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                                       П Р О Т О К О Л 

 

                                                 № 59 

 

    

От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 
27.08.2019 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  28. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 27 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включи и общински съветник Веселин 

Спасов. 
По уважителни причини отсъстват общинските съветници  Джипо 

Джипов, Левент Апти, Мариан Иванов, Милена Орешкова и Стоян 

Димитров. 
 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На заседанието присъстваха: д-р Валентин Василев – 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 

Добър ден на всички. При регистрирани 27 общински съветници за 
днешното заседание откривам редовната сесия за месец август на 
Общински съвет - Разград . Информирам Ви, че по уважителни причини 

отсъстват общинските съветници Джипо Джипов, д – р Левент Апти, 

Мариан Иванов, Милена Орешкова и Стоян Димитров, които са подали 

своите уведомления. Дежурен секретар на днешната сесия ще бъде 
общински съветник  Веселин Спасов, който чакаме всеки момент да дойде 
в залата. Докато той се появи неговите функции ще изпълнява Мануел 

Чутурков, който също е от групата на Реформаторския блок. 

Предстои ни обсъждане на дневния ред, получили сте го в поканите 
си за днешното заседание. Имате ли въпроси относно дневния ред на това 
заседание. Заповядайте, господин Христов.  

 

Г-н Божинел Христов– „ Кауза Разград“ 

Госпожо Председател, предвид това, че мина доста време от 
последното заседание на постоянните комисии и тъй като в точка 
„Текущи“ не се знае какво е текущи. Ние по никакъв начин не сме могли, 

членовете на комисиите, да получим въпроси на, т.е. отговори на някои от 
въпросите Ви моля в „Текущи“ да ни дадете възможност поне един въпрос 
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да зададем към администрацията, нещо което е свързано…аз сега се 
изказвам като председател на комисията по ТСУ просто, за да имаме 
възможност да получим някои отговори.     

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбрах, съветник Христов. Други предложения, изказвания във 
връзка с дневния ред? Не виждам такива. Пристъпваме към неговото 

гласуване. Моля гласувайте дневния ред за днешното  заседание. 

С 24 гласа - “ЗА“, „против“- няма, „въздържали се“-няма, 

дневният ред се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С 24 гласа „ЗА“ , без „против“ и „въздържали се“ дневният ред се 
приема и пристъпваме към неговото изпълнение. Точка първа: Докладни 

записки. Първа от тях е с Вх.№ 373, тя е от кмета на Община – Разград. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я  1 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 373. 

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

ОТНОСНО: Предложение за актуализиране на Списък на 

средищните детски градини и училища в община Разград за учебната 

2019/2020 година. 

Заповядайте, доктор Василев.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно приетото на основание чл. 53, ал. 6 от Закона за 
предучилищното и училищното образование Постановление № 128/ 

29.06.2017 г.  на Министерски съвет за определяне на критерии за 
включване в Списъка на средищните детски градини и училища, списъка 
на средищните детски градини и училища се актуализира ежегодно по 

мотивирано предложение на кмета на общината след решение на 
общинския съвет. Това налага необходимостта Общински съвет – Разград 
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на свое заседание да приеме актуализиран Списък на средищните детски 

градини и училища в община Разград за учебната 2019/2020 година. В 

изпълнение разпоредбата на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Постановлението, след 

решението на общинския съвет, кметът на Община Разград следва да внесе 
мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката 
до 10 септември 2019 година. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 1 от Постановлението за 
средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за 
предучилищното и училищното образование се определя общинска детска 
градина, в която се обучават  най-малко 4 деца в задължителна 
предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска 
градина или училище, което да организира задължително предучилищно 

образование, и която за тези деца е на най-малко разстояние, измерено по 

асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място. 

Съгласно чл. 2 от Постановлението за средищно училище по смисъла 
на чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование се 
определя държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от 
Закона за предучилищното и училищното образование – начално, основно, 

обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици 

в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма 
училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в 
съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по 

асфалтирана пътна мрежа.   
На основание чл. 5 от Постановлението за пътуващите деца и 

ученици до средищна детска градина и средищно училище се осигурява 
безплатен транспорт. 

Територията на община Разград обхваща 22 населени места, от които 

в 15 няма действащи училища, а в 11 - няма и детски градини, поради 

което подлежащите на задължително предучилищно и училищно 

образование в тези селища пътуват до населени места, в които има детска 
градина или училище, което осъществява обучение в съответната група 
или в съответния клас.  

С Решение № 845 от 22 ноември 2018 г. на Министерски съвет за 
приемане на Списък на средищните детски градини и училища в 
Република България, седем училища от община Разград са включени в 
Списъка за изминалата 2018/2019 учебна година: Основно училище „Васил 

Левски“, гр. Разград; Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград; 

Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Разград; Основно 

училище „Отец Паисий“, гр. Разград; Средно училище „Христо Ботев“, гр. 

Разград; Основно училище „Кирил и Методий“, с. Киченица и  Основно 

училище „Д-р Петър Берон“, с. Осенец. 

За пътуващите до седемте училища ученици е осигурен подходящ и 

безопасен транспорт, с цел опазване живота и здравето на децата в 
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задължителна училищна възраст, което е предпоставка за задържане на 
семействата в малките населени места и ограничаване на миграцията към 

общинския център. Тези училища осигуряват възможности за целодневна 
организация на учебния ден и обедно хранене на учениците. 

Една детска градина на територията на община Разград отговаря на 
критериите по чл. 1 от Постановление № 128/ 29.06.2017 г.  на 
Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка на 
средищните детски градини и училища за учебната 2019/2020 година, а 
именно – Детска градина „Митко Палаузов“, гр. Разград. За пътуващите до 

детската градина деца в задължителна предучилищна възраст е осигурен 

безплатен транспорт. 
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. 3, ал. 1 и ал. 2 от Постановление № 128/ 29.06.2017 г. 
на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в Списъка 
на средищните детски градини и училища, Общински съвет Разград, да 
вземе следното решение: 

1. Приема актуализиране на Списъка на средищните детски градини 

и училища за учебната 2019/2020 година, съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение, включващ следните училища и 

детска градина:  
� Детска градина № 4 „Митко Палаузов“, гр. Разград; 

� Основно училище „Васил Левски“, гр. Разград; 

� Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград; 

� Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Разград;  

� Основно училище „Отец Паисий“, гр. Разград;  

� Средно училище „Христо Ботев“, гр. Разград; 

� Основно училище „Кирил и Методий“, с. Киченица;  
� Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. Осенец. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да внесе мотивираното 

предложение в Министерството на образованието и науката, в срок до 10 

септември 2019 година. 
Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната записки е разглеждана в ПК по образование и 

наука. Нейният председател, господин Хасанов, ще докладва за 
становището на комисията. Заповядайте, господин Хасанов. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 
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Докладната записка бе разгледана на последната комисия по 

образование и бе подкрепена със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали 

се“. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения? Заповядайте, господин Анастасов.  
 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ ГЕРБ „ 

За предложение. 
Колеги, предлагам при подписване на договора за транспортиране на 

учениците към училище „ Васил Левски“, да бъде упоменато в 
транспортната схема, качването и слизането на учениците за училище 
„Васил Левски„ да става на улица „Гавраил Кръстевич„ между парка и 

училището, а не на улица „Княз Борис „. Пътувам по „ Княз Борис „ сутрин 

и зная какво става, когато спрат автобусите.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Анастасов, това не касае докладната записка, а 
транспортна схема. Но предполагам, че Общинска администрация ще го 

вземе предвид. 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ ГЕРБ „ 

Вижте, тука в докладната записка има маршрути за пътуване. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Говоря за диспозитива. 
Предложения и изказвания във връзка с докладната записка? Само 

ще Ви помоля да си включите микрофона. Вече сме на предложения и 

изказвания.  
 

Г-н Илия Илиев – ПП „ БСП „ 

Въпрос ми е. Отказвам се тогава. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? 

Не виждам такива. Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с 
Вх.№ 373. Моля гласувайте. 

 

 

Общинският съвет взе следното 
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                                        Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                               № 768 

 

Съгласно приетото на основание чл. 53, ал. 6 от Закона за 

предучилищното и училищното образование Постановление № 128/ 

29.06.2017 г.  на Министерски съвет за определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища 

(Постановлението), списъка на средищните детски градини и училища 

се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на 

общината след решение на общинския съвет. Това налага 

необходимостта Общински съвет – Разград на свое заседание да 

приеме актуализиран Списък на средищните детски градини и 

училища в община Разград за учебната 2019/2020 година. В 

изпълнение разпоредбата на чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Постановлението, 

след решението на общинския съвет, кметът на Община Разград 

следва да внесе мотивирано предложение до Министерството на 

образованието и науката до 10 септември 2019 година. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 1 от Постановлението за 

средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование се определя общинска 

детска градина, в която се обучават  най-малко 4 деца в задължителна 

предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска 

градина или училище, което да организира задължително 

предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко 

разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено 

място. 

Съгласно чл. 2 от Постановлението за средищно училище по 

смисъла на чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование се определя държавно или общинско училище по чл. 38, 

ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – начално, основно, обединено или средно училище, в 

което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна 

възраст от други населени места, в които няма училище и за които 

това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и 

намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана 

пътна мрежа.   

На основание чл. 5 от Постановлението за пътуващите деца и 

ученици до средищна детска градина и средищно училище се 
осигурява безплатен транспорт. 

Територията на община Разград обхваща 22 населени места, от 

които в 15 няма действащи училища, а в 11 - няма и детски градини, 

поради което подлежащите на задължително предучилищно и 
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училищно образование в тези селища пътуват до населени места, в 

които има детска градина или училище, което осъществява обучение в 

съответната група или в съответния клас.  
С Решение № 845 от 22 ноември 2018 г. на Министерски съвет за 

приемане на Списък на средищните детски градини и училища в 

Република България, седем училища от община Разград са включени 

в Списъка за изминалата 2018/2019 учебна година: Основно училище 
„Васил Левски“, гр. Разград; Основно училище „Никола Икономов“, 

гр. Разград; Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. 

Разград; Основно училище „Отец Паисий“, гр. Разград; Средно 

училище „Христо Ботев“, гр. Разград; Основно училище „Кирил и 

Методий“, с. Киченица и  Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. 
Осенец. 

За пътуващите до седемте училища ученици е осигурен 

подходящ и безопасен транспорт, с цел опазване живота и здравето на 

децата в задължителна училищна възраст, което е предпоставка за 

задържане на семействата в малките населени места и ограничаване 
на миграцията към общинския център. Тези училища осигуряват 

възможности за целодневна организация на учебния ден и обедно 

хранене на учениците. 
Една детска градина на територията на община Разград отговаря 

на критериите по чл. 1 от Постановление № 128/ 29.06.2017 г.  на 

Министерски съвет за определяне на критерии за включване в 

Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 

2019/2020 година, а именно – Детска градина „Митко Палаузов“, гр. 

Разград. За пътуващите до детската градина деца в задължителна 

предучилищна възраст е осигурен безплатен транспорт. 

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. 3, ал. 1 и ал. 2 от Постановление № 128/ 29.06.2017 

г. на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в 

Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет 

Разград, с 26 гласа „ЗА“, „ против“ -  няма, „ въздържали се“ – няма, 

 

 

                                           Р Е Ш И: 

 

1. Приема актуализиране на Списъка на средищните детски 

градини и училища за учебната 2019/2020 година, съгласно 

Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение, включващ 

следните училища и детска градина:  

� Детска градина № 4 „Митко Палаузов“, гр. Разград; 

� Основно училище „Васил Левски“, гр. Разград; 
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� Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград; 

� Основно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Разград;  

� Основно училище „Отец Паисий“, гр. Разград;  

� Средно училище „Христо Ботев“, гр. Разград; 

� Основно училище „Кирил и Методий“, с. Киченица;  

� Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. Осенец. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да внесе мотивираното 

предложение в Министерството на образованието и науката, в срок до 

10 септември 2019 година. 

  

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 

Административния съд Разград. 

 

/Приложение №1: „Списък на средищните детски градини и 

училища в община Разград за учебната 2019/2020 година – изготвен на 

основание на прогнозни данни от директорите на детските градини и 

училищата към 30.07.2019 г.“ е неразделна част от Решение № 768 и е 

приложено към протокола в отделен файл./ 
 

 

 

                                     С Т А Т И Я  2 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 381. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – зам.-кмет на 
Община Разград, определена за кмет със Заповед № 1587/26.11.2015 г. на 
Кмета на Община Разград 

Относно: Обезпечаване на авансово плащане, чрез издаване на 

запис на заповед по Проект BG05M9OP001-2.040-0109 „Създаване на 

звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

Домашен социален патронаж гр.Разград“ по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 

Заповядайте, доктор Василев.  
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

На 08.07.2019 г. между Министерство на труда и социалната 
политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни 

програми и проекти“ и Община Разград е сключен Договор за 
безвъзмездна финансова помощ за реализиране на Проект „Създаване на 
звеното за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
Домашен социален патронаж гр.Разград“ по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

Проектът е на стойност 337 969.76 лв., а срока за изпълнението му е 
15 месеца, считано от датата на сключването на договора за безвъзмездна 
финансова помощ.  

Основна цел на Проекта е постигане на по-добро качество на живот и 

социално включване на лица с увреждания и възрастни хора в 
невъзможност за самообслужване, чрез създаване на център за социални 

услуги към Домашен социален патронаж за комплексно обгрижване. 
Съгласно раздел „Техническо и финансово отчитане и плащания“, т. 

3.8.1 от Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ 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 20% от стойността на 
предоставената безвъзмездна финансова помощ, при условие, че бъде 
предоставено обезпечение в пълния му размер за срок не по-малък от 15 

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 67 593,95 лв., 
представляващи до 20 % от стойността на предоставената от 
Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100 %) по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 към 

бенефициента Община Разград. 

Във връзка с 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, да вземе следното решение: 
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1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на авансово 

плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

представляващо до 20 % от стойността на предоставената от 
Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ (100 %) по   

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  към 

Бенефициента в размер до 67 593,95 лв. 
  2. Упълномощава кмета на Община Разград да извърши всички 

необходими действия за издаването в полза на Министерство на труда и 

социалната политика , Управляващ орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 – Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти“ на запис на 
заповед без протест и разноски, платим на предявяване, който обезпечава 
пълния размер на авансовото плащане по Договора за безвъзмездна 
финансова помощ. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Тази докладна влиза по извънредния способ, въпреки че 
сте я получили в деня на нейното входиране в Общинския съвет на 
електронните си пощи. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

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

381. Моля гласувайте.  
 

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.08.2019 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   
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14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти отсъства   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов отсъства   

19. Милена Дачева Орешкова отсъства +  

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 отсъства   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

  Р Е Ш Е Н И Е 

 

 № 769 

 

На 08.07.2019 г. между Министерство на труда и социалната 

политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни 

програми и проекти“ и Община Разград е сключен Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0109–C01  за 

реализиране на Проект „Създаване на звеното за патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в Домашен социален патронаж 

гр.Разград“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

За финансово обезпечение на дейностите, предвидени за 

изпълнение в договора за безвъзмездна финансова помощ, е допустимо 

авансово плащане в размер до 20 % от стойността на предоставената 

от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ към 

бенефициента Община Разград в размер до 67 593,95 лв. 

Съгласно раздел „Техническо и финансово отчитане и 

плащания“, т. 3.8.1 от Административен договор за предоставяне на 
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безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0109 –C01 при 

искане на средства за авансово плащане е 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 договора, 

посредством запис на заповед (по образец) за размера на аванса, с 
приложено Решение на Общинския съвет, с което се разрешава 

поемане на задължението. 

Във връзка с 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 
24 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

                                             Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на авансово 

плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ /ДБФП/ BG05M9OP001-2.040-0109 –C01, представляващо до 20 

% от стойността на предоставената от Управляващия орган 

безвъзмездна финансова помощ (100 %) по   Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  към Бенефициента в 

размер до 67 593,95 лв. 

2. Упълномощава кмета на Община Разград да извърши всички 

необходими действия за издаването в полза на Министерство на труда 

и социалната политика , Управляващ орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 – Главна дирекция 

„Европейски фондове, международни програми и проекти“ на запис 
на заповед без протест и разноски, платим на предявяване, който 

обезпечава пълния размер на авансовото плащане по Договора за 

безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ BG05M9OP001-2.040-0109 –

C01. 

 

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 

Административно-процесуалния кодекс пред Административен съд – 

Разград. 
 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С това изчерпахме точка първа от дневния ред. 
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                                    ТОЧКА ВТОРА 

 

                                      ТЕКУЩИ 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

В нея ще Ви запозная с решение за промяна в група общински 

съветници „КАУЗА РАЗГРАД“ в Общински съвет Разград, мандат 2015 – 

2019г., които са взели следното решение: 
Изключва от състава на група общински съветници „КАУЗА 

РАЗГРАД“ господин Владимир Димитров Димитров. Решението е 
отбелязано в специалния регистър на Общинския съвет.  

В Общинския съвет, след комисиите за тази сесия, е постъпил 

протокол №21/13.08.2019г. от проведено извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване – Дунав, гр. Разград“ ЕООД, гр. Разград, от който е 
видно, че представителят на Община Разград на извънредното заседание на 
Общото събрание на Асоциацията, в изпълнение на решение №762 на 
Общински съвет Разград, по Решение № 1 е  гласувал - „ въздържал се“, а 
по Решение № 2 – „против“. 

Предоставена Ви е на всички общински съветници и на хартиен 

носител  информация от доктор Валентин Василев, Кмет на Община 
Разград, относно изпълнение на бюджета на Община Разград към 

30.06.2019г.  
С това приключих със запознаването с новопостъпилите материали, 

както и с техните вносители, както е по правилник, и поради изчерпване на 
дневния ред закривам заседанието на Общински съвет Разград. 

Благодаря Ви. 

 

 

 

 

 

 

 

                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                         /Надежда Радославова / 

 

 

                                         ПРОВЕРИЛ   СЕКРЕТАР:  

                                    /Мануел Чутурков/ 


