записки. 

3. Текущи, в която имаме няколко постъпили писма и питане от 
общински съветник.  

 

 Други предложения имате ли по дневния ред? Да, заповядайте. 
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 За пореден път съм изключително впечатлен от изказването на 
господин Манев.  
 Господин Манев, много Ви моля, за мен, най – вероятно и за 
колегите от Общинския съвет, ще бъде много интересно понеже постоянно 

говорите, че сте някакъв координатор на някаква партия, много Ви моля 
следващия път, когато дойдете да се изказвате по възможност да се 
легитимирате нали като представител със съответните документи на 
дадената политическа партия. Благодаря.  
 

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

 И аз благодаря. Дебат по поставеното изказване не се открива. Не 
видях предложения за промени в дневния ред. Подлагам го на гласуване. 
Който е съгласен с така предложения дневен ред моля да гласува. Докато 

тече гласуването обявявам, че от групата на „Реформаторски блок“ 

секретар на днешното заседание ще бъде колегата Мануел Василев.   

 

 Г-н Мануел Василев – дежурен секретар 

 Господин Председател, гласували 23 общински съветници, от тях с 
23 гласа „ЗА, „против“ и „въздържали се“ – няма.  
 

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

 С 23 гласа „ЗА, „против“- няма, „въздържали се“ – няма, 

дневния ред се приема.  

 

 Започваме с точка първа от дневния ред. Както споделих и на 
предходното заседание на Общинския съвет при конституирането още на 
нашия орган на местна власт имаме 2 правомощия, т.е. право и задължение 
да приемем Правилник за дейността на Общинския съвет и на второ място 

да си изберем Председател. Тъй като в момента Общинският съвет работи 

без Председател считам за редно да подложа на гласуване и да изберем 

Председател, който да изпълнява правомощията, съгласно Закона и 

Правилника. В тази връзка съм заложил първа точка: Избор на 

Председател на Общински съвет Разград.  

 Имате възможност да откриете дискусия, както и направите 
предложения и номинации. Заповядайте.  
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 Госпожо Димитрова, първо трябва да има предложения, да видим 

колко кандидатури ще има, защото комисията трябва да съобрази тези 

неща. Вида на бюлетината и всичко останало зависи от броя на 
предложенията. Така че първо очаквам предложения и номинации за 
Председател на Общинския съвет, след това ще изберем комисия, която да 
проведе избора. В залата на Общинския съвет се говори от микрофоните, 
които всеки общински съветник има, защото водим протокол. Господин 

Иванов, заповядайте.  
 

 Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря, господин Председателстващ. Аз предлагам госпожа 
Надежда Радославова. 
 

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

 Има направено предложение. Други предложения има ли? Не 
виждам. Преминаваме тогава към решаване на въпроса относно 

провеждане на избора. Аз попитах, предложения, становища, номинации. 

Всеки един има право да се изкаже в залата на Общинския  съвет. Искате 
ли думата? Заповядайте. 
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Искам думата, защото това предложение, което беше направено, в 
мен възникват няколко въпроса. Само преди дни в местния печат излезе 
информация, че госпожа Надежда Радославова е назначена по трудово 

правоотношение като директор на Общински културен център, което 

означава, че тя има там установено работно време. Евентуалния й избор на 
Председател означава още едно работно време. По Кодекса на труда 
трябва всеки човек да има минимум 8 часа почивка между 2 работни дни. 

Кога и как ще съвместява двете дейности? Ясно е, че едната трябва да се 
върши в нощните часове. Коя от двете дейности ще се върши тогава и 

колко ефективно ще бъде?  

 

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

 Благодаря за изказването. За реплика, добре, заповядайте. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

 Много кратка ще бъда и ще кажа едно нещо и то е: Поставяме 
каруцата пред коня, госпожо Неделчева.  
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Дуплика може ли? 

 Госпожо Радославова, не каруцата пред коня, защото от отговора на 
въпроса, който зададох ще зависи и решението на една част от общинските 
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съветници. Все пак те трябва да са информирани ако бъдете избрана как 
ще съвместявате двете си задължения на директор на Общински културен 

център и на Председател на Общински съвет.  
  

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

 Добре колеги. Други има ли за изказвания? Не виждам. Пак повтарям 

очаквам предложения за провеждане на избора. Знаете, че съгласно Закона 
и нашия Правилник избора е таен, трябва да се предложи комисия, първо 

численост на комисията, после състав, която да проведе избора по 

направената номинация. Очаквам предложения. Колега Димитров. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски   блок“ 

 Ще се възползвам, че господин Маню Манев е все още в залата и 

правя предложение за Председател господин Маню Манев.  
 

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

 Благодаря за предложението. Комисията следва да е от общински 

съветници и тъй като господин Манев не е общински съветник няма как да 
бъде член на тази комисия. А, за Председател на Общинския съвет? В 

следващия мандат ще имате тази възможност да го предложите. Колеги, 

комисия, численост и състав. Ако ви е необходима почивка, поискайте я за 
да може да ги решите тези неща. Да, госпожо Димитрова. 
 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Предложението, което правя е комисията да се състои от 5 члена. 
Мисля, че досега доста избора проведохме и комисията се състоеше от 5 

члена, и се справи.  

 

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

 Други предложения има ли? Не виждам. Подлагам на гласуване 
направеното предложение. Колеги гласувайте за 5 – членна комисия.  
 

 Г-н Мануел Василев – дежурен секретар 

 Господин Председател, гласували 18 общински съветници, със 17 

гласа „ЗА, без „против“ и 1 – „въздържал се“. 

 

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

 Колеги, ще ме извините обаче, господин Ненчев, извинявайте тъй 

като нямате пулт за гласуване ще трябва да изразявате вота си на глас, за 
да може да го отчитаме при гласуванията.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

 Аз уведомявам своевременно секретаря за това.  
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 Г-н Калоян Монев – Зам. - Председател на ОбС 

 Добре. Благодаря.  
 

 Със 17 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 – „въздържал се“ 

направеното предложение за 5 – членна комисия се приема. 

 

 Очаквам поименен състав на комисията. Господин Иванов, 
заповядайте.  
 

 Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря, господин Председателстващ. Аз предлагам господин 

Рейхан Вели.  

 

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

 Други? Госпожо Димитрова. 
 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Предлагам Мариан Иванов тъй като беше и Председател на 
комисията и смятам, че вече натрупа достатъчно рутина и опит.  
 

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

 Благодаря. Други? 

 

 Г-н Божинел Христов –  „Кауза Разград“ 

 От името на „Кауза Разград“ предлагам Владимир Димитров.  
 

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

 Благодаря. Други?  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Предлагам Стефан Стефанов. 
 

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

 И поне още 1 колега общински съветник следва да участва.  
1. Рейхан Вели 

2. Мариан Иванов 
3. Владимир Димитров 
4. Стефан Стефанов 

 Да, господин Вели. 

 

 Г-н Рейхан Вели – независим общински съветник 
 Предлагам общински съветник Фатме Селим. 
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 Г-н Калоян Монев – Зам. - Председател на ОбС 

 Други предложения? Не виждам. Имате ли нещо против  да 
гласуваме комисията анблок? Няма други предложения. Подлагам на 
гласуване състава на 5 – членната комисия, която да проведе избора на 
Председател на Общински съвет:   

1. Рейхан Вели 

2. Мариан Иванов 
3. Владимир Димитров 
4. Стефан Стефанов 
5. Фатме Селим 

 Колеги, гласувайте.  
 

 Г-н Мануел Василев – дежурен секретар 

 Господин Председател, гласували 18 общински съветници, със 17 

гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ -  1. 

 

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

 Благодаря. Със 17 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ 

-  1, предложението за 5 – членна комисия и състав се приема. 

 Обявявам 10 минути почивка, за да може комисията да се събере и да 
ни предложи правила за провеждане на избора, както и време, в което да 
протече същият. Ако имате предложение кой да е председател, ако не те 
сами могат да си изберат. Имате ли предложение за Председател на 
комисията? Миналия път те си избраха Председател. Не виждам 

предложения от нас. Обявявам 10 минути почивка. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

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

 Колеги, имаме готовност да изслушаме представител на комисията 
по избора.  
 

 Г-н Мариан Иванов – представител на комисията по избора. 

Благодаря, господин Председателстващ. 

Комисията, избрана с решение на Общинския съвет на 26.06.2018 г., 
се събра и обсъди Процедурни правила за провеждане на гласуване за 
избор за Председател  на Общински съвет – Разград Мандат 2015-2019 г. 
Ще ви запозная първо с предложенията.  

 

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД МАНДАТ 2015 – 2019 Г. 
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1. Гласуването се организира и провежда от нарочно избрана комисия 
общински съветници. 

2. Гласуването се провежда в рамките на гласуван от общинския съвет 
времеви интервал. 

3. Гласуването за избор на Председател на Общински съвет  е тайно, 

съгласно чл.24, ал.1 от ЗМСМА. 

4. Право да гласуват имат всички действащи общински съветници в 
Общински съвет Разград мандат 2015-2019г., които към 26.06.2018 г. са 
положили клетва при встъпването си в длъжност. 
5. За определяне на поименния състав на имащите право да гласуват се 
изготвя списък от звеното, обслужващо Общинския съвет. 
6. При регистрация на общински съветник, желаещ да упражни правото 

си на глас, комисията извършва проверка в поименния списък и предоставя 
на избирателя три отделни бюлетини „За”, „Против” и „Въздържал се”, 

всяка от които подпечатана на гърба с печата на Общински съвет Разград и 

подпис на Председателя на комисията по избор. 

7. Гласуването се извършва самостоятелно от всеки общински съветник, 
в отделно помещение или обособена част от зала, с непрозрачни стени, 

гарантиращи тайната на вота. 
8. Гласуването се извършва чрез поставяне само на една от бюлетините, 
изразяваща вота на избирателя, сгъната три  пъти през средата. 
Председателят на Комисията поставя втори печат и своя подпис, след което 

избирателя сам пуска бюлетината в изборната урна, находяща се на масата 
на комисията по избора. След пускане на бюлетината  в урната, 
избирателят - общински съветник полага подпис под нарочен списък, 
удостоверяващ упражняването на вота му. 
9. След изтичане на времето за провеждане на избора, председателят на 
комисията обявява края на гласуването. Председателят на комисията 
отваря урната и организира преброяването на гласовете . 
10.  Бюлетини не по образец или без два печата на Общински съвет 
Разград, и два подписа на Председателя на комисията  се считат за 
недействителни. 

11. Една валидна бюлетина отразява един глас. 
12. За провеждането и резултата от избора се съставя протокол от 
комисията. 
13. Решението за избор на Председател  на Общински съвет Разград се 
счита за взето ако за един от кандидатите  са гласували 17 или повече 
общински съветници. 

14. Намерените бюлетини в урната, протокола на комисията и приетите 
процедурни правила се съхраняват от Председателя на Общински съвет 
Разград, съгласно нормативните изисквания. Благодаря.  

Г-н Калоян Монев – Зам. - Председател на ОбС 
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Благодаря. Имам няколко въпроса: Първо, доколкото разбирам, Вие 
сте избран за Председател на комисията по избора.  

 

 Г-н Мариан Иванов – представител на комисията по избора. 

 Да.  
 

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

 С единодушие ли?  

 

 Г-н Мариан Иванов – представител на комисията по избора. 

 Да.  
 

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

 Добре. Това нещо трябва да се отрази в протокола. Следващия ми 

въпрос е: В Правилата аз предлагам да има записан точен час, в който ще 
протече гласуването. Може ли да запишем, че избора ще започне в 15.00 

часа? Ще имате ли готовност?  

 

 Г-н Мариан Иванов – Председател на Комисията по избор за 
Председател на ОбС 

 Да.  
 

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

 Добре. И колко време предлагате да протече? 

 

 Г-н Мариан Иванов – Председател на Комисията по избор за 
Председател на ОбС 

 До 15.30 часа.  
 

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

 До 15.30 ч. Тоест правя такова предложение за дописване в 
Правилата, че избора ще протече от 15.00 ч. до 15.30 часа и всички 

желаещи общински съветници могат да гласуват.  
 Подлагам на гласуване така направеното предложение, след това ще 
подложа в цялост Правилата.  
 Колеги по отношение на направеното предложение от моя страна за 
записване на точен час на гласуването от 15.00 до 15.30 часа ви приканвам 

да гласувате. Заповядайте.  
 

 Г-н Мануел Василев - дежурен секретар 

 Господин Председател, гласували 17 общински съветници, със 17 

гласа „ЗА“. 

Г-н Калоян Монев – Зам. - Председател на ОбС 
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 Със 17 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

предложението се приема. 

 

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

 Подлагам на гласуване Правилата в цялост, които са предложени от 
Комисията по избора. Моля гласувайте. 
 

 Г-н Мануел Василев - дежурен секретар 

 Господин Председател, гласували 17 общински съветници, със 17 

гласа „ЗА“. 

 

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

 Със 17 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

Процедурните правила се приемат. 

 

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД МАНДАТ 2015 – 2019 Г. 

 

 

1. Гласуването се организира и провежда от нарочно избрана комисия 
общински съветници. 

2. Гласуването се провежда в рамките на гласуван от общинския съвет 
времеви интервал. 

3. Гласуването за за избор на Председател на Общински съвет  е тайно 

съгласно чл.24, ал.1 от ЗМСМА. 

4. Право да гласуват имат всички действащи общински съветници в 
Общински съвет Разград мандат 2015-2019г., които към 26.06.2018 г. са 
положили клетва при встъпването си в длъжност. 

5. За определяне на поименния състав на имащите право да гласуват се 
изготвя списък от звеното, обслужващо Общинския съвет. 

6. При регистрация на общински съветник желаещ да упражни правото 

си на глас, комисията извършва проверка в поименния списък и предоставя 
на избирателя три отделни бюлетини „За”, „Против” и „Въздържал се”, 

всяка от които подпечатана на гърба с печата на Общински съвет Разград и 

подпис на Председателя на комисията по избор. 

7. Гласуването се извършва самостоятелно от всеки общински 

съветник, в отделно помещение или обособена част от зала, с непрозрачни 

стени, гарантиращи тайната на вота. 
8. Гласуването се извършва чрез поставяне само на една от бюлетините, 

изразяваща вота на избирателя сгъната три  пъти през средата. 
Председателят на Комисията поставя втори печат и своя подпис, след което 

избирателя сам пуска бюлетината в изборната урна, находяща се на масата 
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на комисията по избора. След пускане на бюлетината  в урната, 
избирателят - общински съветник полага подпис под нарочен списък, 
удостоверяващ упражняването на вота му. 

9. След изтичане на времето за провеждане на избора, Председателят на 
комисията обявява края на гласуването. Председателят на комисията 
отваря урната и организира преброяването на гласовете . 

10. Бюлетини не по образец или без два печата на Общински съвет 
Разград, и два подписа на Председателя на комисията  се считат за 
недействителни. 

11.Една валидна бюлетина отразява един глас. 
12.За провеждането и резултата от избора се съставя протокол от 

комисията. 
13.Решението за избор на Председател  на Общински съвет Разград се 

счита за взето ако за един от кандидатите  са гласували 17 или повече 
общински съветници. 

14.Намерените бюлетини в урната, протокола на комисията и приетите 
процедурни правила се съхраняват от Председателя на Общински съвет 
Разград, съгласно нормативните изисквания. 

15. Гласуването за  избор на  Председател на Общински съвет Разград 

ще протече от 15.00 часа до 15.30 часа. 
 

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

 Колеги, обявявам почивка до 15.00 часа, когато ще започне избора за 
Председател на Общински съвет Разград. 

 

ГЛАСУВАНЕ 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

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

Колеги, продължаваме заседанието на Общински съвет Разград.  

 Поканвам Председателя на Комисията по избора да ни запознае с 
резултатите. Господин Иванов. 
 

 Г-н Мариан Иванов - Г-н Мариан Иванов – Председател на 
Комисията по избор за Председател на ОбС 

Благодаря, господин Председателстващ. 

Уважаеми колеги, 

Днес на 26.06. 2018 г. ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариан Пламенов Иванов 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. Владимир Димитров Димитров 
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2. Рейхан Ридван Вели 

3. Фатме Селим Али  

4. Стефан Димов Стефанов 
  Като взе предвид, че избраните общински съветници,  с Решение № 

287-МИ / 26.10.2015 г. на ОИК - Разград Мандат 2015 – 2019 г. са 33 

/тридесет и трима/,  положили  клетва на 6.11.2015 г.  общински съветници 

са също 33 /тридесет и трима/. 
Брой на предложените кандидати – 1, а именно: 

 

Надежда Радославова Димитрова 

 

на основание чл. 21, ал.1, т.3 и чл. 24, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, проведе избор за Председател 
на Общински съвет Разград, мандат 2015-2019г. 

Изборът започна на 26 юни 2018 г. и завърши на същия ден, когато 

Председателят на избирателната комисия обяви гласуването за 
приключило и се пристъпи към отчитане на резултатите. 
При отваряне на избирателната кутия и при отчитане на резултатите 

присъстваха всички 5 члена на избирателната комисия. 
 

ИЗБИРАТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ: 

 

1. Получени  бюлетини за Надежда Радославова Димитрова  
  

   седемнадесет    17  

 (с думи)            (с цифри) 

 

 2. Брой подписи на избирателен списък  

   седемнадесет    17  

 (с думи)            (с цифри) 

 

3. Неизползвани бюлетини 

1.“ЗА“  деветнадесет     19  

 (с думи)            (с цифри) 

 

2.“ПРОТИВ“  деветнадесет    19  

 (с думи)            (с цифри) 

 

3.“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ деветнадесет    19  

 (с думи)            (с цифри) 
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4.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ: 

 

Надежда Радославова Димитрова 
    седемнадесет    17  

 (с думи)            (с цифри) 

 

Комисията счита, че е проведен редовен избор и обявява за избран за 
Председател на Общински съвет Разград 

Надежда Радославова Димитрова 

Следват подписите на членовете  на избирателната комисия: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мариан Пламенов Иванов 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. Владимир Димитров Димитров 
2. Рейхан Ридван Вели 

3. Фатме Селим Али  

4. Стефан Димов Стефанов 
 

РЕШЕНИЕ  

№1 

 

На основание резултатите от избор, проведен по реда на чл. 24, 

ал.1 от ЗМСМА, установени в протокол на избирателна комисия за 

избиране на Председател на Общински съвет  Разград от 26 юни 2018 

г., както и на основание чл. 21. ал.1, т.3  и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, 

Общински съвет Разград, със  17  гласа „ЗА”, 

 

РЕШИ: 

 

Избира за Председател на Общински съвет Разград за мандат 

2015 – 2019 година НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА. 

 

Благодаря. 
/Ръкопляскания в залата/. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС 

И аз благодаря, господин Иванов. Колеги, чухте резултата от 
гласуването, на основание чл.24, ал.1 и на основание разпоредбите на 
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нашия Правилник имаме избран Председател на Общинския съвет госпожа 
Надежда Радославова. Моля заповядайте на мястото.  

 

Общинският съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ  

№ 572 

 

На основание резултатите от избор, проведен по реда на чл. 24, 

ал.1 от ЗМСМА, установени в протокол на избирателна комисия за 

избиране на Председател на Общински съвет  Разград от 26.06. 2018 г., 
както и на основание чл. 21. ал.1, т.3, и чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА, чл.9, 

ал.1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Мандат 2015 – 2019 г., Общински съвет Разград, със  
17  гласа „ЗА”, 

РЕШИ: 

 

1.Избира за Председател на Общински съвет Разград за мандат 

2015 – 2019 година НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА. 

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

 

ТОЧКА ВТОРА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря, господин Монев.  
 Уважаеми колеги общински съветници, 

 След изчерпване на точка първа от приетия дневния ред за днешното 

заседание преминаваме към изпълнение на точка втора – докладни 

записки. Първа по своя входящ номер е докладна записка от Кмета на 
Община Разград  д-р Валентин Василев, относно: Изменение и допълнение 
на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2018 година, приета с Решение № 495  по Протокол № 37 от 
01.02.2018 год. на Общински съвет Разград.  

 Докладна записка от  д-р Валентин Василев - кмет на Община 
Разград 
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 Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година, 

приета с Решение № 495  по Протокол № 37 от 01.02.2018 год. на 

Общински съвет Разград 
Заповядайте, д-р Василев. 
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря Ви, госпожо председател.  

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 Община Разград е собственик на следните имоти:  

 Община Разград е собственик на следните имоти: 

• Поземлен имот № 947, в кв. 16 по плана на с.Осенец; 

• Поземлен имот № 61710.800.1967 – лозе, гр.Разград; 

• Поземлен имот № 61710.614.3019 – лозе, гр.Разград; 

• Поземлен имот № 61710.617.1567 – лозе, гр.Разград; 

• Ап. 2, вх. А, бл. 20, в ЖК „Орел“ – обособен за лекарски 

кабинет. 
 Имотите не са включени в Програмата за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2018 година. 
 За първите четири имота е проявен интерес за закупуването им, а за 
последния е проявен интерес за наемането му за стоматологичен кабинет. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

чл. 22, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и 

т. 1 и т. 2 от Раздел IV „Заключителни разпоредби“ от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 

година, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното решение: 
1. Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2018 година, приета с Решение №495 по 

Протокол № 37/01.02.2018 година на Общински съвет Разград, като следва: 
 

§ 1. В т. 1 „От незастроени имоти“ от Раздел II „Прогноза за очакваните 
приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост“ се прави 

следното изменение: 
Подточка 1.2 се изменя така:  
„Продажби: 14 броя имота – 256 000 лв.”.  

 

§ 2.  В т. 2 „От застроени имоти“ от Раздел II „Прогноза за очакваните 
приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост“ се прави 

следното изменение: 
Подточка 2.2.1 се изменя така:  
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„Наем: 150 броя – 324 781 лв., в т.ч. 45 броя на стойност 135 833 за 

Бизнес зона „Перистър“. 

 

§ 3. В т. 3 „От общински поземлен фонд“ от Раздел II „Прогноза за 
очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост“ се прави 

следното изменение: 
Подточка 3.2 се изменя така:  
„Продажба: 24 броя имота – 27 500 лв.”. 

 

§ 4. В т. 1 „Незастроени имоти“ от Раздел III „Описание на имотите, 
предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното изменение: 
Подточка 1.2 се изменя и допълва, както следва: 
 „Продажби -14 броя” и се създава нова точка 14 със следното 

съдържание: 
„13. Поземлен имот № 947, в кв. 16, ул. „Рила” 1а, с.Осенец – 6 950 кв.м “. 

 

§ 5. В т. 2 „Застроени имоти“ от Раздел III „Описание на имотите, предмет 
на процедури през 2018 година“ се прави следното изменение: 
Подточка 2.2.1 се изменя и допълва, както следва: 
 „Наем  

Общо имоти, отдавани под наем 150 броя, с предстоящи процедури – 18 

броя, както следва:” и се създава нова точка  18 със следното 

съдържание: 

18. Ап. 2, вх. А, бл. 20, в ЖК „Орел“, гр.Разград“. 

 

§ 6. В т. 3 „Общински поземлен фонд“ от Раздел III „Описание на имотите, 
предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното изменение: 
Подточка 3.2 се изменя и допълва, както следва: 
 „Продажба – 24 броя земеделски имота ” и се създават нови точки 22, 

23 и 24 със следното съдържание: 

22. Имот № 61710.800.1967, лозе с площ 597 кв.м. в местността 

„Дянковски път I“ , гр.Разград; 

23. Имот № 61710.614.3019, лозе с площ 566 кв.м. в местността 

„Исперихски път“, гр.Разград; 

24. Имот № 61710.617.1567, лозе с площ 509 кв.м. в местността 

„Дянковски път 3“, гр.Разград“. 

 

2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година да се отрази 

в интернет страницата на Община Разград. 

Завърших. 
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 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в една от 
постоянните комисии, ПК по управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол. Господин Анастасов, да 
докладвате за решението на комисията.  
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Уважаеми колеги, след проведения дебат, членовете на постоянната 
комисия изразиха становище с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали 

се“.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Заповядайте, 
госпожо Неделчева.  
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Имам въпрос, малко разяснение да ни бъде дадено за този имот, 
който е в с.Осенец. Виждам, че нали в регулацията на населеното място – 7  

декара-  6 950 кв.м, какво представлява, има ли заявен интерес към него?  

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да, има заявен интерес за закупуването му.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 То е записано и в докладната записка.  
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Ненов ще уточни. 

 

 Г-н Иван Ненов – Началник Отдел „Общинска собственост и 

земеделие“ 

 Има заявен интерес. Това е един имот, който се намира до 

бензиностанцията. Бензиностанцията, която е в началото на селото, от 
където е и отклонението за самото село. Те са два имота. Миналата година 
беше продаден единия. Сега отново е проявен интерес, това налага отново 

да се включи. Така че да се надяваме този път да има кандидат, който е 
реален и ще участва в самия търг. Цената, началната, е 32 000 лв., което не 
е малко. Така че това налага да се включи отново в програмата.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Удовлетворена ли сте от отговора, госпожо Неделчева? 

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 
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 Да.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с тази докладна записка, с вх.№355? Не виждам 

желаещи. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№355. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 

26.06.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

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

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 573 

 

 С Решение № 495 по Протокол № 37/01.02.2018 година на 

Общински съвет Разград е приета Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година. 

Съгласно т.1 от Раздел IV „Заключителни разпоредби“ от Програмата, 

същата подлежи на актуализация при възникнала необходимост през 
годината. 

 Община Разград е собственик на следните имоти: 

• Поземлен имот № 947, в кв. 16 по плана на с.Осенец; 

• Поземлен имот № 61710.800.1967 – лозе, гр.Разград; 

• Поземлен имот № 61710.614.3019 – лозе, гр.Разград; 

• Поземлен имот № 61710.617.1567 – лозе, гр.Разград; 

• Ап. 2, вх. А, бл. 20, в ЖК „Орел“ – обособен за лекарски 

кабинет. 

 За реализиране на основната цел на Програмата възниква 

необходимостта от включване в нея на посочените имоти.   

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

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

администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската 

собственост и т. 1 и т. 2 от Раздел IV „Заключителни разпоредби“ от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, със 17 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 1, 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2018 година, приета с Решение №495 

по Протокол № 37/01.02.2018 година на Общински съвет Разград, като 

следва: 

 

 § 1. В т. 1 „От незастроени имоти“ от Раздел II „Прогноза за 

очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска 

собственост“ се прави следното изменение: 
Подточка 1.2 се изменя така:  

„Продажби: 14 броя имота – 256 000 лв.”.  
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 § 2.  В т. 2 „От застроени имоти“ от Раздел II „Прогноза за 

очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска 

собственост“ се прави следното изменение: 
Подточка 2.2.1 се изменя така:  

„Наем: 150 броя – 324 781 лв., в т.ч. 45 броя на стойност 135 833 за 

Бизнес зона „Перистър“. 

 

 § 3. В т. 3 „От общински поземлен фонд“ от Раздел II „Прогноза 

за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска 

собственост“ се прави следното изменение: 
Подточка 3.2 се изменя така:  

„Продажба: 24 броя имота – 27 500 лв.”. 

 

 § 4. В т. 1 „Незастроени имоти“ от Раздел III „Описание на 

имотите, предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното 

изменение: 
Подточка 1.2 се изменя и допълва, както следва: 

 „Продажби -14 броя” и се създава нова точка 14 със следното 

съдържание: 
„13. Поземлен имот № 947, в кв. 16, ул. „Рила” 1а, с.Осенец – 6 950 кв.м 

“. 

 

 § 5. В т. 2 „Застроени имоти“ от Раздел III „Описание на имотите, 
предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното изменение: 
Подточка 2.2.1 се изменя и допълва, както следва: 

 „Наем  

Общо имоти, отдавани под наем 150 броя, с предстоящи процедури – 

18 броя, както следва:” и се създава нова точка  18 със следното 

съдържание: 

18. Ап. 2, вх. А, бл. 20, в ЖК „Орел“, гр.Разград“. 

 

 § 6. В т. 3 „Общински поземлен фонд“ от Раздел III „Описание на 

имотите, предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното 

изменение: 
Подточка 3.2 се изменя и допълва, както следва: 

 „Продажба – 24 броя земеделски имота ” и се създават нови точки 22, 

23 и 24 със следното съдържание: 

22. Имот № 61710.800.1967, лозе с площ 597 кв.м. в местността 

„Дянковски път I“ , гр.Разград; 
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23. Имот № 61710.614.3019, лозе с площ 566 кв.м. в местността 

„Исперихски път“, гр.Разград; 

24. Имот № 61710.617.1567, лозе с площ 509 кв.м. в местността 

„Дянковски път 3“, гр.Разград“. 

 2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година да се 
отрази в интернет страницата на Община Разград. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

С Т А Т И Я 2 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№356. 

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

 Относно: Обезпечаване на авансово плащане чрез издаване на 

запис на заповед за Проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. 

„Орел”, гр.Разград”, финансиран по Административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.023-0001-C02 по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG16RFOP001-1.023 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Разград”, част от 

процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020“. 

 Заповядайте, д-р Василев.  
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря, госпожо председател. 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

 На 16.01.2017 г. между Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в 
растеж” 2014-2020 (ОПРР) – Главна дирекция „Градско и регионално 

развитие” и Община Разград е подписан Административен договор за 
безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № BG16RFOP001-1.023-0001-

C02 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG16RFOP001-1.023 „Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020-Разград”, част от процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“ за реализиране на Проект 
„Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел”, гр.Разград”. 
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Максималната стойност на безвъзмездната финансова помощ е 5 948 

844.51 лв., от които 5 056 517.83 лв. европейско и 892 326.68 лв. 
национално съфинансиране. Бенефициент по договора е Община Разград, а 
срокът за изпълнение на Проекта е 30 месеца. 
 Съгласно изискванията на чл. 15 и чл. 16 от  Раздел ІV. „Плащания, 
техническо и финансово отчитане“, от сключения Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект № 

BG16RFOP001-1.023-0001-C02 и чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Наредба Н-3 от 
22.05.2018 г. на Министерство на финансите за определяне на правилата за 
плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване 
и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и 

сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по 

оперативните програми и програмите за европейско териториално 

сътрудничество, Управляващият орган извършва авансово плащане в 
размер до 35 % от стойността на проектното финансиране, при условие, че 
бъде предоставено обезпечение в пълния му размер за срок не по-малък от 
32 месеца, посредством запис на заповед за размера на аванса, с приложено 

Решение на Общински съвет, с което се разрешава поемане на 
задължението. 

Стойността на авансовото плащане е в размер до 2 082 095,58 лв. (Два 
милиона осемдесет и две хиляди деветдесет и пет лева и петдесет и осем 

стотинки), представляващи до 35 % от стойността на предоставената от 
Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100 %) по ОПРР към 

бенефициента Община Разград. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 и ал. 2 и чл. 22, 

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

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на 
авансово плащане по Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № BG16RFOP001-1.023-0001-

C02, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от 
УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ (100 %) по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ към 

Бенефициента в размер до 2 082 095,58 лв. 
2. Упълномощава Кмета на Община Разград да извърши 

всички необходими действия за издаването в полза на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ – Главна 
дирекция „Градско и регионално развитие“ на запис на заповед без протест 
и разноски, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на 
авансовото плащане по Административния договор за безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.023-0001-C02. 

Завърших.  
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 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по бюджет, 
финанси и икономическа политика и ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО. Госпожо Димитрова, да докладвате за 
постоянната комисия по бюджет.  
 

 Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

 Благодаря Ви. 

 Уважаеми колеги общински съветници, за пореден път ще Ви 

докладвам, че комисията по бюджет, финанси и икономическа политика, 
нямаше кворум. Членовете на тази постоянна комисия очевидно не се 
отнасят сериозно към отговорностите си да присъстват и да взимат 
решения. Някои от отсъстващите, си направих труда да проверя, имат в 
общи линии, от всички заседания, около 5 или 6 присъствия и да кажем 

около 15-17 отсъствия. Поради тази причина просто ще Ви докладвам от 
присъствалите 5 общински съветника, какво е било тяхното становище, т.е. 
докладна записка с вх.№356 беше подкрепена от всички присъстващи на 
комисията, които гласуваха „ЗА“, съответно без „против“ и „въздържали 

се“. Благодаря Ви. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК  

 За разлика от постоянната комисия по бюджет, комисията по 

законност имаше кворум и взимаше валидни решения, като в тази връзка, 
госпожо Председател, аз ще си позволя да Ви обърна внимание относно 

начина, по който се отразяват отсъствията на общинските съветници от 
комисии и на сесия, и тази порочна практика да се извиняват по телефон 

по имейл, по „гълъб“ и т.н. е крайно време да бъде прекратена, за да може, 
когато си избран за общински съветник да участваш активно в работата на 
комисиите и на сесията, а не една от най-важните комисии по бюджет да 
няма кворум. Просто е смешно и тези колеги, които си позволяват да 
отсъстват от постоянните комисии трябва да си вземат бележка. А на 
българина ако не му бръкнеш в джоба няма как да си вземе бележка. За 
това Ви предлагам да помислим по този въпрос. Относно докладната, с 6 

гласа „ЗА“, 1- „против“ и без „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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 Благодаря Ви, господин Монев. Само искам да внеса едно уточнение, 
че докато бях председател, никой по гълъб не е пращал извинение за това, 
че няма да идва на комисии или на сесии. Общинските съветници бяха 
многократно предупреждавани, че има ред, който е ясно изписан в нашия 
Правилник за дейността на Общинския съвет и се съобразяваха с това. 
Сега вече ще се съобразя с Вашето наблюдение, като председателстващ в 
този един месец и разбира се на председателски съвет ще бъдат обсъдени и 

тези проблеми щом съществуват такива. Благодаря Ви. Въпроси имате ли 

към вносителя? Не виждам желаещи за въпроси. Изказвания, предложения 
във връзка с докладната записка? Заповядайте, госпожо Неделчева.  
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Благодаря, госпожо Председател. Преди да направя изказването си 

във връзка с докладната, искам да внеса едно уточнение. Не мога да 
коментирам отсъствието на други колеги- членове на бюджетната комисия, 
но точно за това заседание, обясних и на господин Монев причините 
поради, които не можех и лично да си подам уведомлението. Понякога 
така се стичат обстоятелствата, че не е възможно човек предварително да 
планира кога ще му се наложи отсъствие и обикновено в повечето случаи 

такива са случаите, че в последния момент е възникнал, както беше при 

мен. Така че не смятам, че съм нарушила правилника, че се обадих по 

телефон, че ще ми бъде невъзможно да взема участие в работата на 
бюджетната комисия. Не мисля да влизам в подробности да обяснявам, 

какви точно, но ми бяха служебни ангажиментите.   
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Да, чакаме изказването. 

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 По отношение на докладната, нашата група общински съветници 

приветстваме това, че независимо от закъснението, което се получи най-

после стартира проекта за ж.к.“Орел“, тъй като това е един изключително 

необходим за жителите на този квартал проект. И го казвам не само като и 

аз живуща в „Орел“, а и като човек, който се вълнува от проблемите на 
Разград независимо кой квартал касаят. Радвам се, че ще бъде реализиран 

проекта, който беше подготвен още в предходния мандат, въпреки че няма 
да обхване целия квартал, мисля че това, което ще се случи по проекта ще 
бъде едно добро нещо за хората от ж.к.“Орел“, а и не само за хората от 
ж.к.“Орел“, а и за всички граждани на Разград, защото всички ние се 
вълнуваме как изглежда нашия град, как живеят хората в този град, 

независимо в коя част на града. Затова ние ще подкрепим тази докладна. 
Благодаря.  
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 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 И аз Ви благодаря. Заповядайте, д-р Василев. 
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря, госпожо Председател.  

 Благодаря Ви за оценката, само искам да Ви припомня две неща. 
 Едното е, че забавянето по този проект не беше по вина нито на 
Община Разград, нито на Общинския съвет, а беше единствено и само в 
резултат на жалене на поръчката. Минахме през деветте кръга на ада, 
Комисия защита на конкуренцията, Върховен съд, който отсъди изцяло в 
полза на Община Разград. И другия момент, който е за проекта, да – вярно 

е 2/3 само от „Орел“. Такива са били условията, такива са били задачите. 
Това не е упрек нито към предишното ръководство, нито към нашето. 

Съобразяваме се с това, такава е неговата рамка, толкова е можело. Лично 

аз се надявам, че след изпълнението на този проект дай боже да имаме 
възможността да кандидатстваме и за другата 1/3 във връзка с нейното 

облагородяване. Тогава пак за пореден път подкрепата на Общинския 
съвет ще бъде безценна. Благодаря.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Други желаещи за изказвания и предложения във 
връзка с тази докладна записка? Не виждам такива. Прекратявам дебатите 
и пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№356. 

 Моля гласувайте.  
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 

26.06.2018 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 отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   
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15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов отсъства   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 574 

 

 Община Разград има сключен Административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № BG16RFOP001-1.023-

0001-C02 от 16.01.2017 г. за финансиране на проект „Паркоустрояване 
на зелените площи в кв. „Орел”, град Разград” по процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-1.023 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020-Разград”, част от процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020., съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие и  националния бюджет на 

Република България. 

 За финансово обезпечение на дейностите, предвидени за 

изпълнение в АДБФП, е допустимо авансово плащане в размер до 35 

% от стойността на предоставената от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН 

безвъзмездна финансова помощ към бенефициента Община Разград, в 

размер до 2 082 095,58 лв. 

 Съгласно чл. 16, т. 3 от подписания Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-

1.023-0001-C01 при искане на средства за авансово плащане е 
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необходимо и задължително условие Община Разград в качеството си 

на Бенефициент по договора да осигури учредяването/издаването в 

полза на Управляващия орган на обезпечение, гарантиращо 

авансовото плащане по АДБФП, посредством запис на заповед (по 

образец) или банкова гаранция (по образец) за размера на аванса, с 
приложено Решение на Общинския съвет, с което се разрешава 

поемане на задължението. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21 ал. 1 т. 10 и ал. 2 и 

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

администрация, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 
21 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

 

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на 

авансово плащане по Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ /АДБФП/ № BG16RFOP001-1.023-

0001-C02, представляващо до 35 % от стойността на предоставената от 

УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова помощ (100 %) 

по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ към 

Бенефициента в размер до 2 082 095,58 лв. 

2. Упълномощава Кмета на Община Разград да извърши 

всички необходими действия за издаването в полза на Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/ – 

Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ на запис на 

заповед без протест и разноски, платим на предявяване, който 

обезпечава пълния размер на авансовото плащане по 

Административния договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-1.023-0001-C02. 

 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 по реда и в срока по 
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд Разград. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, д-р Василев. 
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря, госпожо председател. Понеже виждам, че залата, така 
една част от съветниците липсват, буквално и цели групи, ако Вие не го 



29 

 

направите, аз ще го направя, обществеността на Разград трябва да знае 
категорично – кой и как подкрепя докладните записки, вкарани от 
ръководството на Община Разград по въпроси, които касаят нормалния 
живот на гражданите. Нека да бъдат така добри колегите общински 

съветници, които ги няма, да обяснят на техните избиратели в „Орел“, 

между 10 и 15 хиляди човека, защо не подкрепят тази докладна записка. 
 Благодаря. 

С Т А Т И Я 3 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на следващата докладна записка с 
вх.№357. 

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

 Относно: Подновяване срока на Договор за възлагане 
управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност 

„Диагностично-консултативен център І – Разград“ гр.Разград 

 Заповядайте, д-р Василев.  
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря. 
 Уважаеми общински съветници,  

 На 07.08.2018 г. изтича 3 годишния срок на сключения с д-р Николай 

Райчев Денев договор за възлагане управлението на „ДКЦ І – Разград“ 

ЕООД, гр.Разград след проведен конкурс предвид изискванията на чл. 63, 

ал. 3 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/. 

 След изтичане на нормативно определения тригодишен срок законът 
дава правна възможност съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 4 от ЗЛЗ 

договорът за управление да бъде подновен за нов тригодишен срок. 
Имайки предвид цялостната финансова дейност на „ДКЦ І – Разград“ 

ЕООД, гр.Разград през периода на управление на д-р Денев, същата е 
доказателство за добро мениджърско управление. 
 С Решение № 119 от Протокол № 11 от проведено заседание на 
31.05.2016 г. Общински съвет Разград е приел отчета за приходите и 

разходите и баланса за 2015 г. на „ДКЦ І – Разград“ ЕООД, гр.Разград и е 
отразил финансов резултат от дейността на дружеството за 2015 г., 
представляващ печалба в размер на 2 039,29 лв.   
 С Решение № 338 от Протокол № 26 от проведено заседание на 
23.05.2017 г. Общински съвет Разград е приел отчета за приходите и 

разходите и баланса за 2016 г. на „ДКЦ І – Разград“ ЕООД, гр.Разград и е 
отразил финансов резултат от дейността на дружеството за 2016 г., 
представляващ нетна печалба в размер на 3 148,75 лв. 
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 С Решение № 556 от Протокол № 42 от проведено заседание на 
29.05.2018 г. Общински съвет Разград е приел отчета за приходите и 

разходите и баланса за 2017 г. на „ДКЦ І – Разград“ ЕООД, гр.Разград и е 
отразил финансов резултат от дейността на дружеството за 2017 г., 
представляващ счетоводна загуба в размер на 3 939,98 лв. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и 

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 25, ал. 

2 от Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на 
стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие в капитала или чрез граждански дружества и чрез 
общински предприятия, предлагам на Общински съвет Разград, да вземе 
следното решение: 
1. Дава съгласие Договор за възлагане управлението на „Диагностично-

консултативен център І – Разград“ ЕООД, гр. Разград от 07.08.2015 г., 
сключен с д-р Николай Райчев Денев да бъде подновен за нов тригодишен 

срок. 
2. Възлага на Кмета на Община Разград да сключи анекс към Договор за 
възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център І – 

Разград“ ЕООД, гр. Разград от 07.08.2015 г., при посочените в т. 1 от 
настоящото решение условия. 
Завърших.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви.  

 

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

Може ли от името на вносителя да добавя нещо. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

 Благодаря, госпожо Председател. 

 Уважаеми общински съветници,  

 Бих искала в основанията на докладната записка – предвид 

гореизложеното и преди диспозитива да добавим чл.21, ал.1, т.9. Тоест да 
придобие следния вид: предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, 

т.9 да се добави и т.23, нататък основанията да си продължат, както са в 
докладната записка. Смятам, че така ще бъде въведено едно допълнително 

основание, което е необходимо, евентуално, за законосъобразността на 
докладната записка. Благодаря.  
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 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Разбрахте ли допълнението, което направи от името на 
вносителя госпожа Георгиева? Виждам, че сте наясно. Докладната записка 
е разглеждана в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика, ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО. Госпожо Димитрова, да докладвате за 
комисията по бюджет.  
 

 Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

 Благодаря Ви. 

 Уважаеми колеги, петимата общински съветници присъствали на 
постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика, 
подкрепиха докладна записка с вх.№357. Благодаря Ви. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. За комисията по собственост, господин Анастасов.  
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност.  
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

 Също е налице подкрепа с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали 

се“.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с тази докладна записка? 

Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№357. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 

26.06.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 
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1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов отсъства   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 575 

 

 На 07.08.2018 г. изтича 3 годишния срок на сключения с д-р 

Николай Райчев Денев договор за възлагане управлението на „ДКЦ І 
– Разград“ ЕООД, гр.Разград след проведен конкурс предвид 

изискванията на чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения /ЗЛЗ/. 

През посочения период на управление на „ДКЦ І – Разград“ ЕООД, 

гр.Разград е констатирано добро мениджърско управление. 
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С Решение № 119 от Протокол № 11 от проведено заседание на 

31.05.2016 г. Общински съвет Разград е приел отчета за приходите и 

разходите и баланса за 2015 г. на  „ДКЦ І – Разград“ ЕООД, гр.Разград 

и е отразил финансов резултат от дейността на дружеството за 2015 г., 
представляващ печалба в размер на 2 039,29 лв.   

 С Решение № 338 от Протокол № 26 от проведено заседание на 

23.05.2017 г. Общински съвет Разград е приел отчета за приходите и 

разходите и баланса за 2016 г. на  „ДКЦ І – Разград“ ЕООД, гр.Разград 

и е отразил финансов резултат от дейността на дружеството за 2016 г., 
представляващ нетна печалба в размер на 3 148,75 лв. 

 С Решение № 556 от Протокол № 42 от проведено заседание на 

29.05.2018 г. Общински съвет Разград е приел отчета за приходите и 

разходите и баланса за 2017 г. на  „ДКЦ І – Разград“ ЕООД, гр.Разград 

и е отразил финансов резултат от дейността на дружеството за 2017 г., 
представляващ счетоводна загуба в размер на 3 939,98 лв. 

 След изтичане на нормативно определения тригодишен срок, 

законът дава правна възможност, съгласно разпоредбата на чл. 63, ал. 

4 от ЗЛЗ договорът за управление да бъде подновен за нов тригодишен 

срок. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.9 и т. 23 и 

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

администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения и чл. 25, 

ал. 2 от Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на 

стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие в капитала или чрез граждански дружества и чрез 
общински предприятия, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 1, 

 

Р Е Ш И: 
 

 1. Дава съгласие Договор за възлагане управлението на 

„Диагностично-консултативен център І – Разград“ ЕООД, гр. Разград 

от 07.08.2015 г., сключен с д-р Николай Райчев Денев да бъде подновен 

за нов тригодишен срок. 

 2. Възлага на Кмета на Община Разград да сключи анекс към 

Договор за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен 

център І – Разград“ ЕООД, гр. Разград от 07.08.2015 г., при посочените 
в т. 1 от настоящото решение условия. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и на Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 
приемането му. 
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 Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по 

Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд 

Разград. 

С Т А Т И Я 4 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№358. 

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

 Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен 

устройствен план /ПУП/ 

 Архитект Сергев, имате ли готовност да докладвате докладната 
записка от името на вносителя? 
 

 Г-н Петър Сергев – Главен архитект на Община Разград 

Да, имам.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте. 
 

 Г-н Петър Сергев – Главен архитект на Община Разград 

 Уважаема госпожо Председател, 

 Уважаеми дами и господа общински съветници,  

 Постъпило е Искане в общината от „С и С МАСТЕРС“ ООД 

гр.Разград, представлявано от СИНАН ОСМАН САЛИ – управител на 
дружеството, за разрешение за изработване на Подробен устройствен план 

– план за застрояване на имот с идентификатор 020132 по Картата на 
възстановената собственост в землището на с.Осенец, Община Разград, в 
местността „Мералък“, с начин на трайно ползване: Стопански двор, по 

реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. В случая става дума за 
правата на Общинския съвет да разрешава изработването на Подробни 

устройствени ппланове за имоти извън урбанизираната територия. Но 

конкретния случай не касае промяна на предназначението на земеделска 
земя тъй като имота представлява стопански двор. Представени са 
необходимите документи: задание, документи за собственост, 
предложение за Подробен устройствен план, като е конкретизирано 

искането на собственика, намерението на собственика, че имота се 
обслужва от съществуващи пътища, електроснабдяването и 

водоснабдяването ще се осъществят съгласно предписание на 
експлоатационните дружества. В момента имота е водоснабден и 

електрифициран, но при необходимост ще се изработи Парцеларен план за 
елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираната 
територия, както и транспортно-комуникационен план. Имотът ще се 
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ползва за изграждане на мотел /в съществуваща административна сграда/ 
чрез преустройство, басейн за обществено ползване, навеси, летен бар и 

други обществени, складови, стопански и обслужващи сгради.  

Това е накратко фактическата обстановка поради, което искането е да 
допуснете, да разрешите изработването на този план като одобрите 
заданието. Завърших  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК устройство и 

развитие на територията, транспорт на Общината. Господин Христов, да 
докладвате за становището на комисията. 
 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

 Благодаря Ви, госпожо Председател.  

 Представения проект за решение беше подкрепен единодушно с 8 

гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя във връзка с тази 

докладна записка? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения. Няма 
такива. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№358. Моля 
гласувайте.  
 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 576 

 

 В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-6576 от 

21.05.2018 г. от „С и С МАСТЕРС“ ООД гр.Разград, Община Разград, 

представлявано от СИНАН ОСМАН САЛИ – управител на 

дружеството, за разрешение за изработване на Подробен устройствен 

план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор 020132 по Картата на възстановената собственост в 

землището на с.Осенец, Община Разград, в местността „Мералък“, с 
начин на трайно ползване: Стопански двор, по реда на Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/. 

 Към искането са приложени следните документи: 

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

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

поземлен имот с идентификатор 020132 по Картата на възстановената 

собственост в землището на с.Осенец, Община Разград, в местността 
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„Мералък“, с начин на трайно ползване: Стопански двор, с отреждане 
за „Смесена обслужваща и складова зона“ ; 

- скица на имота;  

- нотариален акт за собственост. 

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

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общински съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а от закона. 

„С и С МАСТЕРС“ ООД гр.Разград, Община Разград, представлявано 

от СИНАН ОСМАН САЛИ – управител на дружеството е представило 

задание за разрешение за изработването на Подробен устройствен 

план - план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор 020132 по Картата на възстановената собственост в 

землището на с.Осенец, Община Разград, в местността „Мералък“, с 
начин на трайно ползване: Стопански двор . 

 Със заданието се установява териториалният обхват на плана, 

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

съществуващи пътища. Електроснабдяването и Водоснабдяването ще 
се осъществят съгласно предписание на експлоатационните 
дружества, като при необходимост се изработи Парцеларен план за 

елементите на техническата инфраструктура извън урбанизираната 

територия, както и транспортно-комуникационен план. Имотът ще се 
ползва за изграждане на мотел /в съществуваща административна 

сграда/, басейн за обществено ползване, навеси, летен бар и други 

обществени, складови, стопански и обслужващи сгради. Предвижда се 
да се създадат условия за застрояване с ново предназначение на имот 

извън урбанизираната територия –неземеделска земя /стопански двор/. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 

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

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

125, ал. 1, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 3 и т. 5 от 

Закона за устройство на територията, Общински съвет Разград, с 20 

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

 

Р Е Ш И: 
 

 Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор 020132 по Картата на възстановената собственост в 

землището на с.Осенец, Община Разград, в местността „Мералък“, с 
начин на трайно ползване: Стопански двор и разрешава 
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изработването на проект за ПУП – план за застрояване на собствен 

поземлен имот с идентификатор 020132 по Картата на възстановената 

собственост в землището на с.Осенец, Община Разград, в местността 

„Мералък“, с начин на трайно ползване: Стопански двор с отреждане 
за „Смесена обслужваща и складова зона“, като при необходимост се 
изработи Парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура извън урбанизираната територия, както и 

предварителен транспортно-комуникационен план. Имотът е 
собственост на „С и С МАСТЕРС“ ООД гр.Разград, Община Разград, 

представлявано от СИНАН ОСМАН САЛИ – управител на 

дружеството. 

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

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

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и на Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 
приемането му. 
 Решението не подлежи на оспорване. 
 

/Заданието за изработване на проект за подробен устройствен план-

план за застрояване е неразделна част от Решение №576 и е 

приложено към протокола/. 

 

С Т А Т И Я 5 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№359. 

 Докладна записка от Галина Милкова Георгиева - зам.-кмет на 
Община Разград 

 Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от 

имот – публична общинска собственост на „Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област 

Разград” 

 Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

 Благодаря.  
 Уважаема госпожо председател,  

 Уважаеми общински съветници, 

 С Договор от 15 юни 2017 г. Община Разград е предоставила 
безвъзмездно за управление на „Регионален център за подкрепа на процеса 
на приобщаващото образование – област Разград” част от имот – публична 
общинска собственост – Общежитие за средношколци с адрес: гр. Разград, 



38 

 

ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 10, представляваща помещения от блок „Г” на 
сградата. Срокът на договора изтича през 15.06.2022 г. С писмо до Община 
Разград директорът на „Регионален център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование – област Разград” е поискал да бъде 
прекратен договора и е отправил искане за предоставяне на Центъра, 
безвъзмездно за управление част от имот – публична общинска 
собственост, което се намира на ул.“Перистър“ №4. Промяната се налага 
поради факта, че е необходимо да се осигури възможност за едносменен 

режим на ОУ „Н.Й.Вапцаров” в гр.Разград. Съгласно Акт за публична 
общинска собственост, Община Разград е собственик на поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.341 и изградената в него сграда, същите са . 

предоставени със Заповед от 2017 г. на Кмета на Община Разград за 
управление на Центъра за подкрепа за личностно развитие – 

Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение гр.Разград, 

което към настоящия момент е преобразуван чрез вливане в Центъра за 
подкрепа за личностно развитие – ЦУТНТ-Разград. Молбата беше 
разгледана на заседание на комисията по чл. 2 от Наредба № 2, която се  
произнесе с положително становище. 
 Предвид  гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и 

чл. 14, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград  за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост и писмо с вх.№ АО-05-03-4317/31.05.2018 год. на директора 
на РЦПППО-Разград, предлагам на  Общинския съвет да вземе следното 

решение: 
 1. Дава съгласие да се прекрати Договор № 130/15.06.2017 г. за 
предоставяне безвъзмездно за управление на „Регионален център за 
подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Разград” 

част от имот – публична общинска собственост – Общежитие за 
средношколци с адрес: гр. Разград, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 10, 

представляваща помещения от блок „Г” на сградата. 
 2. Предоставя за срок от 5 /пет/ години безвъзмездно за управление 
на „Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование – област Разград” част от имот – публична общинска 
собственост, представляващ сграда с идентификатор 61710.505.341.4, с 
адрес: гр. Разград, ул. „Перистър” № 4, представляваща : 

• Разположените в южната част на сградата три помещения 
/бивши кабинет по чертане, кабинет главен счетоводител и кабинет по 

шлосерство/, със застроена площ от 166 кв.м и сервизно помещение, със 
застроена площ от 9,00 кв.м, при граници на частта от имота: север – 

коридор, юг – двор, изток – кабинет; 
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• Разположените в северната част на сградата четири  

помещения /бивши хранилище, входно антре, учителска стая и стая на 
помощник-директора/, със застроена площ от 50,00 кв.м, при граници на 
частта от имота: север – двор, юг –коридор, изток – коридор. 

 3. Възлага на Кмета на Община Разград да сключи договор за 
предоставяне безвъзмездно за управление  на частта от имота, описана в т. 
2.  

 Благодаря.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол 
и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложение на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов, за собственост.  
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Колеги, с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
приема докладната записка и проекта за решение.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Монев, за законност.  
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам да има въпроси 

към вносителя по тази докладна записка. Изказвания и предложения във 
връзка с нея? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 
докладна записка с вх.№359. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 

26.06.2018 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 отсъства   
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5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов отсъства   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 577 

 

 С Договор № 130/15.06.2017 год. Община Разград е предоставила 

безвъзмездно за управление на „Регионален център за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование – област Разград” част от 

имот – публична общинска собственост – Общежитие за 

средношколци с адрес: гр. Разград, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 10, 

представляваща помещения от блок „Г” на сградата. Срокът на 

договора изтича на 15.06.2022 год. С писмо вх.№ АО-05-03-4317 от 

31.05.2018 год. директорът на „Регионален център за подкрепа на 

процеса на приобщаващото образование – област Разград” е поискал 

да бъде прекратен договора и е отправил искане за предоставяне на 

структурата, безвъзмездно за управление на част от имот – публична 
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общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 

61710.505.341.4. Промяната се налага, поради факта, че е необходимо 

да се осигури възможност за едносменен режим на ОУ „Н.Й.Вапцаров” 

Разград.  

 Съгласно Акт за публична общинска собственост № 

326/08.02.2018 год. Община Разград е собственик на поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.341 и изградената в него сграда с 
идентификатор 61710.505.341.4. Сградата е предоставена със Заповед 

№ 1397 от 04.12.2017 год. на Кмета на Община Разград за управление 
на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Междуучилищен 

център по трудово-политехническо обучение гр.Разград, преобразуван 

към настоящия момент чрез вливане в Центъра за подкрепа за 

личностно развитие – ЦУТНТ-Разград. 

 Молбата е разгледана на заседание на комисията по чл. 2 от 

Наредба № 2 на Общински съвет Разград  за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, която се е 
произнесла с положително становище. 
 Предвид  гореизложеното и на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 

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

администрация, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската 

собственост и чл. 14, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 на Общински съвет 

Разград  за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост и писмо с вх.№ АО-05-03-4317/31.05.2018 год. на 

директора на РЦПППО-Разград  Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване, с 22 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма, 

Р Е Ш И: 

 

 1. Дава съгласие да се прекрати Договор № 130/15.06.2017 год. за 

предоставяне безвъзмездно за управление на „Регионален център за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област 

Разград” част от имот – публична общинска собственост – Общежитие 
за средношколци с адрес: гр. Разград, ул. „Н.Й.Вапцаров“ № 10, 

представляваща помещения от блок „Г” на сградата. 

 2. Предоставя за срок от 5 /пет/ години безвъзмездно за 

управление на „Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование – област Разград” част от имот – 

публична общинска собственост, представляващ сграда с 
идентификатор 61710.505.341.4, с адрес: гр. Разград, ул. „Перистър” № 

4, представляваща : 

• Разположените в южната част на сградата три помещения 

/бивши кабинет по чертане, кабинет главен счетоводител и 

кабинет по шлосерство/, със застроена площ от 166 кв.м и 
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сервизно помещение, със застроена площ от 9,00 кв.м, при 

граници на частта от имота: север – коридор, юг – двор, изток – 

кабинет; 

• Разположените в северната част на сградата четири  помещения 

/бивши хранилище, входно антре, учителска стая и стая на 

помощник-директора/, със застроена площ от 50,00 кв.м, при 

граници на частта от имота: север – двор, юг –коридор, изток – 

коридор. 

 3. Възлага на Кмета на Община Разград да сключи договор за 

предоставяне безвъзмездно за управление  на частта от имота, описана 

в т. 2.  

 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 по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 
 

С Т А Т И Я 6 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№360. 

 Докладна записка от Галина Милкова Георгиева - зам.-кмет на 
Община Разград 

 Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху 

имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна 

общинска собственост №  256/02.07.1997г., съставляващ масивна 

триетажна сграда с РЗП 682 кв.м., находяща се на бул. „Княз Борис I“ 

№ 72, гр. Разград, на Агенция за социално подпомагане гр.София, 

целево за Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград и 

Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград за административна 

дейност. 

 

 Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

 За процедура, ако обичате само. В комисията по законност взехме 
решение вносителите на докладните записки да не четат изцяло по текста, 
тъй като предварително се раздават. Знам че в момента има медии и 

предполагам граждани, които следят сесията, но все пак предлагам ако 

може проектите за решения да се четат само като акценти, без целия текст 
тъй като наистина затруднява. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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 Благодаря Ви, господин Монев. Но аз искам да кажа, че все пак това 
е по усмотрение на вносителя и трябва да се съобразим и с това какво 

смятат за добре вносителите в случаите. Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

 Благодаря.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Запознаха Ви с решението взето на постоянната комисия по 

законност. Вие решавате доколко ще се съобразите с него.  

 

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

 Благодаря. Ще се съобразя, защото бях на комисията, аз винаги ги 

представям в кратък вид, а не с детайли.  

 С Решение № 180 от Протокол № 11 от проведено на 2008 г. 
заседание на Общинския съвет, на Агенция за социално подпомагане 
целево за Дирекция „Социално подпомагане“ е учредено безвъзмездно 

право на ползване върху имот, което се намира на ул. „Княз Борис І“ № 72, 

за административна дейност за срок от 7 години. С решение от 2011 г. на 
Общинския съвет е изменено това решение, като срока за учреденото 

право на ползване е променен от 7 на 10 години. След това с  Анекс към 

Договора за учредяване безвъзмездно право на ползване към ползвателите 
е добавена и Регионалната дирекция „Социално подпомагане“.  С писмо 

вх.№ от 28.03.2018 г. Директора на Дирекция социално подпомагане гр. 

Разград, с териториален обхват общините Разград, Лозница и Цар Калоян, 

отправя искане да бъде сключен нов договор за безвъзмездно право на 
ползване на същият имот от РДСП гр.Разград и ДСП гр.Разград, за срок от 
10 години, считано от 01.08.2018 г.  Искането е разгледано на заседание на 
комисията по чл. 2 от Наредба № 2, което дава положително становище. С 

оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 22, 

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

39, ал. 4 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 39, ал. 3 от 
Наредба № 2, предлагам на Общинския съвет да приеме следното решение: 
 1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ 
години на Агенция за социално подпомагане гр.София, целево за 
Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград и Дирекция 
„Социално подпомагане“ гр.Разград върху имот – частна общинска 
собственост, съставляващ масивна триетажна сграда с РЗП от 682,00 кв.м. 

/шестстотин осемдесет и два квадратни метра/, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 256 от 02.07.1997 г., представляващ сграда с 
идентификатор 61710.502.6425.3, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 61710.502.6425, с адрес : гр. Разград, бул. „Княз Борис I“ № 

72, считано от 01.08.2018 година.  
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 2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и сключи 

договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване при условията на 
т. 1 от настоящото решение. 
 Благодаря.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол 
и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложение на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов, да докладвате за комисията по собственост.  
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Монев, за законност.  
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

 Изказвания, предложения във връзка с тази докладна записка? Няма 
такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№360 и само Ви уведомявам, че тъй като тя касае безвъзмездно право на 
ползване върху имот частна общинска собственост, изисква 
квалифицирано мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските 
съветници. Моля Ви пристъпваме към поименно гласуване на тази 

докладна записка, гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 

26.06.2018 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 отсъства   
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5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов отсъства   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 578 

 

 С Решение № 180 от Протокол № 11 от проведено на 30.05.2008 г. 
заседание на Общински съвет Разград, на Агенция за социално 

подпомагане гр.София целево за Дирекция „Социално подпомагане“ 

гр.Разград е учредено безвъзмездно право на ползване върху имот – 

частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 265 от 02.07.1997 г., съставляващ масивна триетажна 

сграда, с РЗП от 682 кв.м., находяща се на бул. „Княз Борис І“ № 72, за 

административна дейност за срок от 7 години. Въз основа на 

решението на Общински съвет Разград е издадена Заповед № 1577 от 

23.06.2008 г. на Кмета на Община Разград и е сключен на 15.07.2008 г. 
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Договор за учредено безвъзмездно право на ползване върху имот – 

частна общинска собственост, считано от 01.08.2008 г.  
 С Решение № 963 от Протокол № 53 от 06.07.2011 г. на Общински 

съвет Разград е изменено и допълнено Решение № 180 от Протокол № 

11 от 30.05.2008 г. на Общински съвет Разград, с което срокът на 

учреденото право на ползване е променен от 7 на 10 години във връзка 

с участието на Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград по 

Средносрочна рамкова инвестиционна програма към Оперативна 

програма „Регионално развитие“, за което на 29.07.2011 г. е сключен 

Анекс към Договора за учредено безвъзмездно право на ползване 
върху имот – частна общинска собственост от 15.07.2008 г. В 

последствие с Решение № 629 от Протокол № 47 от 29.08.2014 г. на 

Общински съвет Разград е допълнено Решение № 180 от Протокол № 

11 от 30.05.2008 г. на Общински съвет Разград като безвъзмездното 

право на ползване за сградата е учредено целево и на Регионална 

дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград, за което е издадена 

Заповед № 1219 от 29.09.2014 г. на Кмета на Община Разград и е 
сключено на 04.11.2014 г. Споразумение към Договора за учредено 

безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска 

собственост от 15.07.2008 г.     
 С писмо вх.№ АО-05-03-2605 от 28.03.2018 г. Директора на 

Дирекция социално подпомагане гр. Разград, с териториален обхват 

общините Разград, Лозница и Цар Калоян, отправя искане да бъде 
сключен нов договор за безвъзмездно право на ползване на същият 

имот от РДСП гр.Разград и ДСП гр.Разград, за срок от 10 години, 

считано от 01.08.2018 г.  
 Искането е разгледано на проведено на 03.05.2018 г. заседание на 

комисията по чл. 2 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, която е дала съгласие за сключване на нов договор за 

учредяване на Агенция за социално подпомагане - гр.София, целево за 

Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.Разград на безвъзмездно 

право на ползване върху същият имот за срок от 10 /десет/ години, 

след изтичане срока на действащия договор. 

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

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

администрация, чл. 39, ал. 4 и ал. 6 от Закона за общинската 

собственост и чл. 39, ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград 

за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 22 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 



47 

 

 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ 

години на Агенция за социално подпомагане гр.София, целево за 

Регионална дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград и Дирекция 

„Социално подпомагане“ гр.Разград върху имот – частна общинска 

собственост, съставляващ масивна триетажна сграда с РЗП от 682,00 

кв.м. /шестстотин осемдесет и два квадратни метра/, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 256 от 02.07.1997 г., представляващ 

сграда с идентификатор 61710.502.6425.3, разположена в поземлен 

имот с идентификатор 61710.502.6425, с адрес : гр. Разград, бул. „Княз 
Борис I“ № 72, считано от 01.08.2018 година.  

 2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и 

сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване при 

условията на т. 1 от настоящото решение. 
 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 по реда и в срока на 
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд 

Разград. 

С Т А Т И Я 7 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№361. 

 Докладна записка от Галина Милкова Георгиева - зам.-кмет на 
Община Разград 

 Относно: Учредяване на Сдружение с нестопанска цел 

„Федерация на жените – Разград“, гр.Разград, БУЛСТАТ: 116542391, 

със седалище: гр.Разград, бул. „Априлско въстание“ № 56 

безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска 

собственост, намиращ се на бул. „Априлско въстание“ № 56, бл. 8 в гр. 

Разград. 

 Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

 Благодаря.  
 Уважаема госпожо Председател,  

 Уважаеми общински съветници, 

 С Решение от 2015 г. от заседание на Общинския съвет на 
Сдружението с нестопанска цел „Федерация на жените – Разград“ 

гр.Разград, е предоставено правото на ползване за срок от 3 години върху 

част от имот, което се намира на бул. „Априлско въстание“ № 56, бл. 8. В 

изпълнение на решението на Общинския съвет е издадена Заповед  на 
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Кмета на Общината и е сключен Договор. С писмо от 15.02.2018 г. 
председателят на Сдружението с нестопанска цел отправи искане да бъде 
продължен срока за ползване или да бъде сключен нов договор за учредено 

право на ползване за същия имот. Искането беше разгледано на заседание 
на комисията по чл. 2 от Наредба № 2, която дава съгласие за сключването  

на нов договор за за срок от 5 години. С оглед на гореизложеното и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 и ал. 6 от Закона 
за общинската собственост и чл. 39, ал. 3 от Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград, предлагам на Общинския съвет да вземе следното решение: 
 1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на 
Сдружение с нестопанска цел „Федерация на жените – Разград“ върху част 
от имот – частна общинска собственост, представляващ помещение № 1 

със светла площ от 17,16 кв.м., и помещение № 4 със светла площ от 8.30 

кв.м., заедно с части от помещения за общо ползване – коридор и 

санитарен възел намиращи се в сграда №1 със застроена площ от 140.48 

кв.м., с адрес гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ № 56, бл. 8.  

 2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и сключи 

договор за учреденото безвъзмездно право на ползване. 
 Благодаря.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол 
и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложение на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов, да ни докладвате за Вашата постоянна комисия.  
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност.  
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

 Със същия резултат, 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

комисията подкрепя проекта.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с тази докладна записка? Няма такива. Отново, 
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тъй като касае безвъзмездно право на ползване, докладната записка може 
да бъде приета с мнозинство от 2/3. Пристъпваме към поименно гласуване 
на докладна записка с вх.№361. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 

26.06.2018 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 отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов отсъства   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ 

№ 579 

 

 С Решение № 792 от Протокол № 57 от проведено на 28.04.2015 г. 
заседание на Общински съвет Разград на Сдружение с нестопанска цел 

„Федерация на жените – Разград“ гр.Разград, БУЛСТАТ: 116542391, 

със седалище: гр.Разград, бул. „Априлско въстание“ № 56, 

представлявано от Любка Стоянова – Председател на сдружението е 
учредено безвъзмездно право на ползване за срок от 3 /три/ години 

върху част от имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 909 от 11.11.2003 г., представляваща 

помещение № 1 със светла площ от 17,16 кв.м., в северозападната част, 

при граници на помещението: изток – коридор, юг – стая № 2, под 

обекта – няма, над обекта 61710.505.634.1.2, 61710.505.634.1.3 и 

помещение № 4 със светла площ от 8.30 кв.м. в южната част, при 

граници на помещението: изток – стая № 5, запад – стая № 3, север – 

коридор, под обекта – няма, над обекта – 61710.505.634.1.2, 

61710.505.634.1.3, заедно с части от помещения за общо ползване – 

коридор и санитарен възел с обща площ от 11,71 кв.м., намиращи се в 

сграда № 1 със застроена площ от 140.48 кв.м., с идентификатор 

61710.505.634.1.55, разположена в поземлен имот с идентификатор 

61710.505.634, с адрес на имота: гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ 

№ 56, бл. 8. В изпълнение на решението на Общински съвет Разград е 
издадена Заповед № 775 от 08.06.2015 г. на Кмета на Община Разград и 

е сключен Договор № 210 от 29.06.2015 г. за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване. 
 С писмо вх.№ АО-05-03-1487 от 15.02.2018 г. председателят на 

Сдружение с нестопанска цел „Федерация на жените – Разград“ 

гр.Разград отправя искане да бъде продължен срока за ползване или 

да бъде сключен нов договор за учредено право на ползване за същия 

имот. Искането е разгледано на заседание на комисията по чл. 2 от 

Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, която е дала 

съгласие за сключване на нов договор за учредяване на федерацията 

на безвъзмездно право на ползване върху същите помещения за срок 5 

/пет/ години, след изтичане срока на действащия договор. 

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

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

администрация, чл. 39, ал. 4 и ал. 6 от Закона за общинската 

собственост и чл. 39, ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград 

за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – няма, 
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Р Е Ш И: 
 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 5 /пет/ 

години на Сдружение с нестопанска цел „Федерация на жените – 

Разград“ гр.Разград, БУЛСТАТ: 116542391, със седалище: гр.Разград, 

бул. „Априлско въстание“ № 56 върху част от имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 909 от 

11.11.2003 г., представляваща помещение № 1 със светла площ от 17,16 

кв.м., в северозападната част, при граници на помещението: изток – 

коридор, юг – стая № 2, под обекта – няма, над обекта 

61710.505.634.1.2, 61710.505.634.1.3 и помещение № 4 със светла площ 

от 8.30 кв.м. в южната част, при граници на помещението: изток – 

стая № 5, запад – стая № 3, север – коридор, под обекта – няма, над 

обекта – 61710.505.634.1.2, 61710.505.634.1.3, заедно с части от 

помещения за общо ползване – коридор и санитарен възел с обща 

площ от 11,71 кв.м., намиращи се в сграда № 1 със застроена площ от 

140.48 кв.м., с идентификатор 61710.505.634.1.55, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 61710.505.634, с адрес на имота: гр. 

Разград, бул. „Априлско въстание“ № 56, бл. 8.  

 2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и 

сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване при 

условията на т. 1 от настоящото решение. 
 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 по реда и в срока на 
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд 

Разград. 

С Т А Т И Я 8 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№362. 

 Докладна записка от Галина Милкова Георгиева - зам.-кмет на 
Община Разград 

 Относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 

продажба на 1 брой кон – мъжки (кастрат), цвят – сивокафяв, 

предоставен безвъзмездно в собственост на Община Разград със 
заповед на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 

горите. 
 Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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



52 

 

 Уважаема госпожо Председател,  

 Уважаеми общински съветници, 

 Със Заповед от  февруари 2018 г. на Изпълнителния директор на 
Изпълнителна агенция по горите е предоставено безвъзмездно на Община 
Разград правото на собственост върху един брой кон – мъжки (кастрат), 
цвят сивокафяв, съгласно влязло в сила Наказателно постановление от 
04.12.2017 г. на Кмета на Община Разград. 

 От момента на отнемане в полза на държавата на животното, 

послужило за извършване на умишленото административно нарушение, 
същото се отглежда от Общинско предприятие „Разградлес“ гр.Разград, 

което в тази връзка е извършило редица разходи.  

 Изготвена е пазарна оценка на коня от инж. Илия Куртев, 
притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, която е в размер 

на 430.00 лв.  
 Конят не е необходим за дейността на общинското предприятие, а 
разходите по отглеждане надхвърлят стойността на посочената оценка. 
Тези обстоятелства налагат и неговата продажба. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 48, 

ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 61, т. 8 от Наредба № 2, предлагам на Общинския 
съвет да вземе следното решение: 
 1. Да се проведе  публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
1/един/ брой кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв, с начална тръжна 
цена, определена от лицензиран оценител в размер на 430.00 лв. 
/четиристотин и тридесет лева/. 
 2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и сключи 

договор въз основа на резултатите от проведения търг. 
Благодаря.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол 
и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложение на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов, за общинска собственост.  
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Колеги, със 7 гласа „ЗА“, 1- „против“, комисията подкрепя проекта 
за решение.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по законност.  
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

 Със 7 гласа „ЗА“, 1- „против“ и без „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с тази докладна записка? Няма 
такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№362. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 

26.06.2018 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 отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   
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29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов отсъства   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 580 

 

 Със Заповед № 100 от 05.02.2018 г. на Изпълнителния директор 

на Изпълнителна агенция по горите е предоставено безвъзмездно на 

Община Разград правото на собственост върху един брой кон – мъжки 

(кастрат), цвят сивокафяв, съгласно влязло в сила Наказателно 

постановление № 24 от 04.12.2017 г. на Кмета на Община Разград. 

 От момента на отнемане в полза на държавата на животното, 

послужило за извършване на умишленото административно 

нарушение, същото се отглежда от Общинско предприятие 
„Разградлес“ гр.Разград, което в тази връзка е извършило редица 

разходи.  

 Изготвена е пазарна оценка на коня от инж. Илия Стоянов 

Куртев, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност № 

300100284/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в 

България, която е в размер на 430.00 лв. /четиристотин и тридесет 

лева/.  

 Конят не е необходим за дейността на общинското предприятие, 
а разходите по отглеждане на животното надхвърлят стойността на 

посочената оценка. Тези обстоятелства налагат неговата продажба. 

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

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

администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и 

чл. 48, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 и чл. 61, т. 8 от Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи –общинска собственост, след поименно гласуване, с 21 гласа 

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

 

Р Е Ш И: 
 

 1. Да се проведе  публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

1/един/ брой кон – мъжки (кастрат), цвят сивокафяв, с начална 

тръжна цена, определена от лицензиран оценител в размер на 430.00 

лв. /четиристотин и тридесет лева/. 
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 2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и 

сключи договор въз основа на резултатите от проведения търг. 
 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 по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 
 

С Т А Т И Я 9 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на докладна записка със следващия 
вх.№363. 

 Докладна записка от Галина Милкова Георгиева - зам.-кмет на 
Община Разград 

 Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, 

находящи се в землището на гр. Разград чрез публичен търг с тайно  

наддаване  по реда на Закона за общинската собственост 

 Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

 Благодаря. 
 Уважаема госпожо Председател,  

 Уважаеми общински съветници, 

 Във връзка с реализиране на разпоредбите на § 4. от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ПЗР на ЗСПЗЗ/ предоставени за ползване на граждани 

по силата на актовете, посочени в цитирания параграф, земите обособени 

като поземлени имоти, за тях са получени молби от граждани за участие в 
тръжни процедури за продажба на такива. С оглед на гореизложеното и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и 

чл.41, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 27 и чл. 28 от 
Наредба  № 2, предлагам на Общинския съвет да приеме следното 

решение: 
 1.  Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба по 

реда на глава седма от Наредба № 2 на следните имоти, които са посочени 

от 1 до 9 във докладната записка. За тях са изготвени пазарни оценки, 

начина им на трайно ползване, категорията е посочена, изготвени са 
пазарни оценки и данъчни такива с оглед на което е предложена докладна 
записка 
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 2. Предлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 
сключи договори със спечелилите търговете за продажба на имотите, 
описани в т.1. 

Благодаря.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и 

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложение на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов, за общинска собственост.  
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за законност.  
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

 В пълна симбиоза с предходната комисия и тук със 7 гласа „ЗА“, без 
„против“ и  „въздържали се“, комисията подкрепя проекта.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения 
във връзка с тази докладна записка? Няма желаещи общински съветници 

да направят такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна 
записка с вх.№363. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 

26.06.2018 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 отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   
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10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Не участва   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов отсъства   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 581 

 

 Във връзка с реализиране на разпоредбата на § 4. от ПЗР на 

ЗСПЗЗ, земеделските земи, предoставени за ползване на граждани по 

силата на актовете, посочени в цитирания параграф, са обособени 

като поземлени имоти – земеделска земя, по кадастралната карта на 

землището на  гр. Разград, община Разград. 

 Получени са молби от граждани за участие в тръжни процедури 

за продажба на такива поземлени имоти – частна общинска 

собственост, както следва: 

№ 61710.609.4659 с начин на трайно ползване – Овощна градина и 

площ от 231 м2
 в местността „Арменски лозя”; 

№ 61710.800.1967 с начин на трайно ползване – Лозе и площ от 597 м2
 в 

местността „Дянковски път I”; 

№ 61710.800.6028 с начин на трайно ползване – Лозе и площ от 1 839 м2
 

в местността „Дянковски път I”; 
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№ 61710.613.124 с начин на трайно ползване – Лозе и площ от 597 м2
 в 

местността „Малкия хълм”; 

№ 61710.614.2287 с начин на трайно ползване – Лозе и площ от 680 м2
 в 

местността „Исперихски път”; 

№ 61710.614.2298 с начин на трайно ползване – Лозе и площ от 598 м2
 в 

местността „Исперихски път”; 

№ 61710.614.2299 с начин на трайно ползване – Лозе и площ от 632 м2
 в 

местността „Исперихски път”; 

№ 61710.614.3019 с начин на трайно ползване – Лозе и площ от 566 м2
 в 

местността „Исперихски път”; 

№ 61710.617.1567 с начин на трайно ползване – Лозе и площ от 509 м2
 в 

местността „Дянковски път 3”.                                                                                                                             

 Изготвени са пазарни оценки на имотите от инж. Невяна 

Иванова Найденова-Ненова – оценител на земеделски земи, съгласно 

Сертификат рег.№ 810100049/01.12.2010 г. от Камарата на 

независимите оценители в България. Издадени са Удостоверения за 

данъчна оценка на имотите по чл. 264, ал. 1 от ДОПК. 

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

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

администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл.41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 27 и чл. 28 от Наредба  № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 19 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

Р Е Ш И: 
 

 1.  Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба по 

реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост на: 

 1.1. имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2847 от 17.04.2018 година, с идентификатор 

61710.609.4659 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и девет точка четири хиляди шестстотин петдесет и девет) 

по кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение на 

територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Овощна 

градина, с площ от 231 м2  
(двеста тридесет и един квадратни метра), 

категория на земята – ІV (четвърта), в местността „Арменски  лозя”, 

землище на гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 

61710.609.6033, 61710.609.6952,  61710.609.4777 и 61710.609.4658, при 

начална тръжна цена в размер на 346.00 лв. /триста четиридесет и 

шест лева/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 
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оценител на земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 73.00 

лв. (седемдесет и три лева);  

 1.2. имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2846 от 17.04.2018 година, с идентификатор 

61710.800.1967 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

осемстотин точка хиляда деветстотин шестдесет и седем) по 

кадастралната карта  на гр.Разград, с трайно предназначение на 

територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Лозе, с площ 

от 597 м2  
(петстотин деветдесет и седем квадратни метра), категория 

на земята – IV (четвърта), в местността „Дянковски път I” , землище 
на гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.800.1968, 

61710.800.9501 и 61710.800.6033, при начална тръжна цена в размер на 

898.00 лв. /осемстотин деветдесет и  осем лева/,  представляваща  

пазарна оценка на земята, определена от оценител на земеделски земи, 

при данъчна оценка в размер на 167.60 лв. (сто шестдесет и седем лева 

и шестдесет   стотинки);  

 1.3. имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2850 от 17.04.2018 година, с идентификатор 

61710.800.6028 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

осемстотин точка шест хиляди двадесет и осем) по кадастралната 

карта  на гр.Разград, с трайно предназначение на територията – 

Земеделска и начин на трайно ползване – Лозе, с площ от 1 839 м2 

(хиляда осемстотин тридесет и девет квадратни метра), категория на 

земята – IV (четвърта), в местността „Дянковски път I”, землище на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.800.9501, 

61710.800.1920 и 61710.800.1913, при начална тръжна цена в размер на 

2 768.00 лв. /две хиляди седемстотин шестдесет и осем  лева/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 516.40 лв. (петстотин 

и шестнадесет лева и четиридесет   стотинки);  

 1.4. имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 688 от 17.03.2010 година, с идентификатор 

61710.613.124 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и тринадесет точка сто двадесет и четири) по 

кадастралната карта  на гр.Разград, с трайно предназначение на 

територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Лозе, с площ 

от 597 м2  
(петстотин деветдесет и седем квадратни метра), категория 

на земята – ІV (четвърта), в местността „Малкия хълм”, землище на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.613.123, 

61710.613.4448, 61710.613.4432,  61710.613.4539, 61710.613.547 и 

61710.613.4443, при начална тръжна цена в размер на 893.00 лв. 

/осемстотин деветдесет и три лева/, представляваща пазарна оценка на 

земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна 
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оценка в размер на 188.60 лв. (сто осемдесет и осем   лева  и шестдесет 

стотинки);  

 1.5. имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2848 от 17.04.2018 година, с идентификатор 

61710.614.2287 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и четиринадесет точка две хиляди двеста осемдесет и 

седем) по кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение 
на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Лозе, с 
площ от 680 м2 

(шестстотин и осемдесет квадратни метра), категория 

на земята – VI (шеста), в местността „Исперихски път”, землище на гр. 

Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.614.2297, 

61710.614.2298,  61710.614.2767, 61710.614.2286 и 61710.614.2984, при 

начална тръжна цена в размер на 809.00 лв. /осемстотин и девет лева/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от  оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 120.00 лв. (сто и 

двадесет   лева);  

 1.6. имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2853 от 22.05.2018  година, с идентификатор 

61710.614.2298 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и четиринадесет точка две хиляди двеста деветдесет и 

осем) по кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение 
на територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Лозе, с 
площ от 598 м2 

(петстотин деветдесет и осем квадратни метра), 

категория на земята – IV (четвърта), в местността „Исперихски път”, 

землище на гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 

61710.614.2985, 61710.614.2299,  61710.614.2767, 61710.614.2287 и 

61710.614.2297, при начална тръжна цена в размер на 893.00 лв. 

/осемстотин деветдесет и три лева/, представляваща пазарна оценка на 

земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна 

оценка в размер на 167.90 лв. (сто шестдесет и седем лева и деветдесет 

стотинки);  

 1.7. имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост №   594 от 04.08.2009 година, с идентификатор 

61710.614.2299 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и четиринадесет точка две хиляди двеста деветдесет и 

девет) по кадастралната карта  на гр.Разград, с трайно 

предназначение на територията – Земеделска и начин на трайно 

ползване – Лозе, с площ от 632 м2 
(шестстотин тридесет и два 

квадратни метра), категория на земята – ІV (четвърта), в местността 

„Исперихски път”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с 
идентификатори 61710.614.2301, 61710.614.2986,  61710.614.2298, 

61710.614.2767, 61710.614.2297 и 61710.614.2985, при начална тръжна 

цена в размер на 951.00 лв. /деветстотин петдесет и един лева/, 
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представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 177.50 лв. (сто 

седемдесет и седем лева и петдесет стотинки);  

 1.8. имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост №  2854 от 22.05.2018 година, с идентификатор 

61710.614.3019 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и четиринадесет точка три хиляди и деветнадесет) по 

кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение на 

територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Лозе, с площ 

от 566 м2 
(петстотин шестдесет и шест квадратни метра), категория на 

земята – ІV (четвърта), в местността „Исперихски път”, землище на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.614.751, 

61710.614.3018, 61710.614.747, 61710.614.3020, 61710.614.753 и 

61710.614.2758, при начална тръжна цена в размер на 845.00 лв. 

/осемстотин четиридесет и пет лева/, представляваща пазарна оценка 

на земята, определена от оценител на земеделски земи, при данъчна 

оценка в размер на 158.90 лв. (сто петдесет и осем лева и деветдесет 

стотинки);  

 1.9. имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2849 от 17.04.2018 година, с идентификатор 

61710.617.1567 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и седемнадесет точка хиляда петстотин шестдесет и седем) 

по кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение на 

територията – Земеделска и начин на трайно ползване – Лозе, с площ 

от 509 м2 
(петстотин и девет  квадратни метра), категория на земята – 

ІV (четвърта), в местността „Дянковски път 3”, землище на гр. 

Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.617.1956, 

61710.617.1957, 61710.617.1911 и 61710.617.1910, при начална тръжна 

цена в размер на 756.00 лв. /седемстотин петдесет и шест лева/,  

представляваща пазарна оценка на земята, определена от  оценител на 

земеделски земи, при данъчна оценка в размер на 142.90 лв. (сто 

четиридесет и два лева и деветдесет стотинки). 

 2. Предлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 

сключи договори със спечелилите търговете за продажба на имотите, 
описани в т.1. 

 Настоящoто 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 по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 

С Т А Т И Я 10 
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 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на последната, в тази точка от 
дневния ред, докладна записка с вх.№364. 

 Докладна записка от  Наско Стоилов Анастасов – общински 

съветник, вносител 
 Относно: Даване разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД 

гр.Разград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на кабинети за извършване на медицинска дейност. 

       Заповядайте, господин Анастасов.  
 

 Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 
 Уважаеми колеги,  

 В баланса на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград е включена сграда 
находяща се на ул. „В.Левски“ № 1, в която се помещават кабинети за 
извършване на медицинска дейност. 
 Получено е писмо с вх.№ УД-01-09-346 от 04.06.2018 г. от 
Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. Разград, с което ни уведомява, 
че на 11.06.2018 г. изтича срока на договорите за наем на кабинети № 44 и 

№ 48, предвид което е направено искане до Общински съвет Разград за 
приемане на решение за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на двата кабинета с предназначение за извършване на 
медицинска дейност. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 33, ал. 1, чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 35 от Наредба № 

3 на Общински съвет Разград за осъществяване на стопанската дейност на 
Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие в капитала 
или чрез граждански дружества и чрез общински предприятия и Писмо с 
вх.№ УД-01-09-346 от 04.06.2018 г. от Управителя на „ДКЦ I Разград“ 

ЕООД гр. Разград, Общински съвет предлагам да вземе следното решение: 
1. Дава разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград  да 

проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ 
години на кабинети № 44 и № 48 с предназначение за извършване на 
медицинска дейност.  

2. Търгът с явно наддаване за отдаване под наем на кабинетите по 

т. 1 да се проведе при спазване изискванията на чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от 
Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на стопанската 
дейност на Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие 
в капитала или чрез граждански дружества и чрез общински предприятия, 
като началната тръжна наемната цена  да бъде съобразена с Приложение № 

1 към Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. 
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3. Възлага на Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград 

изпълнението на решението по т. 1 и т. 2. 

Завърших.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол 
и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложение на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов, да ни докладвате за Вашата комисия.  
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Монев, за комисията по законност.  
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

 Със същия резултат: 6 гласа „ЗА“, без „против“ и  „въздържали се“, 

комисията подкрепя проекта.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи.  

 Изказвания, предложения във връзка с тази докладна записка? Няма 
такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№364. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 

26.06.2018 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 отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   
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11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров   + 

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов отсъства   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 582 

 

 В баланса на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград е включена 

сграда находяща се на ул. „В.Левски“ № 1, в която се помещават 

кабинети за извършване на медицинска дейност. 

 Получено е писмо с вх.№ УД-01-09-346 от 04.06.2018 г. от 

Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. Разград, с което ни 

уведомява, че на 11.06.2018 г. изтича срока на договорите за наем на 

кабинети № 44 и № 48, предвид което е направено искане до 

Общински съвет Разград за приемане на решение за провеждане на 

търг с явно наддаване за отдаване под наем на двата кабинета с 
предназначение за извършване на медицинска дейност. 

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

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

администрация, чл. 33, ал. 1, чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 35 от 

Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на 

стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие в капитала или чрез граждански дружества и чрез 
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общински предприятия и Писмо с вх.№ УД-01-09-346 от 04.06.2018 г. 
от Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. Разград, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – 1, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград  да 

проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 

/десет/ години на кабинети № 44 и № 48 с предназначение за 

извършване на медицинска дейност.  

2. Търгът с явно наддаване за отдаване под наем на 

кабинетите по т. 1 да се проведе при спазване изискванията на чл. 34, 

ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 на Общински съвет Разград за 

осъществяване на стопанската дейност на Община Разград чрез 
търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез 
граждански дружества и чрез общински предприятия, като началната 

тръжна наемната цена  да бъде съобразена с Приложение № 1 към 

Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. 

3. Възлага на Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД 

гр.Разград изпълнението на решението по т. 1 и т. 2. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и на Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от 
приемането му. 
 Решение подлежи на оспорване в срока и по реда на АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

ТОЧКА ТРЕТА 

ТЕКУЩИ 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 С това изчерпахме точка втора от дневния ред на днешното 

заседание. Ще дам 10 минути почивка, тъй като ни предстои да ни 

запознаят с питане, както и с текущи въпроси – писма постъпили в 
Общинския съвет за предходния месец.  

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Госпожа Елка Неделчева не говори на микрофон, поради тази 

причина думите й не могат да се отразят в протокола. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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 Госпожо Неделчева, аз през този един месец не съм била в кабинета 
на председателя, трябва да се запозная с тези писма, които трябва да Ви 

докладвам в точка трета от дневния ред. 10 минути почивка.  
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Уважаеми колеги, пристъпваме към изпълнение на точка трета от 
приетия дневен ред за това заседание на Общинския съвет – Разград, която 

касае – текущи. В нея са включени актуален въпрос от Иво Борисов 
Димитров – общински съветник, както и становище от кмета на Община 
Разград д-р Валентин Василев до Общински съвет-Разград. По реда на 
входиране на двата материала, господин Димитров заповядайте да 
развиете своя актуален въпрос. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Благодаря.  
 Уважаеми господин Кмете,  
 По време на заседание на Общински съвет бяха изнесени данни, че 
Вие сте сключили договор за услуга с предмет правни консултации 

съгласувано с Председателя на Общинския съвет. В последствие от сайта 
dariknews.bg в последствие се запознах с този договор, но за съжаление 
името на контрагента на Община Разград в него е заличено. 

Обстоятелствата около този скандален договор бяха разглеждани в 
постоянната комисия по законност. Там отново не беше даден отговор с 
кого е сключен договора. През последната седмица в медиите тече 
ужасточена полемика свързана със законността и целесъобразността на 
договора, както и какво налага опазване на тайната за това с кого е 
сключен. Отказва се да се даде отговор, което поражда множество 

спекулации, с които обществото търси обяснение и отговор на 
категоричния отказ да бъде оповестено името на мистериозното лице, с 
което Кмета е сключил този договор. До мен достигнаха множество версии 

за това, като се започне от това, че господин Маньо Манев, с когото е 
направен опит да бъде мотивиран от 400 лв. на месец да спре да руши 

имиджа на Кмета на общината с ярките си политически речи от трибуната 
на Общинския съвет, през неизвестно поставено лице, което със същия 
стимул да осигурява подкрепа на група общински съветници за Кмета, та 
се стигне до фонд за гръдни импланти на общински съветнички в нужда. 
Едно от най-абсурдните предположения, които циркулират в обществото е, 
че сте ползвали платени услуги за външни съветници при прокурорската 
проверка за лъвчетата Терез и Масуд. Сами по себе си някои от тези 

теории според мен са абсурдни, но гражданите не приемат моите доводи 
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против тях, тъй като със страшна сила виси въпроса – КОЙ? И защо Кмета 
не дава отговор на него. Медийният сблъсък на питащите и на недаващите 
отговор – КОЙ, измества в неправилна посока законосъобразността на 
сключване на договора. Опитът да бъде представен, че е сключен за 
нуждите на Общинския съвет и това наложило плащанията направени от 
бюджета му са несъстоятелни и набързо скалъпени. Съгласувателния 
подпис на Председателя на Общинския съвет е сложен само, за да се 
изплащат разходите от дейност Общински съвет, параграф 02-02. 

Общинският съвет през периода на договора не е ползвал услугите правни 

консултации. Това обяснява нервната и неадекватна реакция на много 

Ваши приближени. Ако въпросната услуга беше за Общинския съвет, то 

всички общински съветници щяха да знаят за него и да се възползват в 
работата си от правните консултации предоставени по този договор. 

Напротив, през цялото това време сме ползвали за работата си юристите от 
общинската администрация и външни юристи, за която общинските 
съветници са си плащали. Тъй като този договор очевидно не е бил за 
нуждите на Общинския съвет и не сме били в никакъв случай уведомявани 

за това, че можем да ползваме услугата – правни консултации. И все пак 
този договор е сключен от Кмета и някой се е ползвал от него. Остава 
Кметът да е ползвал услугите по договора, който е сключил. Остава да 
виси въпросът – КОЙ? По какви въпроси се е консултирал. Общинската 
администрация включва в своя високо професионален щат достатъчен на 
брой юристи от всички области на правото. Назначеният заместник - кмет, 
госпожа Георгиева, е юрист с енциклопедични познания във всички сфери 

на правото и нееднократно ги е демонстрирала. За какъв вид правни 

консултации е сключен договорът? Ако Кметът няма вяра на назначените 
юристи, защо ги държи на щат? Не е ли проява на обидно пренебрежение 
спрямо техния професионализъм? Те са доказали нееднократно, че не 
заслужават подобно отношение. Още по-скандално е, че договорът е 
сключен с лице, което дори няма юридическа правоспособност изразена в 
този договор. Няма компетенции, никъде в договора не е видно лицето да 
има какъвто и да е ценз. Небезпочвени могат да се окажат съмненията, че 
лицето няма дори средно образование и е в схема за източване на 
общински пари. По този договор някой всеки месец е получавал по 400 лв. 
Къде и при кой са отивали, за каква цел са използвани, можем само да 
гадаем.  

 Господин Кмете, давайки отговор на многократно задаваният въпрос 
– КОЙ, ще сложите край на съмненията, че този договор е само още една 
общинска хранилка за някой Ваш приближен, с който си купувате 
нечистоплътно влияние с публични общински средства. Във връзка с 
гореизложеното, моля да ми отговорите: Колко служители с юридическо 

образование са в трудово-правни отношения с Община Разград? Кое е 
лицето наето за правни консултации по договор 41 от 22.02.2017 г.? Каква 
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е общата сума изплатена по този договор от бюджета на Община Разград. 

 Във връзка с това на основание чл.33, ал.1,т.4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.95, ал.1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет-Разград и 

взаимодействието му с общинската администрация, отправям към Вас 
следното питане, на което желая да ми бъде отговорено в писмен вид. 

Благодаря.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Приключихте ли, съветник Димитров? 

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 С благодарност, както казах. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Виждам, че на основание чл.95 и чл.96 от Правилника на Общински 

съвет-Разград, този Ваш „актуален въпрос“, както сте го кръстили е 
изпратен на кмета на Община Разград за отговор. В писмен вид това, което 

сте подали обаче се разминава драстично от това, което изчетохте току-що 

и в това, което сте подали има един единствен въпрос поставен към Кмета 
на Община Разград.  

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Бих се задоволил и само с него. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Добре. Исках да уточня, защото е важно. Само да кажа, че на 
основание чл.96, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет-Разград, взаимодействието му с общинската 
администрация и неговите комисии, Кметът отговаря на питането на 
следващото заседание, освен ако по своя преценка реши да отговори на 
същото или Общинския съвет реши друго. Виждам, че в момента няма как 
Общинския съвет да реши друго тъй като нямаме кворум. Отговорът може 
да бъде устен или писмен, отговорът трябва да бъде писмен, когато 

общинския съветник отправил питането е изразил изрично желание за 
това, а Вие като вносител на това питане изрично изразихте своето 

желание да Ви бъде предоставен отговора в писмен вид. 

Д-р Василев? 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 На следващото заседание. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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 На следващото заседание Кметът ще отговори на това питане, което 

е внесено в деловодството на Общински съвет-Разград. 

 

 Предстои да Ви запозная с едно становище до Общински съвет-
Разград, което не е минало за разглеждане през постоянните комисии на 
техните редовни заседания и затова е оставено за сесията на Общинския 
съвет. То е от Община Разград, представлявана от д-р Валентин Стефанов 
Василев- кмет на Община Разград относно: Протест на Окръжна 
прокуратура-Разград срещу разпоредбата на чл.13, ал.2 от Наредба №9 на 
Общински съвет-Разград за овладяване популацията на безстопанствените 
кучета и котки на територията на Община Разград, въз основа на който е 
образувано Административно дело №102 по описа на Административен 

съд Разград за 2018 г., насрочено за 17.07.2018 г.  
 В качеството си на орган упражняващ контрол за законосъобразност 
в административния процес, Окръжна прокуратура Разград е предявила 
протест до Административен съд Разград, с който се атакува разпоредбата 
на чл.13, ал.2 от  Наредба №9 на Общински съвет-Разград за овладяване 
популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на 
Община Разград като незаконосъобразна и се иска нейната отмяна. 
С разпоредбата на чл.13, ал.2 Наредба №9 на Общински съвет-Разград за 
овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на 
територията на Община Разград: собственик на куче – домашен любимец в 
срок до 14 (четиринадесет) работни дни след регистриране на кучето по 

ал.1, т.1 и издаването на ветеринарномедицинския паспорт за същото, 

подава декларация по образец за притежаване на куче в отдел „Местни 

данъци и такси” в Община Разград или в кметствата по населени места. За 
кучета с вече издаден ветеринарномедицински паспорт, декларацията се 
подава в 14-дневен срок от датата на придобиване на кучето. 

 Тази правна регламентация не съответства на разпоредбата на чл.117 

от Закона за местните данъци и такси, която предвижда, че в тримесечен 

срок от датата на придобиването на куче собственикът подава декларация 
в общината по постоянния му адрес/седалище, т.е. с разпоредбата на чл.13, 

ал.2 от наредбата е преуредено с нормативен акт от по-ниска степен и то в 
по-неблагоприятен аспект за собственика на куче-домашен любимец, 

задължението му за подаване на декларация, като е стеснен срокът за 
нейното подаване и е предвиден друг начален момент за изпълнение на 
задължението, които несъответстват на тези изрично посочени в ЗМДТ. 

В този смисъл считам, че протесът на Окръжна прокуратура е основателен. 

Във връзка с гореизложеното и имайки предвид, че от приемане с Решение 
№338 от Протокол №24 от 29.04.2013 г. на Общински съвет-Разград на 
Наредба №9 на Общински съвет-Разград за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета и котки на територията на Община Разград до 

настоящия момент, са настъпили многобройни изменения и допълнения в 
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Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинска 
дейност, Наредба №39 от 01.12.2008 г. за условията за отглеждане на 
животни компаньони, съобразени с техните физически и поведенчески 

особености и Наредба №41 от 10.12.2008 г. за изискванията към обекти, в 
които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел 
търговия, към пансиони и приюти за животни, издадени от министъра на 
земеделието и храните – нормативни актове, уреждащи тази материя е 
сформирана с моя заповед комисия от специалисти от общинска 
администрация, която да извърши преценка за съответствие на наредбата с 
посочените по-горе закони и наредби. Кмет д-р Валентин Василев. 
 С това изчерпахме дневния ред на днешното заседание и в 17:05 

часа, обявявам заседанието на Общински съвет – Разград за закрито.  

 

                                          

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                            /Надежда Радославова / 

 

 

 

                                     ПРОВЕРИЛ           СЕКРЕТАР:  

                              /Мануел Василев / 

 

 


