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                              П Р О Т О К О Л 

 

                                        № 55 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 

23.05.2019 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  23. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 23 общински 

съветници. 

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници Иво 

Димитров; Марина Христова; Мариан Иванов; Милена Орешкова; Наско 

Анастасов; Радиана Димитрова; Светослав Банков; Стефан Стефанов; 

Фатме Селим. 

 

/ 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-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми жители на община Разград, 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми доктор Василев, 

Уважаема госпожо Георгиева, 

Уважаеми господин Хасанов, 

Уважаеми гости, които присъствате в залата на Общински съвет-

Разград 

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

Традиция е Общински съвет Разград да отбелязва този ден с Празнична 

сесия, посветена на Деня на българската просвета и култура и на 

славянската писменост. Този най-български празник обединява минало и 

бъдеще и  обогатява настоящето ни.  

На този ден отправяме благодарност и признателност към нашите 

учители, които с отдаденост изграждат личности, можещи, знаещи и 

отговорни. И  се прекланяме пред дейците на културата, които пазят жив 

пламъка на духовността и българщината. 

При регистрирани 23 общински съветници и наличие на кворум, 

откривам Празничната сесия на Общински съвет-Разград. 
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/Звучат химните на Република България и Обединена Европа/ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Информирам Ви, че по уважителни причини отсъстват общинските 

съветници Иво Димитров, Марина Христова, Мариан Иванов, Милена 

Орешкова, Наско Анастасов, Радиана Димитрова, Светослав Банков, 

Стефан Стефанов и Фатме Селим. 

Дежурен секретар на днешното заседание е общински съветник 

Владимир Димитров. 

Пристъпваме към обсъждане на дневния ред. Така, както Ви е 

предложен в поканата, той съдържа една точка, това са докладни записки. 

Не присъства втора такава, тъй като всички знаете във вчерашния ден, на 

22 май, бяха проведени редовните заседания на комисиите за редовната 

сесия на Общински съвет-Разград. Така че там бяхте уведомени, в 

ресорните комисии, за постъпилите към този момент материали в 

Общински съвет.  

Предложения дневен ред от докладни записки, имате ли във връзка с 

него някакви други предложения? Не виждам желаещи. Пристъпваме към 

гласуване на дневния ред за днешната сесия. Моля гласувайте.  
 

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

дневният ред се приема. 

 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнение на точка първа от него –докладни 

записки. Първа е от тях е Докладна записка с Вх.№ 187. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев –Кмет на Община 

Разград 

Относно: Удостояване с наградата на името на Никола 

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

и на славянската писменост. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  



3 

 

Учредената от Общински съвет Разград престижна награда на името 

на Никола Икономов се връчва на 24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост и на 1 ноември – Ден на народните 

будители. С нея се удостояват творци и дейци на културата и 

образованието, учители, научни работници, юристи с принос към 

утвърждаване на конституционализма, културни и научни институти, 

читалища, училища, издателства и други институции с принос към 

популяризиране на културния живот и културно – историческото 

наследство на Разградския край. 

 На основание чл. 19, ал. 4, т. 1 и 2, във връзка с чл. 11 от 

Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци 

на Община Разград e постъпило Предложение с вх. № 94-00-453/16.04.2019 

г. от Инициативен комитет от граждани до Кмета на Община Разград, за 

удостояване с наградата на името на Никола Икономов на НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ 1869“, гр. Разград. 

Народно читалище „Развитие 1869“ е с историческа заслуга към 

утвърждаването на гр. Разград като център на духовност, култура и 

просвета. 

В продължение на век и половина Читалището съхранява 

българщината и националния дух, популяризира етническите традиции в 

региона, възпитава поколения в любов към изкуството и в изконните за 

българина ценности. 

НЧ „Развитие 1869“ полага основите на просвещението, 

образованието, музейното дело – историческо и етнографско. В него 

правят първите си стъпки разградският театър, филхармонията, хорът и 

библиотеката. 

150 години НЧ „Развитие 1869“ е средище, в което младежи, деца, 

хора с  различен етнос и социален статус общуват помежду си с езика на 

изкуството и намират място за творческа себеизява. Стотици самодейни 

таланти са преминали през школата на любителското хорово, музикално, 

танцувално, народно и театрално творчество.  

Вече 150 години формациите и школите към Читалището радват 

публиката с прекрасните си изпълнения и прославят града ни на 

международните подиуми. Към НЧ „Развитие 1869“ днес функционират 

следните формации: 

- Балетна школа с повече от 100 деца от 6 до 18 годишна възраст с 

ръководител Мария Керчева. Балетната школа е създадена през 1975 г. 

Носител е на множество награди от наши и международни конкурси. 

Малките прими са осъществявали впечатляващи участия в Италия и 

Украйна. Може да се каже, че през нея са минали цели поколения, като 

днес я посещават внучките на първите й възпитанички.  



4 

 

 - Детска формация „Елбетица“ с ръководител Жулиета Иванова. В 

тази млада, създадена през 2017 г. формация, близо 70 деца на възраст от 4 

до 14 годишна възраст откриват тайните на българския народен танц; 

- Танцово студио „Калина Рада“, която под вещото ръководство на 

Румен Иванов, възражда българските празници и традиции; 

- Група за стари градски песни „Блян“ с ръководител Десислава 

Македонска. Групата е носител на множество награди от национални 

конкурси и фестивали.  

- Музикална школа „Илия Бърнев“, в която повече от 70 музиканти 

на различна възраст се обучават в специалностите – пиано, цигулка, 

гъдулка, гайда, китара, барабани и пеене. Школата е създадена през 1955 г. 

и през 2020 г. ще отбележи 65 годишен юбилей. Талантите на „Илия 

Бърнев“ са носители на множество престижни награди от национални и 

международни фестивали и конкурси. Те са участвали с успех в Малта, 

Малага, Канарските острови, Санкт Петербург, Истанбул, Белград и други.  

Нейни възпитаници са световноизвестната цигуларка Ваня Миланова, 

популярният в цяла Европа пианист Фидоси Керчев и звездата на 

българската поп музика Виктория Терзийска, известна като Вики от 

„Мастило“. В школата са се подготвяли много от музикалните педагози в 

града, диригенти и музиканти. За значимите си постижения МШ „Илия 

Бърнев“ е носител на престижната награда „Златен пегас“. Ръководител на 

школата е Диян Денчев. 

- Младежка формация „Импулс“. Под ръководството на актьора 

Веселин Керемедчиев тридесет деца на възраст от 7 до 18 години правят 

първите си стъпки на театралната сцена. Формацията се завръща с 

престижни награди от участията си в наши и международни фестивали и 

конкурси. 

 - Формация за автентичен фолклор на местното турско население 

„Разградските хубавелки“ с ръководител Сезер Чаушева. Формацията 

включва 14 певци и е желан участник в наши и международни фолклорни 

фестивали; 

- Хор „Железни струни“, който тази година под ръководството на 

диригента и почетен гражданин – Красен Иванов, ще отбележи 115 години 

от създаването си. Хорът е носител на орден „Кирил и Методий“, на много 

наши и международни награди. Гостувал е с успех в Италия, Унгария, 

Франция, Германия, Гърция, Чехия, Русия, Румъния. Хор „Железни 

струни“ е организатор и домакин на хоров фестивал, на който си дават 

среща много български хорове. 

В годината на 150 годишния си юбилей, Читалището ще отбележи 

150 години от първата театрална постановка в Разград и 140 години от 

първото хорово изпълнение. 

Стореното от формациите на читалището през изминалия век и 

половина не се измерва само с получените от тях награди и звания. Чрез 
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своята художествено-творческа и културно-просветена дейност, със 

самоотвержен труд и възрожденско себеотрицание, Читалището „сее“ 

духовност, съхранява традиции, помни и тачи будителите, опазва и създава 

културното наследство. Читалището е извор на мъдрост и духовна 

светлина за деца, и за пораснали. 

Нито в театъра… 

Ако не е интересно – да спра. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля за тишина в залата. Продължете, доктор Василев. 
 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Нито в театъра, нито в концертните зали, нито в изложбените сгради 

– любител, работил върху таланта си, не получава това място за изява и 

директен контакт с публиката, както в читалището. Сцената на читалището 

е мястото, където се осъществяват срещите на читалищните дейци и 

техните почитатели, дарени с онази духовна светлина, която осъществява 

мечти, прави настоящето красиво и дава вяра в това, че ще пребъдем като 

нация. 

Народно читалище „Развитие 1869“, гр. Разград е доказала се 

културна институция, която в партньорство с общинското ръководство 

работи за просперитета на града. 

За делото на НЧ „Развитие 1869“ поетът е казал „Не се гаси туй, що 

не гасне“. За значимите си постижения, за цялостния си принос към 

популяризиране на културния живот и културно-историческото наследство 

на Разградския край, както и за 150 годишната си културно-просветена 

дейност, НЧ „Развитие 1869“, гр. Разград е достойно за удостояването му с 

наградата на името на „Никола Икономов“. 

Предвид гореизложеното, по повод Деня на българската просвета и 

култура и на славянската писменост, 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. 11, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 4, т. 3 и т. 5 от 

Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци 

на Община Разград и Предложение с вх. № 94-00-453 от 16.04.2019 от 

граждани до Кмета на Община Разград,  предлагам Общински съвет-

Разград да вземе следното решение: 

Общински съвет Разград удостоява с наградата на името на „Никола 

Икономов“ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ 1869“, гр. Разград за  

изключителен принос към популяризиране на културния живот и 

културно-историческото наследство на Разградския край. 

Завърших.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, доктор Василев. Носителите на наградата се определят 

с решение на Общински съвет-Разград, след съвместно заседание на ПК по 

култура, културно-историческо наследство и духовни ценности, ПК по 

образование и наука към Общинския съвет, с участието на ресорния 

заместник-кмет; началника на Инспектората по образованието, т.е. на 

Регионално управление на образованието, както е вече по новия закон; 

началник отдел „Образование“; директор на дирекция „Култура, спорт, 

туризъм“ в Община Разград; представители на Инициативен комитет за 

учредяване на Наградата. Предложените кандидатури се гласуват 

поименно на заседанието на Общинския съвет и се предлагат 

кандидатурите, за които са гласували над 50 на 100 от участниците в 

заседанието. Ще помоля председателите на постоянните комисии по 

култура и по образование, да ни информират за гласуването в комисиите. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Госпожа Елка Неделчева не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Хасанов, ще Ви помоля да ни запознаете с решението на 

комисиите.  

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, 

След съвместното заседание на постоянните комисии по образование 

и култура и с всички, които имаха право на глас, след гласуването се 

установи, че имаме 15 гласа „ЗА, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате възможност да задавате въпроси към вносителя. 

Не виждам желаещи. Изказвания предложения във връзка с докладната 

записка? Не виждам желаещи. Пристъпваме към гласуване на докладна 

записка с Вх.№ 187. Моля Гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е 
  

                                                № 718 

 

Учредената от Общински съвет Разград престижна награда на 

името на Никола Икономов се връчва на 24 май – Ден на българската 
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просвета и култура и на славянската писменост и на 1 ноември – Ден 

на народните будители. С нея се удостояват творци и дейци на 

културата и образованието, учители, научни работници, юристи с 

принос към утвърждаване на конституционализма, културни и 

научни институти, читалища, училища, издателства и други 

институции с принос към популяризиране на културния живот и 

културно – историческото наследство на Разградския край. 

На основание чл. 19, ал. 4, т. 1 и 2, във връзка с чл. 11 от 

Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните 

знаци на Община Разград e постъпило Предложение с вх. № 94-00-

453/16.04.2019 г. от Инициативен комитет от граждани до Кмета на 

Община Разград, за удостояване с наградата на името на Никола 

Икономов на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ 1869“, гр. 

Разград. 

Народно читалище „Развитие 1869“ е с историческа заслуга към 

утвърждаването на гр. Разград като център на духовност, култура и 

просвета. 

В продължение на век и половина Читалището съхранява 

българщината и националния дух, популяризира етническите 

традиции в региона, възпитава поколения в любов към изкуството и в 

изконните за българина ценности. 

НЧ „Развитие 1869“ полага основите на просвещението, 

образованието, музейното дело – историческо и етнографско. В него 

правят първите си стъпки разградският театър, филхармонията, 

хорът и библиотеката. 

150 години НЧ „Развитие 1869“ е средище, в което младежи, 

деца, хора с  различен етнос и социален статус общуват помежду си с 

езика на изкуството и намират място за творческа себеизява. Стотици 

самодейни таланти са преминали през школата на любителското 

хорово, музикално, танцувално, народно и театрално творчество.  

Вече 150 години формациите и школите към Читалището радват 

публиката с прекрасните си изпълнения и прославят града ни на 

международните подиуми. Към НЧ „Развитие 1869“ днес 

функционират следните формации: 

- Балетна школа с повече от 100 деца от 6 до 18 годишна възраст 

с ръководител Мария Керчева. Балетната школа е създадена през 1975 

г. Носител е на множество награди от наши и международни конкурси. 

Малките прими са осъществявали впечатляващи участия в Италия и 

Украйна. Може да се каже, че през нея са минали цели поколения, 

като днес я посещават внучките на първите й възпитанички.  

 - Детска формация „Елбетица“ с ръководител Жулиета 

Иванова. В тази млада, създадена през 2017 г. формация, близо 70 деца 
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на възраст от 4 до 14 годишна възраст откриват тайните на 

българския народен танц; 

- Танцово студио „Калина Рада“, която под вещото ръководство 

на Румен Иванов, възражда българските празници и традиции; 

- Група за стари градски песни „Блян“ с ръководител Десислава 

Македонска. Групата е носител на множество награди от национални 

конкурси и фестивали.  

- Музикална школа „Илия Бърнев“, в която повече от 70 

музиканти на различна възраст се обучават в специалностите – пиано, 

цигулка, гъдулка, гайда, китара, барабани и пеене. Школата е 

създадена през 1955 г. и през 2020 г. ще отбележи 65 годишен юбилей. 

Талантите на „Илия Бърнев“ са носители на множество престижни 

награди от национални и международни фестивали и конкурси. Те са 

участвали с успех в Малта, Малага, Канарските острови, Санкт 

Петербург, Истанбул, Белград и други.  Нейни възпитаници са 

световноизвестната цигуларка Ваня Миланова, популярният в цяла 

Европа пианист Фидоси Керчев и звездата на българската поп музика 

Виктория Терзийска, известна като Вики от „Мастило“. В школата са 

се подготвяли много от музикалните педагози в града, диригенти и 

музиканти. За значимите си постижения МШ „Илия Бърнев“ е 

носител на престижната награда „Златен пегас“. Ръководител на 

школата е Диян Денчев. 

- Младежка формация „Импулс“. Под ръководството на актьора 

Веселин Керемедчиев тридесет деца на възраст от 7 до 18 години 

правят първите си стъпки на театралната сцена. Формацията се 

завръща с престижни награди от участията си в наши и международни 

фестивали и конкурси. 

 - Формация за автентичен фолклор на местното турско 

население „Разградските хубавелки“ с ръководител Сезер Чаушева. 

Формацията включва 14 певци и е желан участник в наши и 

международни фолклорни фестивали; 

- Хор „Железни струни“, който тази година под ръководството на 

диригента и почетен гражданин – Красен Иванов, ще отбележи 115 

години от създаването си. Хорът е носител на орден „Кирил и 

Методий“, на много наши и международни награди. Гостувал е с успех 

в Италия, Унгария, Франция, Германия, Гърция, Чехия, Русия, 

Румъния. Хор „Железни струни“ е организатор и домакин на хоров 

фестивал, на който си дават среща много български хорове. 

В годината на 150 годишния си юбилей, Читалището ще 

отбележи 150 години от първата театрална постановка в Разград и 140 

години от първото хорово изпълнение. 

Стореното от формациите на читалището през изминалия век и 

половина не се измерва само с получените от тях награди и звания. 
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Чрез своята художествено-творческа и културно-просветена дейност, 

със самоотвержен труд и възрожденско себеотрицание, Читалището 

„сее“ духовност, съхранява традиции, помни и тачи будителите, 

опазва и създава културното наследство. Читалището е извор на 

мъдрост и духовна светлина за деца, и за пораснали. 

Нито в театъра, нито в концертните зали, нито в изложбените 

сгради – любител, работил върху таланта си, не получава това място 

за изява и директен контакт с публиката, както в читалището. 

Сцената на читалището е мястото, където се осъществяват срещите на 

читалищните дейци и техните почитатели, дарени с онази духовна 

светлина, която осъществява мечти, прави настоящето красиво и дава 

вяра в това, че ще пребъдем като нация. 

Народно читалище „Развитие 1869“, гр. Разград е доказала се 

културна институция, която в партньорство с общинското 

ръководство работи за просперитета на града. 

За делото на НЧ „Развитие 1869“ поетът е казал „Не се гаси туй, 

що не гасне“. За значимите си постижения, за цялостния си принос 

към популяризиране на културния живот и културно-историческото 

наследство на Разградския край, както и за 150 годишната си 

културно-просветена дейност, НЧ „Развитие 1869“, гр. Разград е 

достойно за удостояването му с наградата на името на „Никола 

Икономов“. 

Предвид гореизложеното, по повод Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост, 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. 11, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал. 4, т. 3 и 

т. 5 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и 

паметните знаци на Община Разград и Предложение с вх. № 94-00-453 

от 16.04.2019 от граждани до Кмета на Община Разград,  Общинският 

съвет, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

 

                                            Р Е Ш И: 
 

 

 Общински съвет Разград удостоява с наградата на името на 

„Никола Икономов“ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ 1869“, гр. 

Разград за  изключителен принос към популяризиране на културния 

живот и културно-историческото наследство на Разградския край. 

 

 Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Разград и на 

Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

23-мата общински съветници, които присъстваме в момента, 

единодушно взехме решението да Удостоим с наградата на името на 

„Никола Икономов“ – НЧ „Развитие 1869“. Тука са председателя и 

секретаря на читалището. Благодаря Ви от името на Общинския съвет за 

това, че сте уважили това заседание. Аплодисменти. 

 

/Бурни ръкопляскания в залата./ 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с Вх.№ 192. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев –Кмет на Община 

Разград 

Относно: Удостояване с награда „Златен Пегас” по случай  24 

май – Ден на българската просвета и култура и на славянската 

писменост. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

Учредената от Общински съвет Разград престижна награда „Златен 

Пегас” се връчва на 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост. С наградата се удостояват творци и творчески 

колективи за творческите им постижения  през годината. Наградата се 

присъжда за значим принос в развитието на българската национална 

култура в областта на литературата, визуалните изкуства, театъра, 

музиката, танцовото изкуство, публицистиката и журналистиката, и 

архитектурата. 

В указания срок съгласно Правилника за символите, почетните 

звания, наградите и паметните знаци на Община Разград е постъпило 

Предложение с вх. № 05-00-4/24.04.2019 г. от Инициативен комитет от 

граждани на гр. Разград за удостояване с Наградата „Златен Пегас” на 

ИВАН МАРИНОВ ДЖЕБАРОВ, по повод новия му роман „Една година 

дъжд“, излязъл от печат в края на 2018 година. Това е битов, остро 

социален и психологически съвременен роман, отличен с голяма почит и 

одобрение от културната общественост на Разград и от литературните 

среди в България. „Една година дъжд“ е роман, съдържащ в себе си много 

уроци за нас, читателите. Роман, който впечатлява със стила си. Написан е 
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с възможността на читателя да съпреживява целия разказ на героинята, 

която или е една от нас, или познаваме такава в съседство, или в рода си. 

Заради дългогодишната и плодотворна просветна, културна и 

литературна дейност на твореца, заради издания и публикации в 

периодичния и местния печат по острите социални проблеми на 

обществото, заради публицистичните му репортажи и лична гражданска 

позиция по значими за региона теми, породена от неговата искрена 

човешка любов към родния край, хората и изявени личности - ИВАН  

ДЖЕБАРОВ  заслужава тази награда. Той получава голямо обществено 

признание и уважение. 

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

Разград. След средното си образование и военната служба, завършва висше 

образование – български език и литература. Работи последователно като 

редактор в окръжния вестник „Ново Лудогорие“, главен редактор на 

общинския вестник „Лознишка искра“, учител в професионална гимназия 

„Ангел Кънчев“, като приключва трудовата си дейност като директор на 

ОУ „Д-р Петър Берон“ – Осенец. 

Издава следните десет книги с проза: „Вик“ през 1983 г.; „Добро 

утро на отписаните“ – 1986 г.; „Славей ми пее, мале мо“ – 1988 г.; 

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

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

бъде“ – 2001 г.; „По пътя за никъде“ – 2004 г.; „Наше село“ – 2012 г. 

 Сборникът „Лудогорски легенди“, поради големия читателски 

интерес е преиздаден, а авторът получава специалната награда на 

тогавашното издателство „Народна младеж“. Няколко години наред след 

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

през лятната ваканция. 

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

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

в спор с някои установени от фолклорната наука догми. Книгата достига 

рекордния за времето си тираж от близо 9 хиляди. 

С хонорара от издадените книги ИВАН ДЖЕБАРОВ извършва 

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

Крояч/, подпомага извършването на ремонтни дейности на Дома-интернет 

в с. Благоево, а срещу Коледата на 1988-ма година националната телевизия 

заснема как 55 деца от Дома в с. Осенец си избират любими играчки в 

детски магазин в Разград, които плаща Джебаров от хонорара на 

последната си книга. 

ИВАН ДЖЕБАРОВ  е първият носител на националната награда 

„Светлоструй“, три пъти на националната награда на името на Боян Пенев, 

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

Полша, като в бележките за автора винаги е отбелязано, че е родом от 

Разград. 
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Освен писателска дейност, зад гърба си ИВАН ДЖЕБАРОВ има и 

активна  обществена и публицистична  дейност. Поради публикувани от 

него по време на социализма остри критични материали /като статията „За 

привилегиите, привилегированите и ние“/, както и за подозрения,  че е 

свързан с неформалното движение „Екогласност“, през лятото на 1989 г., 

по доноси, той е обвинен, че е против т.н. „Възродителен процес“. Нещата 

свършват дотук благодарение на застъпничеството на личности от Разград 

и София, някои от които са живи и днес, както и на събитията настъпили 

след 10 ноември 1989 г. Дни след тази дата Джебаров създава и регистрира 

законно в Разград движение „Екогласност“ на което е първи, макар и за 

кратко, председател.  

Отново поради публицистичната си дейност и гражданска позиция 

от средата на 1996 до август 1988 г. ИВАН ДЖЕБАРОВ е безработен, 

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

Благодарение на приятели той заминава за Казахстан, където заедно с 

други българи работи като строителен работник. Демократичната у нас 

преса отбелязва този факт, като първата публикация е в местния вестник в 

Русе. 

ИВАН ДЖЕБАРОВ е сред учредителите и на сдружение 

„Самарянка“, което години наред скромно и без излишен шум провежда 

просветителска и благотворителна дейност главно всред младите хора. 

Благодарение на това сдружение са подпомогнати морално и материално и 

някои даровити разградски деца. 

Без прекъсване си остава публицистичната журналистическа дейност 

на Иван Джебаров. И днес, както и години наред, той продължава да 

отстоява определени граждански позиции, актуални за обществото ни, 

публикувани в печата, главно областния вестник „Екип 7“, има и 

телевизионни изяви, като участието му през 2015 г. в предаването 

„Свободна зона“ с водещ Георги Коритаров. 

В края на миналата година излезе последният роман „Една година 

дъжд“ на майстора на повествованието ИВАН ДЖЕБАРОВ. Това е битов, 

остро социален и психологически съвременен роман, увенчал се с голяма 

почит и одобрение от културната общественост на Разград и на 

литературните среди в България. 

Заради дългогодишната и плодотворна просветна, културна и 

литературна дейност на твореца, заради издания и публикации в 

периодичния и местния печат по острите социални проблеми на 

обществото, заради публицистичните му репортажи и лична гражданска 

позиция по значими за региона теми, породена от неговата искрена 

човешка любов към родния край, хората и изявени личности – ИВАН 

ДЖЕБАРОВ е достоен за тази награда. Той е личност с голямо 

обществено признание и уважение. 
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Предвид гореизложеното, по повод Деня на българската просвета и 

култура и на славянската писменост 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. 12а, ал.2 във вр. с чл.19, ал.5а, т.3 и т.4 от Правилника 

за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община 

Разград и Предложение с вх. № 05-00-4/24.04.2019 г. от Инициативен 

комитет от граждани на гр. Разград, предлагам на Общинският съвет 

Разград да вземе следното решение:     

Общински съвет Разград удостоява с Наградата „Златен Пегас” 

ИВАН ДЖЕБАРОВ – изявен деятел в областта на културата и просветата, 

по  повод новия му роман „Една година дъжд“, излязъл от печат в края на 

2018 година. Майсторът на повествованието ИВАН ДЖЕБАРОВ има 

изключителен принос с цялостния си упорит труд и творчество за издигане 

и утвърждаване на престижа на нашия град. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. С предложението на Инициативния комитет се 

запознаха комисиите на техните заседания в предходната седмица. За 

становището им ще помоля да докладва председателя на ПК по 

образование и наука. Господин Хасанов, заповядайте. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. 

След гласуването имахме 14 гласа „ЗА, без „против“ и „въздържали 

се“, относно докладната. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя. Изказвания, 

предложения във връзка с тази докладна записка? Не виждам желаещи. 

Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с Вх.№ 192. Моля 

гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

                                            Р Е Ш Е Н И Е 
  

                                                № 719 

 

  Учредената от Общински съвет Разград престижна награда 

„Златен Пегас” се връчва на 24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост. С наградата се удостояват 

творци и творчески колективи за творческите им постижения  през 
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годината. Наградата се присъжда за значим принос в развитието на 

българската национална култура в областта на литературата, 

визуалните изкуства, театъра, музиката, танцовото изкуство, 

публицистиката и журналистиката, и архитектурата. 

В указания срок съгласно Правилника за символите, почетните 

звания, наградите и паметните знаци на Община Разград е постъпило 

Предложение с вх. № 05-00-4/24.04.2019 г. от Инициативен комитет от 

граждани на гр. Разград за удостояване с Наградата „Златен Пегас” на 

ИВАН МАРИНОВ ДЖЕБАРОВ, по повод новия му роман „Една 

година дъжд“, излязъл от печат в края на 2018 година. Това е битов, 

остро социален и психологически съвременен роман, отличен с голяма 

почит и одобрение от културната общественост на Разград и от 

литературните среди в България. „Една година дъжд“ е роман, 

съдържащ в себе си много уроци за нас, читателите. Роман, който 

впечатлява със стила си. Написан е с възможността на читателя да 

съпреживява целия разказ на героинята, която или е една от нас, или 

познаваме такава в съседство, или в рода си. 

Заради дългогодишната и плодотворна просветна, културна и 

литературна дейност на твореца, заради издания и публикации в 

периодичния и местния печат по острите социални проблеми на 

обществото, заради публицистичните му репортажи и лична 

гражданска позиция по значими за региона теми, породена от неговата 

искрена човешка любов към родния край, хората и изявени личности 

- ИВАН  ДЖЕБАРОВ  заслужава тази награда. Той получава голямо 

обществено признание и уважение. 

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

Разград. След средното си образование и военната служба, завършва 

висше образование – български език и литература. Работи 

последователно като редактор в окръжния вестник „Ново Лудогорие“, 

главен редактор на общинския вестник „Лознишка искра“, учител в 

професионална гимназия „Ангел Кънчев“, като приключва трудовата 

си дейност като директор на ОУ „Д-р Петър Берон“ – Осенец. 

Издава следните десет книги с проза: „Вик“ през 1983 г.; „Добро 

утро на отписаните“ – 1986 г.; „Славей ми пее, мале мо“ – 1988 г.; 

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

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

бъде“ – 2001 г.; „По пътя за никъде“ – 2004 г.; „Наше село“ – 2012 г. 

 Сборникът „Лудогорски легенди“, поради големия читателски 

интерес е преиздаден, а авторът получава специалната награда на 

тогавашното издателство „Народна младеж“. Няколко години наред 

след издаването ѝ, книгата е в списъка на учениците като 

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

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

влиза в спор с някои установени от фолклорната наука догми. 

Книгата достига рекордния за времето си тираж от близо 9 хиляди. 

С хонорара от издадените книги ИВАН ДЖЕБАРОВ извършва 

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

Крояч/, подпомага извършването на ремонтни дейности на Дома-

интернет в с. Благоево, а срещу Коледата на 1988-ма година 

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

избират любими играчки в детски магазин в Разград, които плаща 

Джебаров от хонорара на последната си книга. 

ИВАН ДЖЕБАРОВ  е първият носител на националната награда 

„Светлоструй“, три пъти на националната награда на името на Боян 

Пенев, негови творби са включени в сборници, издавани в Русия, 

Турция и Полша, като в бележките за автора винаги е отбелязано, че е 

родом от Разград. 

Освен писателска дейност, зад гърба си ИВАН ДЖЕБАРОВ има 

и активна  обществена и публицистична  дейност. Поради 

публикувани от него по време на социализма остри критични 

материали /като статията „За привилегиите, привилегированите и 

ние“/, както и за подозрения,  че е свързан с неформалното движение 

„Екогласност“, през лятото на 1989 г., по доноси, той е обвинен, че е 

против т.н. „Възродителен процес“. Нещата свършват дотук 

благодарение на застъпничеството на личности от Разград и София, 

някои от които са живи и днес, както и на събитията настъпили след 

10 ноември 1989 г. Дни след тази дата Джебаров създава и регистрира 

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

за кратко, председател.  

Отново поради публицистичната си дейност и гражданска 

позиция от средата на 1996 до август 1988 г. ИВАН ДЖЕБАРОВ е 

безработен, като по нечие нареждане му се отказва каквато и да е 

работа в Разград. Благодарение на приятели той заминава за 

Казахстан, където заедно с други българи работи като строителен 

работник. Демократичната у нас преса отбелязва този факт, като 

първата публикация е в местния вестник в Русе. 

ИВАН ДЖЕБАРОВ е сред учредителите и на сдружение 

„Самарянка“, което години наред скромно и без излишен шум 

провежда просветителска и благотворителна дейност главно всред 

младите хора. Благодарение на това сдружение са подпомогнати 

морално и материално и някои даровити разградски деца. 

Без прекъсване си остава публицистичната журналистическа 

дейност на Иван Джебаров. И днес, както и години наред, той 

продължава да отстоява определени граждански позиции, актуални за 
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обществото ни, публикувани в печата, главно областния вестник 

„Екип 7“, има и телевизионни изяви, като участието му през 2015 г. в 

предаването „Свободна зона“ с водещ Георги Коритаров. 

В края на миналата година излезе последният роман „Една 

година дъжд“ на майстора на повествованието ИВАН ДЖЕБАРОВ. 

Това е битов, остро социален и психологически съвременен роман, 

увенчал се с голяма почит и одобрение от културната общественост на 

Разград и на литературните среди в България. 

Заради дългогодишната и плодотворна просветна, културна и 

литературна дейност на твореца, заради издания и публикации в 

периодичния и местния печат по острите социални проблеми на 

обществото, заради публицистичните му репортажи и лична 

гражданска позиция по значими за региона теми, породена от неговата 

искрена човешка любов към родния край, хората и изявени личности 

– ИВАН ДЖЕБАРОВ е достоен за тази награда. Той е личност с 

голямо обществено признание и уважение. 

Предвид гореизложеното, по повод Деня на българската 

просвета и култура и на славянската писменост 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. 12а, ал.2 във вр. с чл.19, ал.5а, т.3 и т.4 от 

Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните 

знаци на Община Разград и Предложение с вх. № 05-00-4/24.04.2019 г. 

от Инициативен комитет от граждани на гр. Разград, Общинският 

съвет Разград,  с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

няма, 

 

                                            Р Е Ш И: 
 

Общински съвет Разград удостоява с Наградата „Златен Пегас” 

ИВАН ДЖЕБАРОВ – изявен деятел в областта на културата и 

просветата, по  повод новия му роман „Една година дъжд“, излязъл от 

печат в края на 2018 година. Майсторът на повествованието ИВАН 

ДЖЕБАРОВ има изключителен принос с цялостния си упорит труд и 

творчество за издигане и утвърждаване на престижа на нашия град. 

 

Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Разград и 

на Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането 

му. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С това изчерпахме докладните записки в точка първа. Искам само, 

преди да закрия заседанието, да ВИ информирам, тъй като днес е деня да 

получите докладните на хартиен носител във връзка с редовната сесия, 
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която ще бъде на 30 май от 13:30 часа, те са по банките ви. Ще помоля 

председателите на групи общински съветници, които отсъстват от 

заседанието, да им ги предадат. 

Желая на всички светъл празник! И в 14:11 часа, закривам 

Празничната сесия на Общински съвет-Разград.  

 

 

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                            /Надежда Радославова / 

 

 

                                         ПРОВЕРИЛ     СЕКРЕТАР:  

                                  /Владимир Димитров/ 

 

 
 


