
                                       П Р О Т О К О Л 

 

                                                 № 60 

 

    

От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 
24.09.2019 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  33. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 31 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха и общински съветници 

Валентина Френкева и Стоян Димитров. 
 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

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

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. За днешното заседание на Общински съвет - 

Разград са се регистрирали 31 общински съветници, няма такива, които да 
са подали уведомления, че ще отсъстват по уважителни причини,  така че 
очакваме в процеса на работа и другите да се присъединят към нас и да 
бъдем в пълен състав. Дежурен секретар на днешното заседание на 
ротационен принцип трябва да бъде общински съветник от „Кауза Разград“ 

и това ще е Божинел Христов, ще помоля от звеното да го повикат и да 
заеме мястото си в залата. Предложен Ви е  дневния ред от две точки: 

Докладни записки и текущи и преди да престъпим към неговото обсъждане   
да чуя Вашите предложения и въпроси ако имате относно предложения 
дневен ред. 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Председател? 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, заповядайте д-р Василев. 

 

 



Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

На основание Чл.№ 54, ал.4 от правилника, входирам една нова 
докладна записка с Вх.№ 424, касаеща: Учредяване на възмездни права на 
ползване на части от имоти – публична общинска собственост, находящи 

се в землищата на община Разград. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постъпило е предложение от Кмета на Общината, както е по 

правилник,  в дневният ред да бъде включена още една докладна записка, 
която влиза по извънредния способ, с Вх.№ 424. Изчаквам 

присъединяването тука в залата на дежурния секретар и ще подложа това 
предложение на гласуване. Господин Димитров, ще Ви помоля докато 

дойде господин Христов да докладвате как ще протече гласуването. 

 Колеги, пристъпваме към гласуване предложението на Кмета на 
Общината, доктор Валентин Василев, за включване в дневния ред, в точка 
1. Докладни записки,  на Докладна записка с Вх.№ 424. Моля гласувайте. 

 

С 25 гласа - “ЗА“, „против“- няма, „въздържали се“-няма, 

приемаме включването на Докладна записка с Вх.№ 424. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. С 25 гласа „ЗА“ , без „против“ и „въздържали се“ 

приемаме включването по извънредния способ на Докладна записка с 
Вх.№ 424. Други предложения във връзка с дневния ред за тази сесия? Не 
виждам такива. Пристъпваме към неговото гласуване. Моля да гласувате за 
дневния ред на днешното заседание. 

 

С 25 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 разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 390. 



Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов  -  Общински 

съветник и председател  на  ПК  по  управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол. 

ОТНОСНО: Даване разрешение на „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 Стоилов Анастасов  -  Общински съветник и председател  

на  ПК  по  управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол. 

 

Благодаря. 
Уважаеми колеги, 

Получено е писмо с вх.№ 389 от 03.09.2019 г. от Управителя на 
„ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. Разград, с което ни уведомява, че на 14.12.2019 

г. изтича срока на договорите за наем на кабинети №24, №26,№36 и №36а, 
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 четирите 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.№ 389 от 03.09.2019 г. от Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. 

Разград, предлагам на Общински съвет Разград, 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 №24,№26,№36 и №36а 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.  

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване и в ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени 

организации. Господин Анастасов, да 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. Госпожо Георгиева, за комисията по социална политика. 
 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

С 9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение към докладната записка.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

За тази докладна записка, комисията работеше при липса на кворум и 

с 3 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“ изразява положително 

становище.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Чутурков. 
 

Г-н Мануел Чутурков – „Реформаторски блок“ 

Аз в писмото на доктор Денев не виждам за кабинет № 24. Това 
писмо го нямаше, когато докладната се разглеждаше на комисия. Да не е 
някаква грешка? Предлагате четири кабинета, а мотивировка за кабинет № 

24  не виждам на доктор Денев. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 



Изглежда са прикрепили не това писмо, което аз имам. Писмото 

трябва да бъде с Вх.№ 389. 

Г-н Мануел Чутурков – „Реформаторски блок“ 

Да, да…389 е. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

И там са четири кабинета. Сега ще уточним. Колеги, допусната е 
техническа грешка, кабинетите са три, без кабинет № 24. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря, господин Чутурков, за проявената бдителност. Като 

вносител корекцията е направена от господин Анастасов. Други въпроси 

във връзка с Докладната? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения? 

Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
Вх.№ 390.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

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 +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

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  +   

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 

 

                                             № 770 

 

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.№ 389 от 03.09.2019 г. от Управителя на 

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

14.12.2019 г. изтича срока на договорите за наем на кабинети №26, 

№36 и № 36а, 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 четерите 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.№ 389 от 03.09.2019 г. от 

Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. Разград, Общински съвет 

Разград , след поименно гласуване, с 28 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

                                            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 №26, №36 и № 36а 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. 

 

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

Административен съд Разград. 

 

 

/Приложение №1 е неразделна част от Решение № 770 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.№ 392. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Програмата за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 

година, приета с Решение № 656 по Протокол № 51 от 31.01. 2019  г. на 

Общински съвет Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми общински съветници, 



Община Разград е собственик на поземлен имот № 61710.502.6154 по 

кадастралната карта на гр. Разград, с административен адрес: гр. Разград, 

ул. “Стефан Зорзанов“ № 16. 

Имотът не е включен в Програмата за управление и разпореждане с 
имоти - общинска собственост за 2019 година.  

Към него има проявен интерес за закупуване. 
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 2019 

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

имоти - общинска собственост за 2019 година, приета с Решение № 656 по 

Протокол №51 от 31.01.2019 година на Общински съвет Разград, както 

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:  17 броя имота - 165 470 лв.“                                                                                                                               

§2. В т.1. „Незастроени имоти“ от Раздел III „Описание на имотите, 
предмет на процедури през 2019 година“ се прави следното изменение: 

Подточка 1.2 се изменя и допълва, както следва: 
„Продажби -  17 броя“ и се създава нова точка 17 със следното 

съдържание: 
„17. Имот № 61710.502.6154, гр. Разград, ул. “Стефан Зорзанов“ №16 

– 472 кв.м.“  

2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година, да се отрази 

в интернет страницата на Община Разград. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в 
ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Господин Анастасов, да 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. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Комисията изразява положително становище.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „ БСП „ 

В докладната е посочено, че има интерес за закупуване на този имот. 
Посочено ли е какво касае интереса, каква ще бъде съдбата на този имот? 

Ще се застроява ли нещо и то, ако „Да“, какво? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговори? Господин Ненов, заповядайте да отговорите на 
съветника. 

 

Г-н Иван Ненов – Н-к отдел „Общинска собственост и земеделие“ 

Не е направено уточнение за какво се иска да бъде използвано в 
последствие имота. Просто има изразено мнение за закупуване. Той не и 

длъжен да го прави.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с Докладната записка? Няма такива. Пристъпваме 
към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 392. Моля 
гласувайте. 

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   



3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев   + 

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

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 +   

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 

 

                                             № 771 

 

С Решение № 656 по Протокол № 51 от 31.01.2019 година на 

Общински съвет Разград е приета Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 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 поземлен имот № 61710.502.6154 

по кадастралната карта на гр. Разград, с административен адрес: гр. 

Разград, ул. “Стефан Зорзанов“ № 16. 

За реализиране на основната цел на програмата, възниква 

необходимостта от включване на посочения имот в нея. 

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 2019 

година, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 23 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 2019 година, приета с Решение № 656 

по Протокол №51 от 31.01.2019 година на Общински съвет Разград, 

както 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:  17 броя имота - 165 470 лв.“                                                                                                                         

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

имотите, предмет на процедури през 2019 година“ се прави следното 

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

„Продажби -  17 броя“ и се създава нова точка 17 със следното 

съдържание: 
„17. Имот № 61710.502.6154, гр. Разград, ул. “Стефан Зорзанов“ 

№16 – 472 кв.м.“  

2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 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 3 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 393. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Одобряване на годишен отчет за изпълнението на 

концесионни договори през 2018 година. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми общински съветници, 

В съответствие с разпоредбата на чл. 132, ал. 1 от Закона за 
концесиите Община Разград е представила в Националния концесионен 

регистър информация по образец за изпълнение на концесионните 
договори за предходната година, който се поддържа на интернет 
страницата на Регистъра. Въз основа на представената информация за 
всички концесионни договори, по които е страна, концедентът изготвя и 

внася за одобрение в общинския съвет годишен отчет за изпълнението на 
концесионните договори през предходната година.  

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 и чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите, предлагам на  
Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 

Одобрява годишен отчет за изпълнението на концесионните 
договори през 2018 година, по които Община Разград е концедент – 

приложение към настоящото решение. 
Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации, ПК по околна среда, селско, горско, водно 

и ловно стопанство и в ПК за младежта, спорта и туризма. Господин 

Анастасов, да докладвате за общинска собственост. 
 

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. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Тук вече комисията работи с кворум и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“, подкрепя решението.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Парашкевов, за спорт. За околна среда, 
господин Банков. Извинявам се. 

 

Г-н Светослав Банков – Зам. - председател на ПК 

Комисията изрази положително становище, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „ БСП „ 

Въпроса ми е свързан до толкова с тази докладна, до колкото касае 
концесионни договори като цяло. Въпроса, който ще задам е не еднократно 

съм задавала, като питане към Кмета на Разград по отношение на една 
концесия, която чакахме четири години да се случи и до този момент 
нямаме никаква информация за развитието….сещате се за какво става 
въпрос, района на бившата жандармерия, за която очаквахме четири 

години информация, че там има развитие и ще бъде отдаден за развитие на 
частен бизнес и одобряване на нови работни места. Има ли развитие 
някакво по този въпрос?   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева, лично аз смятам, че този въпрос трябва да 
отправите към господата, които изразиха своите инвестиционни 

намерения. Иначе като Кмет мога да Ви кажа, че няма никакво развитие по 

този въпрос. Никой не е подавал документи, никой не е правил искане, 
никой не е правил постъпки за каквото и да е било. Просто един голям 

шум за нищо. 

Благодаря. 
  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, госпожо Неделчева. 



Г-жа Елка Неделчева – ПП „ БСП „ 

Ами, господин Кмете…то е ваша задачата да търсите концесионери, 

наематели и въобще хора, които ще развиват бизнес в Разград. След като 

тези, които бяха заявили някакви намерения са били несериозни, четири 

години този имот стои без да бъде развит по някакъв начин и Общината, и 

хората на Разград да печелят по някакъв начин от това нещо. Не беше ли 

редно да потърсите други възможности след като така наречените 
бизнесмени са се оказали несигурни и няма никакво развитие по този 

въпрос.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева, така наречените бизнесмени, както Вие казвате, 
са добре познати личности в Разград. Второто, което никой от тях по 

категоричен начин не е заявил, че се отказва от намеренията си. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „ БСП „ 

Госпожа Елка Неделчева не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин Димитров. 
Добре. Въпроси? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения във 
връзка с докладната записка? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Това, което преди малко се дискутира, под формата на въпрос, е една 
част, много малка, от истината. Другата част е, че когато се повдигна този 

въпрос беше изготвена докладна записка, беше приета от Общинския съвет 
и Общината всеки месец щеше да получава, сега не мога да си спомня 
колко, но десетки хиляди левове наем, защото инвеститорът, 
бизнесмените, представителите на частния бизнес бяха приели да плащат 
наем ежемесечен. И на другата, и на другата сесия беше внесена, беше 
внесена друга докладна записка от Вас, господин Кмете, или от зам.- 

кмета, с която се взе решение да се откаже това вземане на парите, за да 
чакаме михаля. Това решение беше взето тука с голяма мнозинство в 
Общинския съвет. Цялата група на „ГЕРБ“ подкрепяше, „ДПС“ – 

подкрепяше и не успяхме нито един лев, за нито един месец да вземем от 
този имот. Това е вина на Вас, госпожо Димитрова, като ръководител на 
тази група, която подкрепи отказа на Общината да взема ежемесечен наем 

от въпросния имот.    
 

Г-жа Радиана Димитрова  – ПП „ ГЕРБ „ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон. 

 



 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

По искане на инвеститора ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, изказвате ли се или приключихте? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Защото Вие тогава сте се явявали една обслужваща група на 
инвеститора. Искал инвеститорът да му отпадне задължението да плаща и 

Вие сте готови да полегнете. И което го направихте.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да говорите по същество. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

По същество, защото тука Радиана Димитрова ми бучи, че това било 

по искане на инвеститора. И аз днес разбирам в края на мандата, че имало 

обслужваща инвеститорите група, която не защитава интересите на 
общината и на хората, а защитава частен инвеститорски интерес.    

  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Димитрова, ще Ви помоля да се изкажете след това. 
Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Госпожо Димитрова, ако имате нещо да кажете, моля на микрофона.  
  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, слушаме Вашето изказване. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да. Изказването ми е, че тази администрация и подкрепящото я 
мнозинство направи така, че Община Разград да не вземе нито един лев, за 
нито един месец, от този имот. И сега се прехвърля вината на 
инвеститорите. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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



Бих искала да внеса следното уточнение. Никога не е имало докладна 
записка за отдаване под наем на чистия имот, защото не е имало и такова 
искане от страна на инвеститора. Това, което искаше той, беше да се 
търсят възможности имота да бъде отдаден под наем, само че на базата на 
наредба за насърчаване на инвестициите, което е нещо коренно различно 

от чистия наем. Поради тази причина Общината го включи точно в този 

раздел. Поради тази причина Общината предложи, Общинският съвет да 
приеме наредба за насърчаване на инвестициите, само че не можаха да 
бъдат изпълнени от самия инвеститор изискванията на наредбата и той не 
можа да получи съответния сертификат. Тъй че Вашите  обвинения по 

отношение на това, какво е направила и не е направила Общината, да ме 
извиняване, но това няма нищо общо с истината. 

Благодаря. 
 

          Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания?       

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Моля да дадете номера на решението и решението, което сме взели. 

Също така  номера на решението и решението, на което по искане на 
инвеститора, както каза госпожа Радиана Димитрова, това нещо беше 
смъкнато от дневния ред и беше гласувано да не се взема наем, защото ще 
чакаме сертификат за не знам какъв клас инвестиции и т.н. и т.н. Глупости 

на търкалета от „ГЕРБ“. Благодаря Ви. 

 

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

Аз казвам, че няма такова решение първоначално и няма как да Ви го 

дадем. Извинявайте. Ако Вие твърдите, че … 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

За Ваше щастие това е последната сесия на този Общински съвет и 

няма как на следващата да Ви го донеса, но ще го направя във Вашия 
кабинет до като все още го населявате.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не е последната, господин Димитров. Заповядайте, госпожо 

Димитрова. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Уважаеми колеги,  тъй като беше намесено моето име, искам само да 
Ви кажа предполагам, че Вие самите го разбирате, че това са просто 

предизборни пропаганди  най – вероятно е започнала предизборната борба. 
Каквото и решение да беше взел Общинският съвет, ако инвеститора се 



откаже да наеме обекта и да не плаща наем не можем да го задължим. 

Нали така, господин Димитров?  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Само че той не отказва. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Общината е направила всичко възможно, Това означава, че тя се 
грижи за града.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

При което от тази грижа Общината не получава един лев. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания? Има ли някой, който иска да направи изказване 
във връзка с тази Докладна записка? Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Искам да успокоя господин Димитров, наблюдавах залата вече никой 

не го слуша включително и журналистите. Не сте интересен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

На господин Димитров му е изключен микрофона. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не виждам желаещи за изказвания. Пристъпваме към гласуване на 
Докладна записка с Вх.№ 393. Моля гласувайте. 

 

( Шум в залата ) 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Обявявам 10 минути почивка. 
 

 

 

 

                                                   ПОЧИВКА 

                                ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

 



 

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                            № 772 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите 
Общинският съвет одобрява годишен отчет относно изпълнението на 

включените в съответния план за действие проекти и концесионни 

договори.  

Община Разград е представила информация за изпълнението на 

концесионните договори за предходната година по образец в 

Националния концесионен регистър, въз основа на което представям 

за одобрение годишен отчет за изпълнението на концесионните 
договори през 2018 година. 

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 и чл. 132, ал. 2 от Закона за концесиите, Общински 

съвет Разград, с 26 гласа - “ЗА“, „против“ -няма, “въздържал се“- 

няма, 

 

                                             Р Е Ш И: 

 

 Одобрява годишен отчет за изпълнението на 

концесионните договори през 2018 година, по които Община Разград е 
концедент – приложение към 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.  

 

 

/Приложение №1 е неразделна част от Решение № 772 и е 

приложено към протокола в отделен файл./ 

 

 

 

 

 



С Т А Т И Я 4 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 394. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Продължаване срока на настаняване и наемното 

правоотношение с наематели на жилищни имоти – частна общинска 
собственост 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
            Със Заповед № 1057 от 15.08.2013 г. на Кмета на Община Разград в 
жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Разград, 

ж.к. „Орел”, бл. 12, вх. И, ет. 4, ап. 15 са настанени Илкнур Алишева 
Реджебова и членовете на семейството й, за който на 27.08.2013 г. е 
сключен Договор за отдаване под наем на жилищен имот – частна общинска 
собственост за срок от 3 /три/ години, считано до 27.08.2016 г. С последваща 
заповед на Кмета на Община Разград от 2016 г., срокът на наемното 

правоотношение е продължен с 3 /три/ години - до 27.08.2019 г., за което е 
сключен Анекс към договора за наем. Към тази дата изтича срока за 
настаняване в рамките на шестте години, поради което от наемателката е 
подадено Заявление с вх. № 94-00-862 от 11.07.2019 г. за продължаване на 
наемното правоотношение. 
        Със Заповед № 1082 от 21.08.2013 г. на Кмета на Община Разград в 
жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Разград, 

ж.к. „Орел”, бл. 13, вх. В, ет. 1, ап. 3 са настанени Иванка Христова 
Димитрова и членовете на семейството й, за който на 27.08.2013 г. е 
сключен Договор за отдаване под наем на жилищен имот – частна общинска 
собственост за срок от 3 /три/ години, считано до 27.08.2016 г. С последваща 
заповед на Кмета на Община Разград от 2016 г., срокът на наемното 

правоотношение е продължен с 3 /три/ години - до 27.08.2019 г., за което е 
сключен Анекс към договора за наем. Към тази дата изтича срока за 
настаняване в рамките на шестте години, поради което от наемателката е 
подадено Заявление с вх. № 94-00-816 от 02.07.2019 г. за продължаване на 
наемното правоотношение. 
        Комисията по чл. 3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград за 
условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища е разгледала 
подадените заявления и приложените към тях документи и след извършена 
проверка е установила, че лицата и членовете на семействата им отговарят 



на условията за настаняване в общинско жилище и към момента на подаване 
на заявленията, както и към настоящия момент нямат неразплатени 

задължения по сключените договори за наем. Същата е взела решение за 
продължаване срока на наемното правоотношение с подалите заявленията 
наематели. 

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. 46, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 18, 

ал. 3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград за условията и реда за 
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища, предлагам на Общинският съвет, да вземе 
следното решение:                                            
            І . Продължава с 4 /четири/ години срока на настаняване и наемните 
правоотношения на наематели на жилищни имоти – частна общинска 
собственост, както следва:  
           1. Илкнур Алишева Реджебова /двучленно семейство/ - наемател на 
общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл. 12, вх. И, ет. 4, ап. 15  

/едностаен апартамент/ до 27.08.2023 година.   

           2. Иванка Христова Димитрова  /тричленно семейство/ - наемател на 
общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл. 13, вх. В, ет. 1, ап. 3 

/двустаен разширен апартамент/ до 27.08.2023 година.  

           ІІ. Поради настъпили промени в жилищната нужда на наемателя по 

т. 2, съгласно предвидените в чл. 13 от Наредба № 17 на Общински съвет 
Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на 
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища норми 

за жилищно задоволяване, при възможност да му бъде предоставена 
гарсониера. При липса на свободна такива, да се приложи разпоредбата на 
чл. 13, ал. 6 от Наредбата. 
           ІІІ. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди за 
продължаване срока на настаняване в общинските жилища на наемателите 
по точка І и сключи анекси към договорите за наем за продължаване на 
наемните правоотношения. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в 
ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Господин Анастасов, да докладвате за 
общинска собственост. 

 

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. Господин Монев, за законност.  
Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Комисията подкрепя проекта за решение.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров  – „ Реформаторски блок „ 

Въпроса ми е провокиран от това, което се случи на последната 
комисия по ТСУ. Искам да попитам в тези жилища общинска собственост, 
по време на последното наемане от тези наематели, има ли регистрирани 

престъпления? В смисъл има ли по – специално хванати някакви 

наркотици в общинското жилище? Има ли хора които са арестувани в това 
жилище от МВР за наркопласьорство и за съхранение на наркотични 

вещества? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров. Господин Ненов, ще Ви помоля 
да отговорите. 

 

Г-н Иван Ненов – Н-к отдел „Общинска собственост и земеделие“ 

Няма постъпили сигнали за такива право нарушения, за които говори 

господин Димитров. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания? Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров  – „ Реформаторски блок „ 

Ами аз заявявам, че след като няма такива сигнали ще подкрепя 
докладната записка. С облекчение разбрах, защото в други общински 

жилища, в които са настанени такива семейства има изброените 
престъпления, за които имаше и сигнал до комисията по ТСУ. И в 
общината действа строен ред, с който беше филтриран този сигнал от 
гражданите, които живеят в един вход с това общинско жилище, в което са 
извършени престъпленията. Но тези така да ги кажем, чисти общински 

жилища ще гласувам „За“.  

Благодаря. 



   

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други изказвания? Предложения във връзка с 
докладната? Не виждам такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 
Докладна записка с Вх.№ 394. Моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 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 +   

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 +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +    

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 



 Общинският съвет взе следното 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                            № 773 
 

 Със Заповед № 1057 от 15.08.2013 г. на Кмета на Община Разград 

в жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. 

Разград, ж.к. „Орел”, бл. 12, вх. И, ет. 4, ап. 15 са настанени Илкнур 

Алишева Реджебова и членовете на семейството й, за който на 

27.08.2013 г. е сключен Договор за отдаване под наем на жилищен 

имот – частна общинска собственост за срок от 3 /три/ години, считано 

до 27.08.2016 г. С последваща заповед на Кмета на Община Разград от 

2016 г., срокът на наемното правоотношение е продължен с 3 /три/ 

години - до 27.08.2019 г., за което е сключен Анекс към договора за 

наем. Към тази дата изтича срока за настаняване в рамките на шестте 
години, поради което от наемателката е подадено Заявление с вх. № 

94-00-862 от 11.07.2019 г. за продължаване на наемното 

правоотношение. 
  Със Заповед № 1082 от 21.08.2013 г. на Кмета на Община 

Разград в жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в 

гр. Разград, ж.к. „Орел”, бл. 13, вх. В, ет. 1, ап. 3 са настанени Иванка 

Христова Димитрова и членовете на семейството й, за който на 

27.08.2013 г. е сключен Договор за отдаване под наем на жилищен 

имот – частна общинска собственост за срок от 3 /три/ години, считано 

до 27.08.2016 г. С последваща заповед на Кмета на Община Разград от 

2016 г., срокът на наемното правоотношение е продължен с 3 /три/ 

години - до 27.08.2019 г., за което е сключен Анекс към договора за 

наем. Към тази дата изтича срока за настаняване в рамките на шестте 
години, поради което от наемателката е подадено Заявление с вх. № 

94-00-816 от 02.07.2019 г. за продължаване на наемното 

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

Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на 

граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища е 
разгледала подадените заявления и приложените към тях документи и 

след извършена проверка е установила, че лицата и членовете на 

семействата им отговарят на условията за настаняване в общинско 

жилище и към момента на подаване на заявленията, както и към 

настоящия момент нямат неразплатени задължения по сключените 



договори за наем. Същата е взела решение за продължаване срока на 

наемното правоотношение с подалите заявленията наематели. 

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

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

и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища, Общинският съвет, след 

поименно гласуване, с 30 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма, 

 

                                             Р Е Ш И: 

 

            І . Продължава с 4 /четири/ години срока на настаняване и 

наемните правоотношения на наематели на жилищни имоти – частна 

общинска собственост, както следва:  

           1. Илкнур Алишева Реджебова /двучленно семейство/ - 

наемател на общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл. 12, вх. И, 

ет. 4, ап. 15  /едностаен апартамент/ до 27.08.2023 година.  

           2. Иванка Христова Димитрова  /тричленно семейство/ - 

наемател на общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл. 13, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 /двустаен разширен апартамент/ до 27.08.2023 година.  

          ІІ. Поради настъпили промени в жилищната нужда на 

наемателя по т. 2, съгласно предвидените в чл. 13 от Наредба № 17 на 

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

общински жилища норми за жилищно задоволяване, при възможност 

да му бъде предоставена гарсониера. При липса на свободна такива, да 

се приложи разпоредбата на чл. 13, ал. 6 от Наредбата. 

         ІІІ. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди 

за продължаване срока на настаняване в общинските жилища на 

наемателите по точка І и сключи анекси към договорите за наем за 

продължаване на наемните правоотношения. 

           

          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 5 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 395. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/ 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Добре, че не живея в общинско жилище, че като слушам господин 

Димитров ще си помисля, че съм наркопласьор. Господин Димитров, 
наемателите на общински жилища също гледат сесията. Те ще Ви 

благодарят по подобаващ начин. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-15 от 20.08.2019 

г. от Наталия  Пенева Неделчева за издаване на разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за застрояване на собствен поземлен 

имот с идентификатор 61710.608.3783 по кадастралната карта на 
гр.Разград, община Разград, м. „Простор“, с начин на трайно ползване – 

„лозе“, по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането са приложени следните документи: 

- Техническо задание за изработване на Подробен устройствен план 

/ПУП/ - План за застрояване; 
           - Предложение за създаване на ПУП - План за застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 61710.608.3783 по кадастралната карта на 
гр.Разград, община Разград, м. „Простор“, с начин на трайно ползване – 

„лозе“, с отреждане „За  нискоетажно жилищно строителство“; 

          - влязло в сила Решение № 3 от 25.07.2019 г. на Комисията по чл.17, 

ал.1, т.1 по ЗОЗЗ към Областна Дирекция „Земеделие“ Разград, с което е 
утвърдена площадка за проектиране за изграждане на обект „Жилищна 
сграда“ в поземлен имот с идентификатор 61710.608.3783 по кадастралната 
карта на гр. Разград, община Разград, м. „Простор“, собственост на 
Наталия Пенева Неделчева; 

- Скица на поземлен имот № 15-125102-13.02.2019 г.; 
- Нотариален акт за покупко – продажба на поземлен недвижим 

имот. 
Съгласно чл.35, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за 

опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, при влязло в сила решение за 



утвърждаване на площадка, заинтересованото лице може да поиска 
разрешение за изработване на ПУП по реда на ЗУТ. 

Разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлени имоти 

извън границите на урбанизираната територия се допуска с решение на 
Общинския съвет по предложение на кмета на общината, съгласно чл. 

124а, ал. 1 от ЗУТ. Искането за издаване на такова разрешение се 
придружава от задание по чл. 125 от ЗУТ, което се одобрява едновременно 

с разрешението по чл. 124а.   
Наталия  Пенева Неделчева е представила Техническо задание за 

разрешение за изработването на подробен устройствен план – план за 
застрояване на собствен поземлен имот с идентификатор 61710.608.3783 

по кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, м. „Простор“, с 
начин на трайно ползване – „лозе“. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 

допускане се иска. Посочено е, че имотът се обслужва от полски път и от 
републикански път I-II /Русе-Варна/. Имота е ел.захранен и водоснабден. 

Имотът ще се ползва за изграждане на  жилищна сграда. Предвижда се да 
се промени предназначението на имота – земеделска земя за неземеделски 

нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

Във връзка с гореизложеното и 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 от Закона за устройство на територията и чл.35, ал.1 

от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделската земя, 
предлагам на Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 

1. Одобрява Техническото задание за изработване на проект за 
Подробен устройствен план – План за застрояване на собствен поземлен 

имот с идентификатор 61710.608.3783 по кадастралната карта на 
гр.Разград, община Разград, м. „Простор“, с начин на трайно ползване – 

„лозе“. 

2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план 

– План за застрояване с отреждане “За нискоетажно жилищно 

строителство“ на собствен поземлен имот  с идентификатор 

61710.608.3783 по кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, м. 

„Простор“, с начин на трайно ползване – „лозе“, собственост на Наталия 
Пенева Неделчева. 
          3. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината, както и на други 

подходящи места на територията на гр. Разград – предмет на плана и да се 
публикува на интернет страницата на Общината. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Докладната е разгледана в ПК по устройство и развитие на 
територията, транспорт на общината. Господин Христов, да докладвате за 
комисията. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Ще помоля, тъй като аз отсъствах, да докладва този, който е водил 
заседанието. 

Г-н Галин Парашкевов – Зам. председател на ПК 

Уважаеми колеги, тъй като аз водих заседанието на комисията  по 

ТСУ с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения? 

Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с Вх.№ 395. 

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                            № 774 
 

    В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-15 от 

20.08.2019 г. от Наталия  Пенева Неделчева за издаване на разрешение 
за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване 
на собствен поземлен имот с идентификатор 61710.608.3783 по 

кадастралната карта на гр.Разград, община Разград, м. „Простор“, с 
начин на трайно ползване – „лозе“, по реда на Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/. 

Към искането са приложени следните документи: 

- Техническо задание за изработване на Подробен устройствен 

план /ПУП/ - План за застрояване; 
           - Предложение за създаване на ПУП - План за застрояване на 

поземлен имот с идентификатор 61710.608.3783 по кадастралната 

карта на гр.Разград, община Разград, м. „Простор“, с начин на трайно 

ползване – „лозе“, с отреждане „За  нискоетажно жилищно 

строителство“; 

 - влязло в сила Решение № 3 от 25.07.2019 г. на Комисията по 

чл.17, ал.1, т.1 по ЗОЗЗ към Областна Дирекция „Земеделие“ Разград, 

с което е утвърдена площадка за проектиране за изграждане на обект 

„Жилищна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 61710.608.3783 



по кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, м. „Простор“, 

собственост на Наталия Пенева Неделчева; 

- Скица на поземлен имот № 15-125102-13.02.2019 г.; 
- Нотариален акт за покупко – продажба на поземлен недвижим 

имот. 

Съгласно чл.35, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за 

опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, при влязло в сила решение 
за утвърждаване на площадка, заинтересованото лице може да поиска 

разрешение за изработване на ПУП по реда на ЗУТ. 

Разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлени 

имоти извън границите на урбанизираната територия се допуска с 
решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината, 

съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. Искането за издаване на такова 

разрешение се придружава от задание по чл. 125 от ЗУТ, което се 
одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а.   

Наталия  Пенева Неделчева е представила Техническо задание за 

разрешение за изработването на подробен устройствен план – план за 

застрояване на собствен поземлен имот с идентификатор 

61710.608.3783 по кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, 

м. „Простор“, с начин на трайно ползване – „лозе“. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

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

път и от републикански път I-II /Русе-Варна/. Имота е ел.захранен и 

водоснабден. Имотът ще се ползва за изграждане на  жилищна сграда. 

Предвижда се да се промени предназначението на имота – земеделска 

земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на 

земеделските земи. 

Във връзка с гореизложеното и 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 от Закона за 

устройство на територията и чл.35, ал.1 от Правилника за прилагане 
на закона за опазване на земеделската земя, Общински съвет Разград, 

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

 

 

                                              РЕШИ : 

 

1. Одобрява Техническото задание за изработване на проект за 

Подробен устройствен план – План за застрояване на собствен 

поземлен имот с идентификатор 61710.608.3783 по кадастралната 

карта на гр.Разград, община Разград, м. „Простор“, с начин на трайно 

ползване – „лозе“. 



2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен 

план – План за застрояване с отреждане “За нискоетажно жилищно 

строителство“ на собствен поземлен имот  с идентификатор 

61710.608.3783 по кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, 

м. „Простор“, с начин на трайно ползване – „лозе“, собственост на 

Наталия Пенева Неделчева. 

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

определените за това места в сградата на Общината, както и на други 

подходящи места на територията на гр. Разград – предмет на плана и 

да се публикува на интернет страницата на Общината. 

 

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. 
 

 

/ Приложение №1 е неразделна част от решение № 774 и е 

приложено към протокола /. 

 

 

С Т А Т И Я 6 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 396. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/ 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
           В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-14 от 13.08.2019 

г. от Мехмед Танеров Мехмедов за издаване на разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за застрояване на собствен поземлен 

имот с идентификатор 61710.608.4548 по кадастралната карта на гр. 

Разград, община Разград, м. „Простор“, с начин на трайно ползване – 

„лозе“, по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането са приложени следните документи: 

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



План за застрояване; 
          - Предложение за създаване на ПУП - План за застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 61710.608.4548 по кадастралната карта на 
гр. Разград, община Разград, м. „Простор“, с начин на трайно ползване – 

„лозе“, с отреждане „За нискоетажно жилищно строителство“; 

- Решение № К33-08, т. I, 24. от 23.04.2019 г. на Комисията за 
земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и горите, 
с което е утвърдена площадка за проектиране за изграждане на обект 
„Жилищно застрояване“ в поземлен имот с идентификатор 61710.608.4548 

по кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, м. „Простор“, 

собственост на Мехмед Танеров Мехмедов; 
- Скица на имота; 
- Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот. 
Съгласно чл. 35, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за 

опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, при влязло в сила решение за 
утвърждаване на площадка, заинтересованото лице може да поиска 
разрешение за изработване на ПУП по реда на ЗУТ 

Разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлени имоти 

извън границите на урбанизираната територия се допуска с решение на 
Общинския съвет по предложение на кмета на общината, съгласно чл. 

124а, ал. 1 от ЗУТ. Искането за издаване на такова разрешение се 
придружава от задание по чл. 125 от ЗУТ, което се одобрява едновременно 

с разрешението по чл. 124а.   
Мехмед Танеров Мехмедов е представил Задание за разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на 
собствен поземлен имот с идентификатор 61710.608.4548 по кадастралната 
карта на гр. Разград, община Разград, м. „Простор“, с начин на трайно 

ползване – „лозе“. 

Със Заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 

допускане се иска. Посочено е, че имотът се обслужва от полски път. 
Имотът е водоснабден, а ел. захранването ще се осъществи от дизел-

агрегат и фотоволтаични панели. Имотът ще се ползва за изграждане на 
жилищна сграда. Предвижда се да се промени предназначението на имота - 
земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на 
земеделските земи. 

Във връзка с гореизложеното и 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 от Закона за устройство на територията и чл.35, ал.1 

от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделската земя, 
предлагам на Общински съвет Разград, да вземе следното решение:   

1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване на собствен поземлен имот с 



идентификатор 61710.608.4548 по кадастралната карта на гр. Разград, 

община Разград, м. „Простор“, с начин на трайно ползване – „лозе“. 

2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план 

– План за застрояване с отреждане “За нискоетажно жилищно 

строителство“ на собствен поземлен имот  с идентификатор 

61710.608.4548 по кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, м. 

„Простор“, с начин на трайно ползване – „лозе“, собственост на Мехмед 

Танеров Мехмедов. 
          3. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината, както и на други 

подходящи места на територията на гр. Разград – предмет на плана и да се 
публикува на интернет страницата на Общината. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов. Не, господин Парашкевов. 
 

Г-н Галин Парашкевов – Зам. председател на ПК 

Уважаеми колеги, по време на дискусията нямаше никакви въпроси,  

постоянната комисия подкрепи докладната записка с 8 гласа „ЗА“, без 
„против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения? 

Няма. Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с Вх.№ 396. 

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                            № 775 

 

          В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-14 от 

13.08.2019 г. от Мехмед Танеров Мехмедов за издаване на разрешение 
за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване 
на собствен поземлен имот с идентификатор 61710.608.4548 по 

кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, м. „Простор“, с 
начин на трайно ползване – „лозе“, по реда на Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/. 

Към искането са приложени следните документи: 

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

План за застрояване; 



- Предложение за създаване на ПУП - План за застрояване на 

поземлен имот с идентификатор 61710.608.4548 по кадастралната 

карта на гр. Разград, община Разград, м. „Простор“, с начин на трайно 

ползване – „лозе“, с отреждане „За нискоетажно жилищно 

строителство“; 

- Решение № К33-08, т. I, 24. от 23.04.2019 г. на Комисията за 

земеделските земи към Министерството на земеделието, храните и 

горите, с което е утвърдена площадка за проектиране за изграждане на 

обект „Жилищно застрояване“ в поземлен имот с идентификатор 

61710.608.4548 по кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, 

м. „Простор“, собственост на Мехмед Танеров Мехмедов; 

- Скица на имота; 

- Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот. 

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за 

опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ/, при влязло в сила решение 
за утвърждаване на площадка, заинтересованото лице може да поиска 

разрешение за изработване на ПУП по реда на ЗУТ 

Разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлени 

имоти извън границите на урбанизираната територия се допуска с 
решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината, 

съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ. Искането за издаване на такова 

разрешение се придружава от задание по чл. 125 от ЗУТ, което се 
одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а.   

Мехмед Танеров Мехмедов е представил Задание за разрешение 
за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване 
на собствен поземлен имот с идентификатор 61710.608.4548 по 

кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, м. „Простор“, с 
начин на трайно ползване – „лозе“. 

Със Заданието се установява териториалния обхват на плана, 

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

път. Имотът е водоснабден, а ел. захранването ще се осъществи от 

дизел-агрегат и фотоволтаични панели. Имотът ще се ползва за 

изграждане на жилищна сграда. Предвижда се да се промени 

предназначението на имота - земеделска земя за неземеделски нужди 

по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

Във връзка с гореизложеното и 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 от Закона за 

устройство на територията и чл.35, ал.1 от Правилника за прилагане 
на закона за опазване на земеделската земя, Общински съвет Разград, 

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

 



 

                                              РЕШИ : 

    

1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – План за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор 61710.608.4548 по кадастралната карта на гр. Разград, 

община Разград, м. „Простор“, с начин на трайно ползване – „лозе“. 

2. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен 

план – План за застрояване с отреждане “За нискоетажно жилищно 

строителство“ на собствен поземлен имот  с идентификатор 

61710.608.4548 по кадастралната карта на гр. Разград, община Разград, 

м. „Простор“, с начин на трайно ползване – „лозе“, собственост на 

Мехмед Танеров Мехмедов. 

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

определените за това места в сградата на Общината, както и на други 

подходящи места на територията на гр. Разград – предмет на плана и 

да се публикува на интернет страницата на Общината. 
 

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. 
 

 

/ Приложение №1 е неразделна част от решение № 775 и е 

приложено към протокола /. 

 

 

С Т А Т И Я 7 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 397. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/ 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Оттеглям докладната записка. 
 

 

 



С Т А Т И Я 8 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 398. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – План 

схема /трасе/ за изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат 

телеком“ ООД, гр. Попово на територията на гр. Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
С Решение № 703 на Общински съвет Разград по Протокол № 

54/30.04.2019 г. е одобрено Заданието за изработване на проект за 
Подробен устройствен план и е разрешено изработването на проект за 
Подробен устройствен план – План схема /трасе/ за изграждане на оптична 
кабелна мрежа на „Скат телеком“ ООД, гр. Попово на територията на гр. 

Разград, с обща дължина от 3196 м и общ сервитут от 3196 кв.м., през 
имоти публична и частна общинска собственост. 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № ТУ-00-12-32 от 
08.05.2019 г. от „Скат Телеком" ООД, гр. Попово, представлявано от инж. 

Гани Димитров Ганев, съгласно Договор от 04.02.2019 г. за упражняване 
на консултантска услуга на основание чл.142, чл.166 и чл.168 от ЗУТ, за 
одобряване на Подробен устройствен план – План схема /трасе/ за 
изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат телеком“ ООД, гр. Попово 

на територията на гр. Разград от съществуваща кабелна мрежа до крайни 

потребители по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Представен е проект за Подробен устройствен план – План схема 
/трасе/ за изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат телеком“ ООД, 

гр. Попово на територията на гр. Разград, с обща дължина от 3196 м и общ 

сервитут от 3196 кв.м., през имоти публична и частна общинска 
собственост. Проектът предвижда изграждане на нови сградни отклонения, 
изграждане на подземни отклонения до ел. стълбове НН и монтиране на 
нови кабелни шкафове. Към проекта са приложени съгласувателни 

становища от експлоатационните дружества. 
Изработеният проект е разгледан на заседание на Общинския 

експертен съвет по устройство на територията и с Решение № XVII по 

Протокол № 7/16.05.2019 г. е допуснат за обявяване. 
Проектът за Подробен устройствен план е обявен на всички 

заинтересовани лица с Обявление публикувано в Държавен вестник бр. 53 



от 05.07.2019 г., в сайта на Общината на 09.07.2019 г. и на таблото за обяви 

на 09.07.2019 г. 
В законоустановения срок, съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ не са 

направени възражения, предложения  и искания по проекта.  
С Решение № IV по Протокол № 11/22.08.2019 год., Общинския 

експертен съвет по устройство на територията е приел изработения проект 
– План схемата /трасе/ за изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат 
телеком“ ООД, гр. Попово на територията на гр. Разград към действащ 

Подробен устройствен план на гр.Разград и е допуснат за одобряване на 
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 

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. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 от Закона за 
устройство на територията и чл. 50, ал. 1 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, предлагам на Общински 

съвет Разград,  да вземе следното решение: 
1. Одобрява Подробен устройствен план – План схема /трасе/ за 

изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат телеком“ ООД, гр. Попово 

на територията на гр. Разград, с обща дължина на трасето – 3196 м, 

преминаващо през имоти публична и частна общинска собственост. 
2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник”, в 

7-дневен срок от приемането му. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Парашкевов. 
 

Г-н Галин Парашкевов – Зам. председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната 
записка и проекта за решение с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и без 
„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения? 

Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с Вх.№ 398. 

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                            № 776 

 



С Решение № 703 на Общински съвет Разград по Протокол № 

54/30.04.2019 г. е одобрено Заданието за изработване на проект за 

Подробен устройствен план и е разрешено изработването на проект за 

Подробен устройствен план – План схема 

/трасе/ за изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат 

телеком“ ООД, гр. Попово на територията на гр. Разград, с обща 

дължина от 3196 м и общ сервитут от 3196 кв.м., през имоти публична 

и частна общинска собственост. 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № ТУ-00-12-32 от 

08.05.2019 г. от „Скат Телеком" ООД, гр. Попово, представлявано от 

инж. Гани Димитров Ганев, съгласно Договор от 04.02.2019 г. за 

упражняване на консултантска услуга на основание чл.142, чл.166 и 

чл.168 от ЗУТ, за одобряване на Подробен устройствен план – План 

схема /трасе/ за изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат 

телеком“ ООД, гр. Попово на територията на гр. Разград от 

съществуваща кабелна мрежа до крайни потребители по реда на 

Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Представен е проект за Подробен устройствен план – План схема 

/трасе/ за изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат телеком“ 

ООД, гр. Попово на територията на гр. Разград, с обща дължина от 

3196 м и общ сервитут от 3196 кв.м., през имоти публична и частна 

общинска собственост. Проектът предвижда изграждане на нови 

сградни отклонения, изграждане на подземни отклонения до ел. 

стълбове НН и монтиране на нови кабелни шкафове. Към проекта са 

приложени съгласувателни становища от експлоатационните 
дружества. 

Изработеният проект е разгледан на заседание на Общинския 

експертен съвет по устройство на територията и с Решение № XVII по 

Протокол № 7/16.05.2019 г. е допуснат за обявяване. 
Проектът за Подробен устройствен план е обявен на всички 

заинтересовани лица с Обявление публикувано в Държавен вестник 

бр. 53 от 05.07.2019 г., в сайта на Общината на 09.07.2019 г. и на 

таблото за обяви на 09.07.2019 г. 
В законоустановения срок, съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ не са 

направени възражения, предложения  и искания по проекта.  

С Решение № IV по Протокол № 11/22.08.2019 год., Общинския 

експертен съвет по устройство на територията е приел изработения 

проект – План схемата /трасе/ за изграждане на оптична кабелна 

мрежа на „Скат телеком“ ООД, гр. Попово на територията на гр. 

Разград към действащ Подробен устройствен план на гр.Разград и е 
допуснат за одобряване на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 

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. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 от Закона за 

устройство на територията и чл. 50, ал. 1 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински съвет 

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

 

 

                                            Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява Подробен устройствен план – План схема /трасе/ за 

изграждане на оптична кабелна мрежа на „Скат телеком“ ООД, гр. 

Попово на територията на гр. Разград, с обща дължина на трасето – 

3196 м, преминаващо през имоти публична и частна общинска 

собственост. 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен 

вестник”, в 7-дневен срок от приемането му. 

 

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 на чл. 215 от ЗУТ, в 30-

дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” пред 

Административен съд Разград, чрез органа издал акта. 
 

 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 399. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план – 

Специализирана план схема /трасе/ за изграждане на оптична 

свързаност на базови станции, собственост на „Теленор“ ЕАД, на 

територията на гр. Разград, с подземна оптична MAN мрежа на „А1 

БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
С Решение № 747 по Протокол № 57/25.06.2019 г. на Общински 

съвет Разград е одобрено Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план и е разрешено изработването на проект за Подробен 



устройствен план – Специализирана план схема /трасе/ за изграждане на 
оптична свързаност на базови станции, собственост на „Теленор“ ЕАД, на 
територията на гр. Разград с подземна оптична MAN мрежа на „А1 

БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София, през имоти публична и частна общинска 
собственост и един имот частна собственост, с обща дължина 1 417.73 м и 

общ сервитут 1 417.73 кв.м.  

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2117-Обс-5 от 
18.07.2019 г. от „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София  за одобряване на 
Подробен устройствен план – Специализирана план схема /трасе/ за 
изграждане на оптична свързаност на базови станции, собственост на 
„Теленор“ ЕАД, на територията на гр. Разград с подземна оптична MAN 

мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София по реда на Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/. 

 Представен е проект за Подробен устройствен план  – 

Специализирана план схема /трасе/ за изграждане на оптична свързаност 
на базови станции, собственост на „Теленор“ ЕАД, на територията на гр. 

Разград с подземна оптична MAN мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. 

София през имоти публична и частна общинска собственост и един имот 
частна собственост, с обща дължина 1 417.73 м и общ сервитут 1 417.73 

кв.м. Проектът предвижда изграждане на оптична свързаност на базови 

станции на територията на гр. Разград в свободен изкоп /с дължина 1 

417.73 м/ и канална мрежа на БТК /с дължина 3207 м/, като изтеглянето на 
оптичния кабел е с капацитет 48FO. В новопроектираните изкопи ще се 
полага 2 бр. HDPE Ф40, сервитут 0.50 м. двустранно от оста на оптичното 

трасе, а в съществуващата канална мрежа 1 бр. Ф 32.  

Към проекта са приложени съгласувателни становища от 
експлоатационните дружества и писмо изх. № И-1779/22.05.2018 г. от 
РИОСВ-Русе. 

Изработеният проект е разгледан на заседание на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията и с Решение № VII по 

Протокол № 10/25.07.2019 г. е допуснат за обявяване. 
Проектът за Подробен устройствен план е обявен на всички 

заинтересовани лица с Обявление публикувано в Държавен вестник бр. 62 

от 06.08.2019 г., в сайта на Общината на 06.08.2019 г. и на таблото за обяви 

на 06.08.2019 г.  
В законоустановения срок, съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ не са 

направени възражения, предложения и искания по проекта.  
С Решение № ІV по Протокол № 12/05.09.2019 год. Общинския 

експертен съвет по устройство на територията е приел изработения проект 
–– Специализирана план - схема /трасе/ за изграждане на оптична 
свързаност на базови станции, собственост на „Теленор“ ЕАД с подземна 
оптична MAN мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София на територията 



на гр. Разград към действащ Подробен устройствен план на гр. Разград и е 
допуснат за одобряване на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ. 

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. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 от Закона за 
устройство на територията и чл. 50, ал. 1 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, предлагам на Общински 

съвет Разград, да вземе следното решение: 
1. Одобрява Подробен устройствен план – Специализирана план 

схема /трасе/ за изграждане на оптична свързаност на базови станции, 

собственост на „Теленор“ ЕАД, на територията на гр. Разград с подземна 
оптична MAN мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София, през имоти 

публична и частна общинска собственост и един имот частна собственост, 
с обща дължина 1 417.73 м и общ сервитут 1 417.73 кв.м. 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен вестник”, в 
7-дневен срок от приемането му. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Парашкевов за ТСУ. 

 

Г-н Галин Парашкевов – Зам. председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната 
записка с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения? 

Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с Вх.№ 399. 

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                           № 777 

 

         С Решение № 747 по Протокол № 57/25.06.2019 г. на Общински 

съвет Разград е одобрено Заданието за изработване на проект за 

Подробен устройствен план и е разрешено изработването на проект за 

Подробен устройствен план – Специализирана план схема /трасе/ за 

изграждане на оптична свързаност на базови станции, собственост на 

„Теленор“ ЕАД, на територията на гр. Разград с подземна оптична 



MAN мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София, през имоти 

публична и частна общинска собственост и един имот частна 

собственост, с обща дължина 1 417.73 м и общ сервитут 1 417.73 кв.м.  

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2117-Обс-5 от 

18.07.2019 г. от „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София  за одобряване на 

Подробен устройствен план – Специализирана план схема /трасе/ за 

изграждане на оптична свързаност на базови станции, собственост на 

„Теленор“ ЕАД, на територията на гр. Разград с подземна оптична 

MAN мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София по реда на Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/. 

Представен е проект за Подробен устройствен план  – 

Специализирана план схема /трасе/ за изграждане на оптична 

свързаност на базови станции, собственост на „Теленор“ ЕАД, на 

територията на гр. Разград с подземна оптична MAN мрежа на „А1 

БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София през имоти публична и частна общинска 

собственост и един имот частна собственост, с обща дължина 1 417.73 

м и общ сервитут 1 417.73 кв.м. Проектът предвижда изграждане на 

оптична свързаност на базови станции на територията на гр. Разград в 

свободен изкоп /с дължина 1 417.73 м/ и канална мрежа на БТК /с 
дължина 3207 м/, като изтеглянето на оптичния кабел е с капацитет 

48FO. В новопроектираните изкопи ще се полага 2 бр. HDPE Ф40, 

сервитут 0.50 м. двустранно от оста на оптичното трасе, а в 

съществуващата канална мрежа 1 бр. Ф 32.  

Към проекта са приложени съгласувателни становища от 

експлоатационните дружества и писмо изх. № И-1779/22.05.2018 г. от 

РИОСВ-Русе. 
Изработеният проект е разгледан на заседание на Общинския 

експертен съвет по устройство на територията и с Решение № VII по 

Протокол № 10/25.07.2019 г. е допуснат за обявяване. 
Проектът за Подробен устройствен план е обявен на всички 

заинтересовани лица с Обявление публикувано в Държавен вестник 

бр. 62 от 06.08.2019 г., в сайта на Общината на 06.08.2019 г. и на 

таблото за обяви на 06.08.2019 г.  
В законоустановения срок, съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ не са 

направени възражения, предложения и искания по проекта.  

С Решение № ІV по Протокол № 12/05.09.2019 год. Общинския 

експертен съвет по устройство на територията е приел изработения 

проект –– Специализирана план схема /трасе/ за изграждане на 

оптична свързаност на базови станции, собственост на „Теленор“ ЕАД 

с подземна оптична MAN мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София 

на територията на гр. Разград към действащ Подробен устройствен 

план на гр. Разград и е допуснат за одобряване на основание чл. 129, 

ал. 1 от ЗУТ. 



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. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 от Закона за 

устройство на територията и чл. 50, ал. 1 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински съвет 

Разград, с 25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

 

                                          Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява Подробен устройствен план – Специализирана план 

схема /трасе/ за изграждане на оптична свързаност на базови станции, 

собственост на „Теленор“ ЕАД, на територията на гр. Разград с 
подземна оптична MAN мрежа на „А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. София, 

през имоти публична и частна общинска собственост и един имот 

частна собственост, с обща дължина 1 417.73 м и общ сервитут 1 417.73 

кв.м. 

2. Решението да се изпрати за обнародване в „Държавен 

вестник”, в 7-дневен срок от приемането му. 
 

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 на чл. 215 от ЗУТ, в 30-

дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” пред 

Административен съд Разград, чрез органа издал акта. 
 

 

 

С Т А Т И Я 10 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 400. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите - Етап 2 - 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

деца и семейства“  - Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020. 



Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
В качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 Министерството на труда и 

социалната политика е открило процедура „Продължаваща подкрепа за 
деинституционализация на децата и младежите” – Етап 2 – предоставяне 
на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“ 

– Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини в Република България, 
получили финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–

2020 за обновяване на съществуваща и изграждане на социална 
инфраструктура за нови услуги съгласно Картата на услугите за подкрепа в 
общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги по 

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 
деинституционализация на грижите за деца“. 

Процедурата цели да продължи подкрепата на процеса по 

деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за 
деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. 

Изпълнението й ще обезпечи предоставянето на новите услуги в 
общността на територията на цялата страна, за които е изградена 
подходяща инфраструктура със средства от Оперативна програма 
„Региони в растеж“, както и ще допринесе за постигане на основната цел 

на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в 
Република България“, а именно гарантиране на правото на децата на 
семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според 

индивидуалните потребности. 

Община Разград е допустим бенефициент тъй като е получила 
финансиране въз основа на сключен договор № BG16RFOP001-5.001-0023-

С01 по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 
деинституционализация на грижите за деца“ по Приоритетна ос 5: 

„Регионална социална инфраструктура“ по Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014–2020 г. за обновяване на материалната база на Център за 
обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания, и изграждане 
на социална инфраструктура за две нови услуги - Преходно жилище за 
деца от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет 8 места и Наблюдавано 

жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст, с капацитет 4 места. 
За предоставянето на новите социални услуги е разработено 

проектно предложение „Създаване на нови форми на социални услуги от 
резидентен тип в община Разград, гарантиращи живот в семейна среда и 

достъп до грижи и услуги според индивидуалните потребности на децата и 

младежите“, което ще се финансира по процедура BG05M9OP001-2.019 

„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и 



младежите - Етап 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-

социални услуги за деца и семейства“  - Компонент 1 по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съобразно 

капацитета на социалните услуги, техния вид и дефиниция, определени в 
Закона за социално подпомагане и Правилника за прилагането му.  

В съответствие с Условията за кандидатстване Община Разград  

следва да представи Решение на Общински съвет Разград за подаване на 
проектно предложение по настоящата процедура, за поемане на 
ангажимент да се разкрият съответните услугите по вид и брой.  

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

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

1. Дава съгласие Община Разград  да кандидатства с проектно 

предложение  по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за 
деинституционализация на децата и младежите - Етап 2 - предоставяне на 
социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства“  - 

Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020. 

2. Поема ангажимент да се разкрие социалната услуга от резидентен 

тип - Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет 8 

места. 
3. Поема ангажимент да се разкрие социалната услуга от резидентен 

тип - Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст, с 
капацитет 4 места.  

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по социална 
политика, трудова заетост и здравеопазване и в ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации.  

Госпожо Георгиева, за комисията по социална политика. 
 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

С 9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение към докладната записка.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 



И моята комисия подкрепя проекта с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и без 
„въздържали се“. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения във 
връзка с Докладната записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно 

гласуване на Докладна записка с Вх.№400. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 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 +   

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 +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +    

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   



33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                            № 778 
 

По  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 е отворена процедура „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите” – Етап 2 – 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

деца и семейства“ – Компонент 1 с конкретни бенефициенти общини в 

Република България, получили финансиране по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014–2020 за обновяване на съществуваща и 

изграждане на социална инфраструктура за нови услуги съгласно 

Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и 

Картата на резидентните услуги по процедура на директно 

предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца“. 

Процедурата цели да продължи подкрепата на процеса по 

деинституционализация на грижата за децата, настанени в домовете за 

деца, лишени от родителска грижа и закриване на тези институции. 

Изпълнението й ще обезпечи предоставянето на новите услуги в 

общността на територията на цялата страна, за които е изградена 

подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма 

„Региони в растеж“, както и ще допринесе за постигане на основната 

цел на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на 

децата в Република България“, а именно гарантиране на правото на 

децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги 

според индивидуалните потребности. 

Община Разград е допустим бенефициент тъй като е получила 

финансиране въз основа на сключен договор № BG16RFOP001-5.001-

0023-С01 по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца“ по Приоритетна ос 5: 

„Регионална социална инфраструктура“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014–2020 г. за обновяване на материалната база 

на Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с 
увреждания, и изграждане на социална инфраструктура за две нови 



услуги - Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, с 
капацитет 8 места и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-

годишна възраст, с капацитет 4 места. 

За предоставянето на новите социални услуги е разработено 

проектно предложение „Създаване на нови форми на социални услуги 

от резидентен тип в община Разград, гарантиращи живот в семейна 

среда и достъп до грижи и услуги според индивидуалните потребности 

на децата и младежите“, което ще се финансира по процедура 

BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите - Етап 2 - 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

деца и семейства“  - Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020, съобразно капацитета на 

социалните услуги, техния вид и дефиниция, определени в Закона за 

социално подпомагане и правилника за прилагането му.  

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

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

 

 

                                            Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Разград  да кандидатства с проектно 

предложение  по процедура чрез директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща 

подкрепа за деинституционализация на децата и младежите - Етап 2 - 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

деца и семейства“  - Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020. 

2. Поема ангажимент да се разкрие социалната услуга от 

резидентен тип - Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна 

възраст, с капацитет 8 места. 

3. Поема ангажимент да се разкрие социалната услуга от 

резидентен тип - Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-

годишна възраст, с капацитет 4 места.  

 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 
 



Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд гр. Разград. 

 

 

 

С Т А Т И Я 11 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 401. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за 

финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни 

проблеми на територията на община Разград 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
С Решение № 988 по Протокол № 54 от 26.07.2011 г. на Общински 

съвет – Разград е приет Правилник за финансово подпомагане на двойки, 

семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община 
Разград, който през годините е  изменян и допълван.  

Във връзка с промяна в нормативната уредба уреждаща 
обработването и свободното движение на лични данни, както и 

служебното изготвяне и изискване на документи от компетентните 
институции, комисията по чл. 6 от Правилник за финансово подпомагане 
на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на 
община Разград е разгледала и обсъдила предложения за изменения и 

допълнения на цитирания правилник, които да бъдат докладвани пред 

Общински съвет Разград видно от Решение № 2 по Протокол № 2 от 
29.03.2019 г.  

Мотивите за предложените изменения и допълнения са изложени 

подробно по – долу. 
В чл. 11, ал. 3, Глава трета от правилника с наименование 

„Процедура за финансово подпомагане“ е записано, че „желаещите лица, 
семейства и двойки за финансово подпомагане по реда на този правилник 
подават заявления по образец – Приложение № 1/Приложение № 1а, с 
приложени документи“, които са подробно изброени.  

Съгласно чл. 11, ал. 3, точка 1 заявителите следва да представят 
„Копие на личните карти на заявителката и нейния партньор/съпруг, 
заверено с гриф „вярно с оригинала“. 



С Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно 

защитата на данните) се определят правилата по отношение на защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и 

правилата по отношение на свободното движение на лични данни. 

Предвид факта, че общините са администратори и обработващи 

лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 и т. 8 от цитирания по горе регламент 
копие от личните карти на заявителите не следва да се изисква, а личните 
карти трябва да бъдат предоставяни само за справка за идентифициране на 
заявителите, което налага чл. 11, ал. 3, точка 1 от правилника да бъде 
изменен в този смисъл. 

Съгласно чл. 7, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО 

(Общ регламент относно защитата на данните „Когато обработването се 
извършва въз основа на съгласие, администраторът трябва да е в състояние 
да докаже, че субектът на данни е дал съгласие за обработване на личните 
му данни“. 

Това налага в чл. 11, т. 12 и т. 13 от Правилника за финансово 

подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на 
територията на община Разград да бъдат въведени като приложения 
„Декларация за съгласие за обработка на лични данни. Съобщение за 
поверителност на лични данни от Община Разград /Приложение № 7/ и 

„Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични данни 

/Приложение № 8.  

В чл. 11, ал. 3, точки 5, 6 и 7 е предвидено кандидатите за финансово 

подпомагане да представят: „удостоверение за сключен граждански брак,  
свидетелство за съдимост /за двамата заявители/ и удостоверение за 
непрекъснати здравноосигурителни права /за двамата заявители/.  

Тези документи могат да бъдат изготвени от Общинска 
администрация служебно или изисквани служебно от съответната 
компетентна институция и не е необходимо да бъде изисквано тяхното 

предоставяне от заявителите. 
Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление 

„Административните органи, лицата, осъществяващи публични функции, и 

организациите, предоставящи обществени услуги, не могат да изискват от 
гражданите и организациите представянето или доказването на вече 
събрани или създадени данни, а са длъжни да ги съберат служебно от 
първичния администратор на данните“. 



Това налага правилника да бъде изменен в този смисъл и 

документите да бъдат  изготвяни от Общинска администрация служебно 

или да бъдат изисквани от компетентната институция по служебен ред. 

В чл. 11, ал. 3, точка 5 след удостоверението за граждански брак е 
записано, че „за самостоятелни лица се представя декларация свободен 

текст и при двойки във фактическо съжителство Декларация /Приложение 
№5/; 

Тази редакция на разпоредбата на чл. 11, ал. 3, точка 5 е неясна и 

създава предпоставки за противоречиво тълкуване, което налага  да се 
създадат нови точки 5.1. и 5.2. с разделяне на двете хипотези, а точка 5 да 
бъде изменена като в нея се изпише, че удостоверението за граждански 

брак се изготвя служебно. 

Предвид гореизложеното възниква необходимостта от изменение на 
Правилник за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с 
репродуктивни проблеми на територията на община Разград. 

1. Основни  цели, които се поставят: 
С приемането на изменение и допълнение в посочения Правилник на 

Общински съвет Разград се цели същия да се приведе в съответствие с 
изискването на нормативната уредба относно законосъобразното 

обработване и свободното движение на лични данни, както и служебното 

изготвяне и изискване на документи от компетентните институции за 
целите на финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с 
репродуктивни проблеми на територията на община Разград. 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата 
уредба – не са необходими.  

          3. Очаквани резултати: 

Защита и законосъобразно обработване на личните данни, по голяма 
бързина в административното обслужване на заявителите за финансово 

подпомагане, чрез служебно събиране и изготвяне на документи от 
Общинска администрация за  целите на финансово подпомагане на двойки, 

семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община 
Разград. 

 4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Правилник за 

финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни 

проблеми на територията на община Разград е разработен в съответствие с 
разпоредбите на Европейското законодателство – Европейската харта за 
местно самоуправление, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 
физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО 

(Общ регламент относно защитата на данните),  както и с директивите на 
Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието 



на основни нормативни актове /Административнопроцесуалния кодекс, 
Закона за защита на личните данни, Закон за електронното управление и 

др./ с него. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 7, ал. 1 от Закона за 
нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 година за прилагане на 
Закона за нормативните актове и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам 

на Общински съвет Разград, да вземе следното решение:  
1.Приема изменения и допълнения на Правилник за финансово 

подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на 
територията на община Разград, както следва: 

§1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 3, т. 1 се изменя така: 
„(3) 1.  Личните карти на заявителката и нейния партньор/съпруг – за 

справка“; 

2. Алинея 3, т. 5 се изменя така 
„(3) 5. „ Удостоверение за сключен граждански брак – изготвя се 

служебно“; 

3. Алинея 3, т. 6 се изменя така 
„(3) 6. Свидетелство за съдимост /за двамата заявители/ - изисква се 

служебно. 

4. Алинея 3, т. 7 се изменя така:  
„(3) 7. Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права 

/за двамата партньори/ - изисква се служебно“; 

§2. В чл.11, ал. 3 се създават нови т.5.1., т. 5.2., т. 12, т. 13: 

„5.1. при двойки във фактическо съжителство – Декларация 
/Приложение № 5/; 

„5.2. за лице, което не е в граждански брак или във фактическо 

съжителство с друго лице – Декларация свободен текст.“ 

„12. Декларация за съгласие за обработка на лични данни. 

Съобщение за поверителност на лични данни от Община Разград 

/Приложение № 7/“; 

„13. Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични 

данни /Приложение № 8/“. 

§3. В чл. 16 се правят следните изменения: 
Алинея 2 се изменя така: 
„(2) Заявителят/ите представя/т в деловодството на Община Разград 

оригинал на фактурите придружена с медицинска документация, 
съдържаща  пълно  описание  и  стойност  на  извършените  дейности  и  

използваните лекарствени продукти, заедно с искане /Приложение № 9/ - 

адресирано до кмета на община Разград съдържащо актуална информация 
за неговите адрес, телефон и банкова сметка“. 



Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по социална 
политика, трудова заетост и здравеопазване. Госпожо Георгиева, да 
докладвате. 

 

 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

С 9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение към докладната записка.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения 
във връзка тая докладна записка? Пристъпваме към гласуване на Докладна 
записка с Вх.№ 401. 

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                            № 779 

 

С Решение № 988 по Протокол № 54 от 26.07.2011 г. на Общински 

съвет – Разград е приет Правилник за финансово подпомагане на 

двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията 

на община Разград, който през годините е  изменян и допълван.  

Във връзка с промяна в нормативната уредба уреждаща 

обработването и свободното движение на лични данни, както и 

служебното изготвяне и изискване на документи от компетентните 
институции, комисията по чл. 6 от Правилник за финансово 

подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми 

на територията на община Разград е разгледала и обсъдила 

предложения за изменения и допълнения на цитирания правилник, 

които да бъдат докладвани пред Общински съвет Разград видно от 

Решение № 2 по Протокол № 2 от 29.03.2019 г.  
Мотивите за предложените изменения и допълнения са изложени 

подробно по – долу. 

В чл. 11, ал. 3, Глава трета от правилника с наименование 
„Процедура за финансово подпомагане“ е записано, че „желаещите 



лица, семейства и двойки за финансово подпомагане по реда на този 

правилник подават заявления по образец – Приложение № 

1/Приложение № 1а, с приложени документи“, които са подробно 

изброени.  

Съгласно чл. 11, ал. 3, точка 1 заявителите следва да представят 

„Копие на личните карти на заявителката и нейния партньор/съпруг, 
заверено с гриф „вярно с оригинала“. 

С Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на 

Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на лични данни и относно 

свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 

95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) се определят 

правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка 

с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на 

свободното движение на лични данни. 

Предвид факта, че общините са администратори и обработващи 

лични данни по смисъла на чл. 4, т. 7 и т. 8 от цитирания по горе 
регламент копие от личните карти на заявителите не следва да се 
изисква, а личните карти трябва да бъдат предоставяни само за 

справка за идентифициране на заявителите, което налага чл. 11, ал. 3, 

точка 1 от правилника да бъде изменен в този смисъл. 

Съгласно чл. 7, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 

относно свободното движение на такива данни и за отмяна на 

Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните 
„Когато обработването се извършва въз основа на съгласие, 
администраторът трябва да е в състояние да докаже, че субектът на 

данни е дал съгласие за обработване на личните му данни“. 

Това налага в чл. 11, т. 12 и т. 13 от Правилника за финансово 

подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми 

на територията на община Разград да бъдат въведени като 

приложения „Декларация за съгласие за обработка на лични данни. 

Съобщение за поверителност на лични данни от Община Разград 

/Приложение № 7/ и „Декларация за оттегляне на съгласие за 

обработка на лични данни /Приложение № 8.  

В чл. 11, ал. 3, точки 5, 6 и 7 е предвидено кандидатите за 

финансово подпомагане да представят: „удостоверение за сключен 

граждански брак,  свидетелство за съдимост /за двамата заявители/ и 

удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни права /за 

двамата заявители/.  

Тези документи могат да бъдат изготвени от Общинска 

администрация служебно или изисквани служебно от съответната 



компетентна институция и не е необходимо да бъде изисквано тяхното 

предоставяне от заявителите. 
Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление 

„Административните органи, лицата, осъществяващи публични 

функции, и организациите, предоставящи обществени услуги, не 
могат да изискват от гражданите и организациите представянето или 

доказването на вече събрани или създадени данни, а са длъжни да ги 

съберат служебно от първичния администратор на данните“. 

Това налага правилника да бъде изменен в този смисъл и 

документите да бъдат  изготвяни от Общинска администрация 

служебно или да бъдат изисквани от компетентната институция по 

служебен ред. 

В чл. 11, ал. 3, точка 5 след удостоверението за граждански брак е 
записано, че „за самостоятелни лица се представя декларация 

свободен текст и при двойки във фактическо съжителство Декларация 

/Приложение №5/; 

Тази редакция на разпоредбата на чл. 11, ал. 3, точка 5 е неясна и 

създава предпоставки за противоречиво тълкуване, което налага  да се 
създадат нови точки 5.1. и 5.2. с разделяне на двете хипотези, а точка 5 

да бъде изменена като в нея се изпише, че удостоверението за 

граждански брак се изготвя служебно. 

 Предвид гореизложеното възниква необходимостта от 

изменение на Правилник за финансово подпомагане на двойки, 

семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на 

община Разград. 

1. Основни  цели, които се поставят: 

С приемането на изменение и допълнение в посочения 

Правилник на Общински съвет Разград се цели същия да се приведе в 

съответствие с изискването на нормативната уредба относно 

законосъобразното обработване и свободното движение на лични 

данни, както и служебното изготвяне и изискване на документи от 

компетентните институции за целите на финансово подпомагане на 

двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията 

на община Разград. 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на 

новата уредба – не са необходими.  

          3. Очаквани резултати: 

Защита и законосъобразно обработване на личните данни, по 

голяма бързина в административното обслужване на заявителите за 

финансово подпомагане чрез служебно събиране и изготвяне на 

документи от Общинска администрация за  целите на финансово 

подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми 

на територията на община Разград. 



4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Правилник 

за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с 
репродуктивни проблеми на територията на община Разград е 
разработен в съответствие с разпоредбите на Европейското 

законодателство – Европейската харта за местно самоуправление, 
Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 

април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка 

с обработването на лични данни и относно свободното движение на 

такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент 

относно защитата на данните),  както и с директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя, предвид 

съответствието на основни нормативни актове 
/Административнопроцесуалния кодекс, Закона за защита на личните 
данни, Закон за електронното управление и др./ с него. 

Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл.26, 

ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове е публикуван на 

интернет страницата на Община Разград на 16.07.2019 г.  
Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 7, ал. 1 от Закона за 

нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 година за прилагане 
на Закона за нормативните актове и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Разград, с 28 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – няма, 

 

 

                                             Р Е Ш И: 

 

1.Приема изменения и допълнения на Правилник за финансово 

подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми 

на територията на община Разград, както следва: 

§1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

2. Алинея 3, т. 1 се изменя така: 

„(3) 1. Личните карти на заявителката и нейния партньор/съпруг 
– за справка“; 

3. Алинея 3, т. 5 се изменя така 

„(3) 5. „ Удостоверение за сключен граждански брак – изготвя се 
служебно“; 

4. Алинея 3, т. 6 се изменя така 

„(3) 6. Свидетелство за съдимост /за двамата заявители/ - изисква 

се служебно. 

5. Алинея 3, т. 7 се изменя така:  



„(3) 7. Удостоверение за непрекъснати здравноосигурителни 

права /за двамата партньори/ - изисква се служебно“; 

§2. В чл.11, ал. 3 се създават нови т.5.1., т. 5.2., т. 12, т. 13: 

„5.1. при двойки във фактическо съжителство – Декларация 

/Приложение № 5/; 

„5.2. за лице, което не е в граждански брак или във фактическо 

съжителство с друго лице – Декларация свободен текст.“ 

„12. Декларация за съгласие за обработка на лични данни. 

Съобщение за поверителност на лични данни от Община Разград 

/Приложение № 7/“; 

„13. Декларация за оттегляне на съгласие за обработка на лични 

данни /Приложение № 8/“. 

§3. В чл. 16 се правят следните изменения: 

Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Заявителят/ите представя/т в деловодството на Община 

Разград оригинал на фактурите придружена с медицинска 

документация, съдържаща  пълно  описание  и  стойност  на  

извършените  дейности  и  използваните лекарствени продукти, заедно 

с искане /Приложение № 9/ - адресирано до кмета на община Разград 

съдържащо актуална информация за неговите адрес, телефон и 

банкова сметка“. 
 

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. 

 
 

/ Приложение №1 е неразделна част от решение № 779 и е 

приложено към протокола /. 

 

 

С Т А Т И Я 12 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 402. 

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



          ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот 

– частна общинска собственост № 272, в кв. 30 по кадастралния план 

на с. Липник, община Разград 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на поземлен имот – частна общинска 
собственост № 272, в кв. 30, по плана на с. Липник, община Разград, с 
площ от 4612 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

10/03.05.2005 г., при граници: изток – ул. “Н.Й. Вапцаров“, запад – имот № 

271, север – ул. “Н.Й. Вапцаров“, юг – граница на населено място и е 
включен за продажба в Програмата на Общински съвет Разград за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год.  

Изготвена е пазарна оценка на имота от инж. Павлин Колев – 

оценител на недвижими имоти, съгласно Сертификат рег. № 100102137 от 
12.12.2011 год. на Камарата на независимите оценители в България, която 

е в размер на 17 919,10 /седемнадесет хиляди деветстотин и деветнадесет 
лева и десет стотинки/, без ДДС.  

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК 

с изх. № 6705002056/07.08.2019 год. на Община Разград, данъчната оценка 
на имота е в размер на 13 474,40 лв. /тринадесет хиляди четиристотин 

седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/.  

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, чл.26 ал. 3, чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 на 
Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи–общинска собственост, предлагам на Общински съвет 
Разград, да вземе следното решение: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
поземлен имот – частна общинска собственост № 272, в кв. 30, по плана на 
с. Липник, община Разград, с площ от 4612 кв.м, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 10/03.05.2005 г., при граници: изток – ул. “Н.Й. 

Вапцаров“, запад – имот № 271, север – ул. “Н.Й. Вапцаров“, юг – граница 
на населено място, с начална тръжна  цена, определена от оценител на 
имоти в размер на 17 919,10 /седемнадесет хиляди деветстотин и 

деветнадесет лева и десет стотинки/, без ДДС, при данъчна оценка в 
размер на 13 474,40 лв. /тринадесет хиляди четиристотин седемдесет и 

четири лева и четиридесет стотинки/.  



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

договор въз основа на резултата от проведения  търг. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Комисията също подкрепя проекта за решение с 4 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения във 
връзка с Докладната записка? Пристъпваме към поименно гласуване на 
Докладна записка с Вх.№ 402.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 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 +   

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 +   



12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +    

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

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 

 

                                             № 780 

 

Община Разград е собственик на поземлен имот – частна 

общинска собственост № 272, в кв. 30, по плана на с. Липник, община 

Разград, с площ от 4612 кв.м, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 10/03.05.2005 г., при граници: изток – ул. “Н.Й. 

Вапцаров“, запад – имот № 271, север – ул. “Н.Й. Вапцаров“, юг – 

граница на населено място и е включен за продажба в Програмата на 

Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 год.  

Изготвена е пазарна оценка на имота от инж. Павлин Колев – 

оценител на недвижими имоти, съгласно Сертификат рег. № 

100102137 от 12.12.2011 год. на Камарата на независимите оценители в 

България, която е в размер на 17 919,10 /седемнадесет хиляди 

деветстотин и деветнадесет лева и десет стотинки/, без ДДС.  



Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от 

ДОПК с изх. № 6705002056/07.08.2019 год. на Община Разград, 

данъчната оценка на имота е в размер на 13 474,40 лв. /тринадесет 

хиляди четиристотин седемдесет и четири лева и четиридесет 

стотинки/.  

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, чл.26 ал. 3, 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 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма, 

 

 

                                             Р Е Ш И: 

 

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

поземлен имот – частна общинска собственост № 272, в кв. 30, по 

плана на с. Липник, община Разград, с площ от 4612 кв.м, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 10/03.05.2005 г., при граници: 

изток – ул. “Н.Й. Вапцаров“, запад – имот № 271, север – ул. “Н.Й. 

Вапцаров“, юг – граница на населено място, с начална тръжна  цена, 

определена от оценител на имоти в размер на 17 919,10 /седемнадесет 

хиляди деветстотин и деветнадесет лева и десет стотинки/, без ДДС, 

при данъчна оценка в размер на 13 474,40 лв. /тринадесет хиляди 

четиристотин седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/.  

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

сключи договор въз основа на резултата 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 13 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Пристъпваме към разглеждане на следващата Докладна записка с 
Вх.№ 403. 

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

         ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – 

частна общинска собственост № 174, в кв. 22, по кадастралния план на 

с. Радинград, община Разград 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 
собственост № 174, в кв. 22, по кадастралния план на с. Радинград, община 
Разград, с площ от 1625,00 кв.м, с адрес: община Разград, с. Радинград, ул. 

”Витоша” № 1. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2565/28.01.2015 год. и е включен за продажба в Програмата за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. на Общински 

съвет Разград.  

Изготвена е пазарна оценка на имота от инж. Павлин Колев – 

оценител на недвижими имоти, съгласно Сертификат рег. № 100102137 от 
12.12.2011 год. на Камарата на независимите оценители в България, която 

е в размер на 6 820,50 лв. /шест хиляди осемстотин и двадесет лева и 

петдесет стотинки/, без ДДС. 

Съгласно Удостоверение с изх. № 6705002083/08.08.2019 год., 

издадено от Община Разград, данъчната оценка на имота е в размер на 
4 976,40 лв. /четири хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 

четиридесет стотинки/. 

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, чл. 26 ал. 3, чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 на 
Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост, предлагам на Общински съвет 
Разград, да приеме следното решение: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 
имот – частна общинска собственост № 174, в кв. 22, по кадастралния план 

на с. Радинград, община Разград, с площ от 1625,00 кв.м, с адрес: община 
Разград, с. Радинград, ул. ”Витоша” № 1, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2565/28.01.2015 год., с граници на имота: ул.”Витоша”, 

улица, улица, имот № 144, с начална тръжна цена, определена от оценител 
на имоти в размер на 6 820,50 лв. /шест хиляди осемстотин и двадесет лева 
и петдесет стотинки/,без ДДС, при данъчна оценка на имота в размер на 



4 976,40лв. /четири хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 

четиридесет стотинки/. 

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

договор въз основа на резултата 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 в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Господин, Анастасов.  

 

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. Господин Монев.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Комисията по законност също подкрепя проекта.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров  – „ Реформаторски блок „ 

Тази докладна беше ли съгласувана с кандидат кмета на 
Мортагоново поне до като беше регистриран? 

 

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

Тя е за Радинград. 

 

Г-н Иво Димитров  – „ Реформаторски блок „ 

За Радинград? Еее добре. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Изказвания, предложения във връзка 
с Докладната записка? Не виждам желаещи да направят изказвания. 
Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 403.  

 

 



С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 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 +   

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 +   

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 +   

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 +   

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 

 

                                             № 781 



 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 

собственост № 174, в кв. 22, по кадастралния план на с. Радинград, 

община Разград, с площ от 1625,00 кв.м, с адрес: община Разград, с. 
Радинград, ул. ”Витоша” № 1. Имотът е актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2565/28.01.2015 год. и е включен за продажба 

в Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 год. на Общински съвет Разград.  

Изготвена е пазарна оценка на имота от инж. Павлин Колев – 

оценител на недвижими имоти, съгласно Сертификат рег. № 

100102137 от 12.12.2011 год. на Камарата на независимите оценители в 

България, която е в размер на 6 820,50 лв. /шест хиляди осемстотин и 

двадесет лева и петдесет стотинки/, без ДДС. 

Съгласно Удостоверение с изх. № 6705002083/08.08.2019 год., 

издадено от Община Разград, данъчната оценка на имота е в размер на 

4 976,40 лв. /четири хиляди деветстотин седемдесет и шест лева и 

четиридесет стотинки/. 

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, чл. 26 ал. 3, 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 27 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

                                             Р Е Ш И: 

 

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

имот – частна общинска собственост № 174, в кв. 22, по кадастралния 

план на с. Радинград, община Разград, с площ от 1625,00 кв.м, с адрес: 
община Разград, с. Радинград, ул. ”Витоша” № 1, актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 2565/28.01.2015 год., с граници на 

имота: ул.”Витоша”, улица, улица, имот № 144, с начална тръжна 

цена, определена от оценител на имоти в размер на 6 820,50 лв. /шест 

хиляди осемстотин и двадесет лева и петдесет стотинки/,без ДДС, при 

данъчна оценка на имота в размер на 4 976,40лв. /четири хиляди 

деветстотин седемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/. 

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

сключи договор въз основа на резултата 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 14 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 404. 

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

         ОТНОСНО: Продажба на имот – частна общинска собственост на 

собственика  на законно построени върху него сгради. 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Назике Ахмед Сали е собственик на вилна и селскостопанска сгради, 

съгласно Нотариален акт № 160, том 6, рег. № 10530, дело № 944 от 
15.10.2018 г. на нотариус Роска Иванова, с рег. № 378 на Нотариалната 
камара. Сградите са изградени в общински поземлен имот с 
идентификатор 61710.614.864 по кадастралната карта на гр. Разград, 

одобрена със Заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния 
директор на АГКК, с площ от 548,00 кв.м., с трайно предназначение на 
територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Лозе“, с адрес: 
гр. Разград, м. „Исперихски път”. Имотът е актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2970/21.08.2019 г. Постъпила е Молба от 
собственика на сградите, с която е изявил желание да закупи гореописания 
имот. 

Изготвена е пазарна оценка на имота от инж. Павлин Колев – 

оценител на земеделски земи и трайни насаждения, съгласно Сертификат 
рег. № 810100506/25.10.2017 год. на Камарата на независимите оценители 

в България, която е в размер на 1 312,70 лв. (хиляда триста и дванадесет 
лева и седемдесет стотинки). 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК, 

с изх. № 6705002201/20.08.2019 г. издадено от Община Разград, данъчната 



оценка на имота е в размер на 173,10 лв. (сто седемдесет и три лева и десет 
стотинки). 

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.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.28 и чл.28а, ал.1, ал.3, ал.5 и ал.6 от Наредба № 2 на 
Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост, предлагам на Общински съвет 
Разград, да вземе следното решение: 

1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска собственост, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2970/21.08.2019г., 
представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.614.864 по 

кадастралната карта на гр. Разград, одобрена със заповед № РД-18-

37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 548,00 

кв.м., с трайно предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на 
трайно ползване – „Лозе“, с адрес: гр. Разград, м. „Исперихски път”, при 

граници на имота: имоти с идентификатори 61710.614.2914, 

61710.614.2755; 61710.614.2750 и 61710.614.3078, на собственика на 
построените върху него вилна и селскостопанска сгради – Назике Ахмед 

Сали, на пазарна цена в размер на 1 312,70 лв. (хиляда триста и дванадесет 
лева и седемдесет стотинки), определена от оценител на недвижими имоти, 

при данъчна оценка в размер на 173,10 лв. (сто седемдесет и три лева и 

десет стотинки). 

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

договор за продажба на имота, описан в т.1. 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в 
ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Господин Анастасов за общинска 
собственост.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 



По същия начин, комисията подкрепя проекта. 
.  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения във 
връзка с Докладната записка? Пристъпваме към поименно гласуване на 
Докладна записка с Вх.№ 404.  

 

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +    

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

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 +   

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 

 

                                            № 782 

  

Назике Ахмед Сали е собственик на вилна и селскостопанска 

сгради, съгласно Нотариален акт № 160, том 6, рег. № 10530, дело № 

944 от 15.10.2018 г. на нотариус Роска Иванова, с рег. № 378 на 

Нотариалната камара. Сградите са изградени в общински поземлен 

имот с идентификатор 61710.614.864 по кадастралната карта на гр. 

Разград, одобрена със Заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 548,00 кв.м., с трайно 

предназначение на територията – „Земеделска“ и начин на трайно 

ползване – „Лозе“, с адрес: гр. Разград, м. „Исперихски път”. Имотът е 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2970/21.08.2019 г. 
Постъпила е Молба от собственика на сградите, с която е изявил 

желание да закупи гореописания имот. 

Изготвена е пазарна оценка на имота от инж. Павлин Колев – 

оценител на земеделски земи и трайни насаждения, съгласно 

Сертификат рег. № 810100506/25.10.2017 год. на Камарата на 

независимите оценители в България, която е в размер на 1 312,70 лв. 

(хиляда триста и дванадесет лева и седемдесет стотинки). 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от 

ДОПК, с изх. № 6705002201/20.08.2019 г. издадено от Община Разград, 

данъчната оценка на имота е в размер на 173,10 лв. (сто седемдесет и 

три лева и десет стотинки). 

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.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост и чл.28 и чл.28а, ал.1, ал.3, ал.5 и ал.6 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 25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 



 

                                          Р Е Ш И: 

 

1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2970/21.08.2019г., представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.614.864 по кадастралната карта на гр. Разград, одобрена със 
заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, с площ от 548,00 кв.м., с трайно предназначение на 

територията – „Земеделска“ и начин на трайно ползване – „Лозе“, с 
адрес: гр. Разград, м. „Исперихски път”, при граници на имота: имоти 

с идентификатори 61710.614.2914, 61710.614.2755; 61710.614.2750 и 

61710.614.3078, на собственика на построените върху него вилна и 

селскостопанска сгради – Назике Ахмед Сали, на пазарна цена в 

размер на 1 312,70 лв. (хиляда триста и дванадесет лева и седемдесет 

стотинки), определена от оценител на недвижими имоти, при данъчна 

оценка в размер на 173,10 лв. (сто седемдесет и три лева и десет 

стотинки). 

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

сключи договор за продажба на имота, описан в т.1. 

  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

  

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

Административен съд Разград. 

 

 

 

С Т А Т И Я 15 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 405. 

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

ОТНОСНО: Отдаване под наем на свободни пасища и мери от 

общинския поземлен фонд чрез публичен търг на собственици на 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на 

храните (БАБХ).  

Заповядайте, госпожо Георгиева.  



 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо, председател, 

Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на Решение № 709 по Протокол № 54 от 30.04.2019 г. на 
Общински съвет Разград, беше извършено разпределение на мери и 

пасища от Общинския поземлен фонд, между собственици или ползватели 

на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

След направеното разпределение има останали свободни мери и 

пасища, които могат да бъдат отдадени под наем за 1 стопанска година 
чрез търг, в който се допускат само собственици на пасищни животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. За 
свободните имоти описани по-долу има проявен интерес от правоимащи 

лица, отговарящи на това условие. 
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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, 

ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 

102 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, предлагам на  Общински съвет Разград, да приеме 
следното решение: 

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване 
под наем на имоти – публична общинска собственост, за всяко землище по 

отделно, представляващи пасища /анблок за всяко землище/, за срок от 1 

/една/ стопанска година /2019-2020/, по реда на глава седма от Наредба № 

2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост, както следва: 

 

• За землището на с. Раковски: 

 

№ Имот № Площ /кв.м/ Местност НТП Категория 

1 62089.19.26 7427 МЕРАТА Пасище 6 

2 62089.30.97 33802 МЕРАТА Пасище 5 

3 62089.30.94 37391 МЕРАТА Пасище 5 

4 62089.29.328 31046 МЕРАТА Пасище 5 

5 62089.17.112 4999 МЕРАТА Пасище 6 

6 62089.10.122 74475 МЕРАТА Пасище 6 

7 62089.10.130 34759 МЕРАТА Пасище 3 



8 62089.7.142 13450 МЕРАТА Пасище 6 

9 62089.3.156 40924 МЕРАТА Пасище 6 

10 62089.10.161 241359 МЕРАТА Пасище 6 

11 62089.10.170 20028 МЕРАТА Пасище 6 

12 62089.10.175 50590 МЕРАТА Пасище 6 

 

 

 

• За землището на гр. Разград: 

 

№ Имот № Площ /кв.м/ Местност НТП Категория 

1 61710.63.606 29342 КУРНАЦИТЕ Пасище 4 

 

 

• За землището на с. Липник: 

 

№ Имот № Площ /кв.м/ Местност НТП Категория 

1 43760.100.24 23064 МЕРАТА Пасище 3 

2 43760.100.95 1321 МЕРАТА Пасище 5 

3 43760.100.109 32299 МЕРАТА Пасище 5 

4 43760.100.110 4224 МЕРАТА Пасище 5 

5 43760.100.111 4436 МЕРАТА Пасище 5 

 

• За землището на с. Киченица: 

 

№ Имот № Площ /кв.м/ Местност НТП Категория 

1 37109.27.94 52067 ГЕРАНЧЕТО Пасище 2 

 

 

• За землището на с. Дянково: 

 

№ Имот № Площ /кв.м/ Местност НТП Категория 

1 24829.5.99 38283 ХВЪРЧИЛОТО Пасище 5 

2 24829.9.117 19837 КЪШЛА Пасище 7 

3 24829.9.118 6160 КЪШЛА Пасище 6 

4 24829.9.121 49078 АША ЕКИНЛИК Пасище 4 

5 24829.55.140 26779 ГЕРАНИТЕ Пасище 5 

6 24829.31.213 21451 КАРШИКОРУ Пасище 6 



7 24829.32.227 33508 ОРМАНДЖИК Пасище 4 

8 24829.32.232 22283 ОРМАНДЖИК Пасище 5 

9 24829.32.233 19827 ОРМАНДЖИК Пасище 4 

10 24829.62.234 23306 ОРМАНДЖИК Пасище 5 

11 24829.50.305 13514 ДЕНИКЛЕР Пасище 7 

12 24829.37.406 20582 КИЛЛИК Пасище 5 

13 24829.37.408 31353 КИЛЛИК Пасище 5 

14 24829.53.434 18605 ЛОЗЯТА Пасище 4 

 

2. Началната тръжна цена е в размер на 6 лв. /шест лева/ на декар, 

определена по пазарен механизъм. 

3. Условие за участие – до участие в публичния търг се допускат 
само собственици на пасищни животни, регистрирани в Интегрираната 
информационна система на БАБХ. 

4. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 
сключи договори със спечелилите търговете за отдаване под наем на 
имотите, описани в т.1. 

Благодаря за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации и ПК по околна среда, селско, горско, 

водно и ловно стопанство. Господин Анастасов за общинска собственост.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията изразява 
положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Комисията подкрепя проекта с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за околна среда. 
 



Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Поради липса на кворум, не взе решение по докладната записка, а 
изрази само становище чрез гласуване по следния начин: „ЗА“ – 3, без 
„против“ и „въздържали се“. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения във 
връзка с Докладната записка? Заповядайте, господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Площите в квадратни метри, това действително ли е площите в 
квадратни метри? 33 декара? 31 декара? Особено за Раковски 240 декара? 

 

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

Това са пасища. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Да пасища. Аз като ги събера излизат струва ми се… 

 

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

В квадратни метра са, защото в декари още повече излиза. Нали? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Не говори на микрофон. 

 

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

Няма никаква грешка. Точно толкова са. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Изказвания, предложения във връзка 
с докладната записка? Не виждам желаещи. Пристъпваме към поименно 

гласуване на Докладна записка с Вх.№ 405.  

 

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 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 +   

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 +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +    

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

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 +   

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 

 

                                             № 783 

 

Община Разград е собственик на следните имоти – публична 

общинска собственост, представляващи пасища, както следва: 

 

• За землището на с. Раковски: 

 

№ Имот № Площ /кв.м/ Местност НТП Категория 

1 62089.19.26 7427 МЕРАТА Пасище 6 

2 62089.30.97 33802 МЕРАТА Пасище 5 

3 62089.30.94 37391 МЕРАТА Пасище 5 

4 62089.29.328 31046 МЕРАТА Пасище 5 

5 62089.17.112 4999 МЕРАТА Пасище 6 

6 62089.10.122 74475 МЕРАТА Пасище 6 

7 62089.10.130 34759 МЕРАТА Пасище 3 

8 62089.7.142 13450 МЕРАТА Пасище 6 

9 62089.3.156 40924 МЕРАТА Пасище 6 

10 62089.10.161 241359 МЕРАТА Пасище 6 

11 62089.10.170 20028 МЕРАТА Пасище 6 

12 62089.10.175 50590 МЕРАТА Пасище 6 

 

• За землището на гр. Разград: 

 

№ Имот № 
Площ 

/кв.м/ 
Местност НТП Категория 

1 61710.63.606 29342 КУРНАЦИТЕ Пасище 4 

 

 

• За землището на с. Липник: 

 

№ Имот № Площ /кв.м/ Местност НТП Категория 



1 43760.100.24 23064 МЕРАТА Пасище 3 

2 43760.100.95 1321 МЕРАТА Пасище 5 

3 43760.100.109 32299 МЕРАТА Пасище 5 

4 43760.100.110 4224 МЕРАТА Пасище 5 

5 43760.100.111 4436 МЕРАТА Пасище 5 

 

• За землището на с. Киченица: 

 

№ Имот № 
Площ 

/кв.м/ 
Местност НТП Категория 

1 37109.27.94 52067 ГЕРАНЧЕТО Пасище 2 

 

 

• За землището на с. Дянково: 

 

№ Имот № Площ /кв.м/ Местност НТП Категория 

1 24829.5.99 38283 ХВЪРЧИЛОТО Пасище 5 

2 24829.9.117 19837 КЪШЛА Пасище 7 

3 24829.9.118 6160 КЪШЛА Пасище 6 

4 24829.9.121 49078 АША ЕКИНЛИК Пасище 4 

5 24829.55.140 26779 ГЕРАНИТЕ Пасище 5 

6 24829.31.213 21451 КАРШИКОРУ Пасище 6 

7 24829.32.227 33508 ОРМАНДЖИК Пасище 4 

8 24829.32.232 22283 ОРМАНДЖИК Пасище 5 

9 24829.32.233 19827 ОРМАНДЖИК Пасище 4 

10 24829.62.234 23306 ОРМАНДЖИК Пасище 5 

11 24829.50.305 13514 ДЕНИКЛЕР Пасище 7 

12 24829.37.406 20582 КИЛЛИК Пасище 5 

13 24829.37.408 31353 КИЛЛИК Пасище 5 

14 24829.53.434 18605 ЛОЗЯТА Пасище 4 

 



 

За описаните по-горе имоти има проявен интерес за наемането 

им от собственици на пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 

37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 102 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи, Общински съвет Разград, след 

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

се“ – няма, 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за 

отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, за 

всяко землище по отделно, представляващи пасища /анблок за всяко 

землище/, за срок от 1 /една/ стопанска година /2019-2020/, по реда на 

глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, както следва: 

 

• За землището на с. Раковски: 

 

№ Имот № Площ /кв.м/ Местност НТП Категория 

1 62089.19.26 7427 МЕРАТА Пасище 6 

2 62089.30.97 33802 МЕРАТА Пасище 5 

3 62089.30.94 37391 МЕРАТА Пасище 5 

4 62089.29.328 31046 МЕРАТА Пасище 5 

5 62089.17.112 4999 МЕРАТА Пасище 6 

6 62089.10.122 74475 МЕРАТА Пасище 6 

7 62089.10.130 34759 МЕРАТА Пасище 3 

8 62089.7.142 13450 МЕРАТА Пасище 6 

9 62089.3.156 40924 МЕРАТА Пасище 6 

10 62089.10.161 241359 МЕРАТА Пасище 6 

11 62089.10.170 20028 МЕРАТА Пасище 6 



12 62089.10.175 50590 МЕРАТА Пасище 6 

 

• За землището на гр. Разград: 

 

№ Имот № 
Площ 

/кв.м/ 
Местност НТП Категория 

1 61710.63.606 29342 КУРНАЦИТЕ Пасище 4 

 

 

 

• За землището на с. Липник: 

 

№ Имот № Площ /кв.м/ Местност НТП Категория 

1 43760.100.24 23064 МЕРАТА Пасище 3 

2 43760.100.95 1321 МЕРАТА Пасище 5 

3 43760.100.109 32299 МЕРАТА Пасище 5 

4 43760.100.110 4224 МЕРАТА Пасище 5 

5 43760.100.111 4436 МЕРАТА Пасище 5 

 

• За землището на с. Киченица: 

 

№ Имот № 
Площ 

/кв.м/ 
Местност НТП Категория 

1 37109.27.94 52067 ГЕРАНЧЕТО Пасище 2 

 

 

• За землището на с. Дянково: 

 

№ Имот № Площ /кв.м/ Местност НТП Категория 

1 24829.5.99 38283 ХВЪРЧИЛОТО Пасище 5 

2 24829.9.117 19837 КЪШЛА Пасище 7 

3 24829.9.118 6160 КЪШЛА Пасище 6 

4 24829.9.121 49078 АША ЕКИНЛИК Пасище 4 



5 24829.55.140 26779 ГЕРАНИТЕ Пасище 5 

6 24829.31.213 21451 КАРШИКОРУ Пасище 6 

7 24829.32.227 33508 ОРМАНДЖИК Пасище 4 

8 24829.32.232 22283 ОРМАНДЖИК Пасище 5 

9 24829.32.233 19827 ОРМАНДЖИК Пасище 4 

10 24829.62.234 23306 ОРМАНДЖИК Пасище 5 

11 24829.50.305 13514 ДЕНИКЛЕР Пасище 7 

12 24829.37.406 20582 КИЛЛИК Пасище 5 

13 24829.37.408 31353 КИЛЛИК Пасище 5 

14 24829.53.434 18605 ЛОЗЯТА Пасище 4 

 

2. Началната тръжна цена е в размер на 6 лв. /шест лева/ на 

декар, определена по пазарен механизъм. 

3. Условие за участие – до участие в публичния търг се допускат 

само собственици на пасищни животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. 

4. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 

сключи договори със спечелилите търговете за отдаване под наем на 

имотите, описани в т.1. 

 

  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

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

Административен съд – Разград. 
 

 

 

С Т А Т И Я 16 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 406. 

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

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от 

имот – публична общинска собственост на Министерството на 



регионалното развитие и благоустройството за нуждите на 

Териториално звено „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ гр. Разград 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на имот – публична общинска 
собственост, актуван с Акт за публична общинска № 4/28.06.2006 год., 

представляващ административна сграда на Община Разград, с 
идентификатор 61710.505.7253.1, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7253 по кадастралната карта на гр. Разград 

/номер по предходен план кв. 304, парцел I/, с адрес: гр. Разград, бул.“Бели 

Лом“ № 37А. С Договор за предоставяне безвъзмездно за управление на 
част от имот – публична общинска собственост № 556/26.11.2014 г., 
сключен между Община Разград и Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството е предоставена безвъзмездно за управление 
стая № 502, находяща се на петия етаж на административната сграда на 
Община Разград, със застроена площ от 52,00 кв.м., за нуждите на 
Териториално звено „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ гр. Разград, чиито 5-годишен срок изтича. 
Получено е Писмо вх. № 04-00-206/20.06.2019 г. от Главния секретар 

на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с което 

моли да се направи предложение до общинския съвет за приемане на 
решение за предоставяне, отново безвъзмездно за управление на частта от 
имота, тъй като нуждата от визирания имот не е отпаднала. 

Писмото 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 се е 
произнесла с положително решение. 

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 вх. № 04-00-206/20.06.2019 г. от Главния секретар на 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството  

предлагам Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 
1. Да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 5 (пет) 

години на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

за нуждите на Териториално звено „Гражданска регистрация и 



административно обслужване“ гр. Разград част от имот – публична 
общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост 
№ 4/28.06.2006 г., представляваща стая № 502, с площ от 52,00 кв.м, която 

се намира на петия етаж на административната сграда на Община Разград с 
идентификатор 61710.505.7253.1, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7253 по кадастралната карта на гр. Разград 

/номер по предходен план кв. 304, парцел I/, с адрес: гр.Разград, бул.“Бели 

Лом“ № 37А, при граници на частта от имота: изток – стая 503, юг – 

коридор. 

2.Възлага на Кмета на Община Разград да сключи договор за 
предоставяне безвъзмездно за управление на частта от имота, описана в 
т.1.  

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в 
ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Господин Анастасов, да докладвате за 
общинска собственост.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ комисията  подкрепя 
проекта за решение.   

.  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения? Не виждам. 

Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 406.  

 

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 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 +   

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 +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +    

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

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 +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                            № 784 
 

Община Разград е собственик на имот – публична общинска 

собственост, актуван с Акт за публична общинска № 4/28.06.2006 год., 

представляващ административна сграда на Община Разград, с 



идентификатор 61710.505.7253.1, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7253 по кадастралната карта на гр. Разград 

/номер по предходен план кв. 304, парцел I/, с адрес: гр. Разград, 

бул.“Бели Лом“ № 37А. С Договор за предоставяне безвъзмездно за 

управление на част от имот – публична общинска собственост № 

556/26.11.2014 г., сключен между Община Разград и Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството е предоставена 

безвъзмездно за управление стая № 502, находяща се на петия етаж на 

административната сграда на Община Разград, със застроена площ от 

52,00 кв.м., за нуждите на Териториално звено „Гражданска 

регистрация и административно обслужване“ гр. Разград, чиито 5-

годишен срок изтича. 

Получено е Писмо вх. № 04-00-206/20.06.2019 г. от Главния 

секретар на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството, с което моли да се направи предложение до 

общинския съвет за приемане на решение за предоставяне, отново 

безвъзмездно за управление на частта от имота, тъй като нуждата от 

визирания имот не е отпаднала. 

Писмото 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 се е 
произнесла с положително решение. 

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 вх. № 04-00-206/20.06.2019 г. от 

Главния секретар на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството  Общински съвет Разград, след поименно 

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

 

 

                                            Р Е Ш И: 

 

1. Да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 5 (пет) 

години на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството за нуждите на Териториално звено „Гражданска 

регистрация и административно обслужване“ гр. Разград част от имот 

– публична общинска собственост, актуван с Акт за публична 

общинска собственост № 4/28.06.2006 г., представляваща стая № 502, с 
площ от 52,00 кв.м, която се намира на петия етаж на 

административната сграда на Община Разград с идентификатор 



61710.505.7253.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 

61710.505.7253 по кадастралната карта на гр. Разград /номер по 

предходен план кв. 304, парцел I/, с адрес: гр.Разград, бул.“Бели Лом“ 

№ 37А, при граници на частта от имота: изток – стая 503, юг – 

коридор. 

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

предоставяне безвъзмездно за управление на частта от имота, описана 

в т.1.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград  

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

 

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

Административен съд Разград. 

 

 

 

С Т А Т И Я 17 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 407. 

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

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху 

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

общинска собственост № 462 от 26.01.1998 г., находящ се в гр. Разград, 

кв. “Варош“, ул. “Андрей Цанов“ № 1 на Съюз на архитектите в 

България за нуждите на Дружество на архитектите гр. Разград  

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 156 по Протокол № 12/29.05.2012 г. на Общински 

съвет Разград и Договор № 267/23.08.2012 г. е учредено безвъзмездно 

право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 462 от 26.01.1998 г., 
представляваща две стаи и преддверие с обща застроена площ от 50,00 

кв.м. на втори етаж в къща, намираща се в гр.Разград, кв.“Варош“, 



ул.“А.Цанов“ № 1 на „Съюз на архитектите в България“ за нуждите на 
Дружеството на архитектите гр. Разград, за срок от 7 години. 

С писмо вх. № 26-00-140/28.06.2019 г. председателят на Съюза на 
архитектите в България – Дружество на архитектите гр. Разград и 

приложено писмо от Председателя на Управителния съвет на Съюза на 
архитектите в България са поискали подновяване на договора за 
безвъзмездно право на ползване върху частта от имота. 

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 своето 

съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху искания 
имот за срок от 10 години.  

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, 
предлагам на Общински съвет Разград, да приеме следното решение: 

1. Учредява на „Съюз на архитектите в България“ за нуждите на 
Дружество на архитектите гр. Разград, безвъзмездно право на ползване за 
срок от 10 /десет/ години върху, част от имот – частна общинска 
собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 462 от 
26.01.1998 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.502.341 с площ от 534 кв.м. и попадащи върху имота сгради: сграда 
с идентификатор 61710.502.341.1, със застроена площ от 57 кв.м. и 

предназначение – „сграда за търговия“, и сграда с идентификатор 

61710.502.341.2, със застроена площ от 103 кв.м. и предназначение – 

„сграда за търговия“, при съседи на поземления имот: 61710.502.7180, 

61710.502.7096, 61710.502.7095 и 61710.502.340, като отдадената за 
безвъзмездно право на ползване част представлява втори етаж от сграда с 
идентификатор 61710.502.341.1, със застроена площ от 57 кв.м., при 

граници: в същия поземлен имот – сграда № 61710.502.341.2, под обекта – 

първи етаж, над обекта – няма, с административен адрес на имота: гр. 

Разград, ул. “Андрей Цанов“ № 1.  

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. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в 
ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 



решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Господин Анастасов, за общинска 
собственост.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ комисията  подкрепя.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения? Само да кажа, че 
тъй като е безвъзмездно право на ползване за тази докладна ни е нужно 

квалифицирано мнозинство от 2/3. Няма въпроси, няма изказвания и 

предложения, и пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка 
с Вх.№ 407.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

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 +   

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 +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                             № 785 
 

С Решение № 156 по Протокол № 12/29.05.2012 г. на Общински 

съвет Разград и Договор № 267/23.08.2012 г. е учредено безвъзмездно 

право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 462 от 26.01.1998 г., 
представляваща две стаи и преддверие с обща застроена площ от 50,00 

кв.м. на втори етаж в къща, намираща се в гр.Разград, кв.“Варош“, 

ул.“А.Цанов“ № 1 на „Съюз на архитектите в България“ за нуждите 
на Дружеството на архитектите гр. Разград, за срок от 7 години. 

С писмо вх. № 26-00-140/28.06.2019 г. председателят на Съюза на 

архитектите в България – Дружество на архитектите гр. Разград и 

приложено писмо от Председателя на Управителния съвет на Съюза 

на архитектите в България са поискали подновяване на договора за 

безвъзмездно право на ползване върху частта от имота. 

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 

своето съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване 
върху искания имот за срок от 10 години.  

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 24 

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

 

 

 

 

 

                                                РЕШИ: 

 

1. Учредява на „Съюз на архитектите в България“ за нуждите на 

Дружество на архитектите гр. Разград, безвъзмездно право на 

ползване за срок от 10 /десет/ години върху, част от имот – частна 

общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост 

№ 462 от 26.01.1998 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.502.341 с площ от 534 кв.м. и попадащи върху имота сгради: 

сграда с идентификатор 61710.502.341.1, със застроена площ от 57 кв.м. 

и предназначение – „сграда за търговия“, и сграда с идентификатор 

61710.502.341.2, със застроена площ от 103 кв.м. и предназначение – 

„сграда за търговия“, при съседи на поземления имот: 61710.502.7180, 

61710.502.7096, 61710.502.7095 и 61710.502.340, като отдадената за 

безвъзмездно право на ползване част представлява втори етаж от 

сграда с идентификатор 61710.502.341.1, със застроена площ от 57 

кв.м., при граници: в същия поземлен имот – сграда № 61710.502.341.2, 

под обекта – първи етаж, над обекта – няма, с административен адрес 
на имота: гр. Разград, ул. “Андрей Цанов“ № 1.  

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. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

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

Административен съд Разград.  
               

 

 

С Т А Т И Я 18 

 



 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 408. 

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

ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху 

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

общинска собственост № 909 от 11.11.2003 г., находящ се в гр. Разград, 

бул.“Априлско въстание“ № 56 на Сдружение „Съюз на 

военноинвалидите и военнопострадалите“ за нуждите на Дружество 

„Военноинвалид“ гр. Разград 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 146 по Протокол № 12/28.06.2016 г. на Общински 

съвет Разград и Договор № 204/30.08.2016 г. е учредено безвъзмездно 

право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 909 от 11.11.2003 г., 
представляваща помещение с площ от 25,56 кв.м. при граници: дясно – 

помещение-архив, ляво – санитарен възел, горе – апартамент, с 
административен адрес на имота: гр. Разград, бул. “Априлско въстание“ № 

56 на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“ за 
нуждите на Дружество „Военноинвалид“ гр. Разград, за срок от 3 години 

от датата на сключване на договора. 
С писмо вх. № 62-00-20/26.07.2019 г. председателят на Съюза на 

военноинвалидите и военнопострадалите е поискал продължаване на 
договора за безвъзмездно право на ползване върху частта от имота. 

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 своето 

съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху искания 
имот за срок от 3 години. 

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,  
предлагам на Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 

1. Учредява на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и 

военнопострадалите“ за нуждите на Дружество „Военноинвалид“ гр. 



Разград 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., представляващ 

самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.634.1.55 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на град Разград, находящ се в сграда с 
идентификатор 61710.505.634.1, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.634, с предназначение на самостоятелния обект 
– „за офис“, брой нива на обекта – „1“, с площ от 140.48 кв.м., прилежащи 

части – „10.80 % от общите части и ОПС на сградата“, при съседни 

самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, 
над обекта: 61710.505.634.1.2 и 61710.505.634.1.3, като отдадената за 
безвъзмездно право на ползване част от самостоятелния обект 
представлява офис № 5, с площ от 18,41 кв.м., при граници на обекта: на 
етажа – офис № 4 и коридор, под обекта – няма, над обекта – № 

61710.505.634.1.2 и 61710.505.634.1.3, с административен адрес на имота: 
гр.Разград, бул.“Априлско въстание“ № 56. 

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. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, в 
ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации и ПК по социална политика, трудова 
заетост и здравеопазване. Господин Анастасов, да докладвате за Вашата 
комисия. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Комисията подкрепя проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“ 

и „въздържали се“.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Комисията също подкрепя проекта за решение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Георгиева.. 
 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 



С 9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение към докладната записка.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения? 

Отново ни е нужно мнозинство 2/3, двадесет и два гласа, поименно 

гласуване. Пристъпваме към такова на Докладна записка с Вх.№ 408.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 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 Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

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 +   

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 +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   



32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                            № 786 
 

С Решение № 146 по Протокол № 12/28.06.2016 г. на Общински 

съвет Разград и С Решение № 146 по Протокол № 12/28.06.2016 г. на 

Общински съвет Разград и Договор № 204/30.08.2016 г. е учредено 

безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска 

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

11.11.2003 г., представляваща помещение с площ от 25,56 кв.м. при 

граници: дясно – помещение-архив, ляво – санитарен възел, горе – 

апартамент, с административен адрес на имота: гр. Разград, бул. 

“Априлско въстание“ № 56 на Сдружение „Съюз на военноинвалидите 
и военнопострадалите“ за нуждите на Дружество „Военноинвалид“ гр. 

Разград, за срок от 3 години от датата на сключване на договора. 

С писмо вх. № 62-00-20/26.07.2019 г. председателят на Съюза на 

военноинвалидите и военнопострадалите е поискал продължаване на 

договора за безвъзмездно право на ползване върху частта от имота. 

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 

своето съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху 

искания имот за срок от 3 години. 

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“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

                                              РЕШИ: 

 



1. Учредява на Сдружение „Съюз на военноинвалидите и 

военнопострадалите“ за нуждите на Дружество „Военноинвалид“ гр. 

Разград 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., представляващ 

самостоятелен обект с идентификатор 61710.505.634.1.55 по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на град Разград, 

находящ се в сграда с идентификатор 61710.505.634.1, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 61710.505.634, с предназначение на 

самостоятелния обект – „за офис“, брой нива на обекта – „1“, с площ 

от 140.48 кв.м., прилежащи части – „10.80 % от общите части и ОПС 

на сградата“, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия 

етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 61710.505.634.1.2 и 

61710.505.634.1.3, като отдадената за безвъзмездно право на ползване 
част от самостоятелния обект представлява офис № 5, с площ от 18,41 

кв.м., при граници на обекта: на етажа – офис № 4 и коридор, под 

обекта – няма, над обекта – № 61710.505.634.1.2 и 61710.505.634.1.3, с 
административен адрес на имота: гр.Разград, бул.“Априлско 

въстание“ № 56. 

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. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

 

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

Административен съд Разград. 

 

 

 

С Т А Т И Я 19 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 409. 

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



ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7405 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2966/01.08.2019 година, по реда на Закона за 

общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване 
Заповядайте, госпожо Георгиева.  

 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

В  Община Разград е получено Заявление за инвестиционно 

намерение с вх. № 70-00-150/25.02.2019 г. от Айдън Мехмед – управител 

на ЕТ „МАЛИБО – АЙДЪН МЕХМЕД”, с. Раковски, ЕИК 826003851, с 
искане за учредяване право на строеж в поземлен имот с идентификатор 

61710.505.7405 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град 

Разград, находящ се в град Разград, улица „Търговска” № 4. 

Предложението е за изграждане на складова хале, до два етажа с разгъната 
застроена площ до 1 500,00 кв. метра, сглобяема конструкция. 
Инвестиционният проект е на стойност до 450 000,00 лева /четиристотин и 

петдесет хиляди лева/, със срок за въвеждане в експлоатация на 
изградената сграда до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване 
на договора за учредяване на право на строеж, като се предвижда 
разкриване на не по-малко от 5 броя работни места при пускане на 
сградата в експлоатация. 

Предложението е разгледано на заседание на комисията по чл. 2, ал. 

3 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост на територията на Бизнес 
зона „Перистър” гр. Разград, определена със Заповед № 30 от 14.01.2016 

година и Заповед № 801 от 25.07.2017 година на кмета на Община Разград, 

проведено на 16.08.2019 година, която предлага да се проведе процедура за 
публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно безсрочно 

право на строеж върху посочения поземлен имот. 
Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7405 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на град Разград за изграждане на сграда до два етажа с разгъната 
застроена площ до 1 500,00 кв. м. /хиляда и петстотин квадратни метра/ за 
производствен, складов обект от инж. Павлин Емилов Колев – оценител на 
недвижими имоти, с рег. № 100102137/12.12.2011 година на Камарата на 
независимите оценители, която е в размер на  76 529,82 лева /седемдесет и 

шест хиляди петстотин двадесет и девет лева и осемдесет и две стотинки/, 

без ДДС.  



Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от 
ДОПК изх. № 6705002195/21.08.2019 година, издадено от Община Разград, 

данъчната оценка на правото на строеж в поземления имот с 
идентификатор 61710.505.7405 е в размер на 51 273,80 лева /петдесет и 

една хиляди двеста седемдесет и три лева и осемдесет стотинки/.  

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. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 17 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 
управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 
територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с чл. 33, ал. 

1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, 
предлагам на Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава 
седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост, за 
учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за 
застрояване на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7405, по Акт за 
частна общинска собственост № 2966/01.08.2019 год., с площ от 2 615,00 

кв. м. /две хиляди шестстотин и петнадесет квадратни метра/ по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, одобрени със 
Заповед РД-18-37/10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с 
адрес: град Разград, улица „Търговска” № 4, с трайно предназначение на 
територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване – „За друг вид 

производствен, складов обект“, при съседи: Поземлени имоти с 
идентификатори 61710.505.7406, 61710.505.7209, 61710.505.7244, 

61710.505.7207, 61710.505.7245, при начална тръжна цена в размер на 
76 529,82 лева /седемдесет и шест хиляди петстотин двадесет и девет  лева 
и осемдесет и две стотинки/ без ДДС, определена от независим оценител 
на недвижими имоти и данъчна оценка в размер на 51 273,80 лева 

/петдесет и една хиляди двеста седемдесет и три лева и осемдесет 
стотинки/, при следните тръжни условия: 

1.1. Разгъната застроена площ на новоизградената сграда – до 1 

500,00 кв. м. /хиляда и петстотин квадратни метра/, която да отговаря на 
изискванията на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за 
устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 

одобрения с Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград 

план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 2 /два/ 
етажа. 



1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 
1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да  
изгради необходимите места за гариране и/или паркиране в 

границите на поземления имот, в който е придобито правото на строеж. 

1.5. Срок за въвеждане на обекта в експлоатация - до 36 /тридесет и 

шест/ месеца от датата на подписване на договора за учредяване правото 

на строеж. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 5 /пет/ броя работни места в 
тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването им 

за срок  не по-малък от 1 /една/ година. 
2. Възлага на Кмета на Община Разград да организира провеждането 

на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на безсрочно право на 
строеж в поземления имот по т. 1, да издаде заповед и сключи договор въз 
основа на резултатите от проведения търг. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в 
ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Господин, Анастасов за общинска 
собктвеност.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за законност.  
Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ комисията  приема 
проекта.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. Моят въпрос към вносителя е: Лицето, собственикът 
на фирмата, която е заявил инвестиционни намерения още от месец 



февруари 2019г., включено ли е сега в кандидатската листата за общински 

съветници на ПП „ГЕРБ“ за предстоящите местни избори? И ако е така не 
счита ли вносителят, че се стига до едно заобикаляне на закона свързан с 
потенциален конфликт на интереси ако Айдън Мехмед бъде избран за 
общински съветник и встъпи във функциите си като такъв?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Не мога да отговоря дали е включен, защото аз не знам каква е 
листата, нито дали лицето, което управлява ЕТ „МАЛИБУ – АЙДЪН 

МЕХМЕД“, е включено в листата, на която и да е партия. Но искам да 
обясня защо има такова забавяне на заявлението. Заявлението 

действително е от 02.2019г., но то беше заявление за по - малка площ на 
имота. В последствие, един голям имот, този за който става дума, беше 
разделен служебно от Общината и има допълнително заявление, което е 
подадено….сега ще кажа кога вече за участие в тръжна процедура на по – 

малък парцел. А следващата докладна записка касае имота, който е 
образуван в резултат на разделянето на този голям имот. Така че ние сме 
намерили двама инвеститори за един и същи имот, разделили сме го 

служебно, след всичката процедура, която се следва разбира се и в 
момента Ви предлагаме две докладни записки. А що се отнася до самото 

лице аз не съм компетентна и не мога да отговоря в какви листи се намира 
в момента.  

Благодаря. 
Второто заявление е от 25.07.2019 г.  
Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Изказвания, предложения във връзка с докладната 
записка? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. Уважаеми съветници, оставя ми едно чувство за нещо 

недоизказано и недоизяснено по тази докладна записка, Какво прави 

впечатление по нея, че още от месец февруари 2019 г. е заявено 

инвестиционното намерение. Получихме информация защо и по какви 

причини. Но от средствата за масово осведомяване достигна до нас 
информация, че собственика на тази фирма е в листата на ПП “ГЕРБ“ като 

кандидат за общински съветник. Няма отговор на този въпрос. Макар че 
госпожа Георгиева е също член на ръководството на общинската 
организация. И за да няма такива съмнения, аз предлагам решаването на 



този въпрос да бъде отложено и да бъде предоставено на новия Общински 

съвет и ако гражданинът Айдън Мехмед бъде общински съветник да спази 

процедурата, свързана с такива случаи. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания или предложения във връзка с докладната записка? 

За последен път питам, да. Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво  Димитров – „Реформаторски блок“ 

Тука, като слушам дебата, още от училище аз знам една крилата 
фраза  на Архимед „Дайте ми лост и ще повдигна Земята“, опорна точка и 

лост. Опорна точка и лост, веднъж едното предложение…друго. Дайте ни 

опорна точка и лост, и ще напълним листата на „ГЕРБ“. Това е 
инструмент, който тука….съжалявам, че го няма Кмета. Ама да ми се 
вменява, че аз съм се занимавал с предизборна агитация при положение, че 
се правят такива ачик, ачик предизборни подаръци. Някак си изобщо не 
върви. Можеш ли да говориш на микрофона. Казвам, че със задържане до 

изборите предложения за отстъпено право за строеж много лесно се пълнят 
листите на политически партии. И на всичките тука е ясно за какво става 
дума и от разгорелия се дебат аз научих много интересни неща. Затова 
няма да участвам, да ставам съучастник  в това дело на партия „ГЕРБ“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Аз малко късничко Ви чух, господин Димитров, ама преди малко 

стана ясно, че Вашите кандидат - съветници не пълнят общинската хазна за 
съжаление.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания, предложения във връзка с докладната записка ? 

 

Г-н Иво  Димитров – „Реформаторски блок“ 

А кой пълни общинската хазната? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не съм Ви дала думата, господин Димитров. 
 

Г-н Иво  Димитров – „Реформаторски блок“ 

Фирмите от Шумен, фирмите, които строиха от други градове и 

изпълняваха проекти. Те ли пълниха общинската хазна? Може да пълнят 
хазна, но не общинската. На фирмите си пълнят хазната. 



 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания, предложения във връзка с докладната записка ?Не 
виждам такива. Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна 
записка с Вх.№ 409.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Не участва    

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

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  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Не участва   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   



 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                             № 787 

 

Община Разград е собственик на недвижим имот – частна 

общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 2966/01.08.2019 год., представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7405 по кадастралната карта и 

кадастралните  регистри на  гр. Разград, с адрес: гр. Разград, ул. 

„Търговска” № 4, с площ от 2 615,00 квадратни метра, с трайно 

предназначение на територията – „Урбанизирана” и начин на трайно 

ползване – „За друг вид производствен, складов обект”. 

Имотът е включен за учредяване на възмездно право на строеж в 

Програмата на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година. 

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл. 1, ал. 4 от 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград стратегически цели е необходимо 

учредяване на ограничени вещни права върху поземлените имоти, 

находящи се на територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на 

представители на бизнеса под различни форми. За учредяване право 

на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7405 има 

проявен инвеститорски интерес, в резултат на което комисията по чл. 

2, ал. 3 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград, определена със Заповед № 30 от 

14.01.2016 година и Заповед № 801 от 25.07.2017 година на кмета на 

Община Разград, на свое заседание, проведено на 16.08.2019 година, 

предлага да се проведе процедура за публичен търг с тайно наддаване 
за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в посочения 

имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен 

имот с идентификатор 61710.505.7405 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград за изграждане на сграда до 

два етажа с разгъната застроена площ до 1 500,00 кв. м. /хиляда и 

петстотин квадратни метра/ за производствен, складов обект от инж. 

Павлин Емилов Колев – оценител на недвижими имоти, с рег. № 

100102137/12.12.2011 година на Камарата на независимите оценители, 



която е в размер на  76 529,82 лева /седемдесет и шест хиляди 

петстотин двадесет и девет лева и осемдесет и две стотинки/, без ДДС.  

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от 

ДОПК изх. № 6705002195/21.08.2019 година, издадено от Община 

Разград, данъчната оценка на правото на строеж в поземления имот с 
идентификатор 61710.505.7405 е в размер на 51 273,80 лева /петдесет и 

една хиляди двеста седемдесет и три лева и осемдесет стотинки/.  

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. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 17 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с чл. 

33, ал. 1, ал. 2 и 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 13 

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

 

 

                                                 РЕШИ: 

 

1. Не приема докладна записка от Галина Милкова Георгиева 

– зам.-кмет на Община Разград 

ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7405 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2966/01.08.2019 година, по реда на Закона за 

общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

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

Административен съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 20  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 410. 



Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-

кмет на Община Разград. 

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7406 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2967/01.08.2019 година, по реда на Закона за 

общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване.  
Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Благодаря, уважаемо госпожо Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В  Община Разград е получено Заявление за инвестиционно 

намерение от Левент Ахмедов Мустафов  – управител на „НОА ПЛАСТ” 

ООД, гр.Цар Калоян, с искане за учредяване право на строеж в поземлен 

имот. Това подчертаваме втората част от големия поземлен имот, за което 

преди малко говорих 7406 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на град Разград, улица „Търговска” № 4 „А“. Предложението е за 
изграждане на сграда за производство на полимерна, алуминиева и други 

видове дограма, до два етажа с разгъната застроена площ до 700,00 кв. 
метра, сглобяема конструкция. Инвестиционният проект е на стойност до 

300 000,00 лева /триста хиляди лева/, със срок за въвеждане в 
експлоатация на изградената сграда до 36 /тридесет и шест/ месеца от 
датата на подписване на договора за учредяване на право на строеж, като 

се предвижда разкриване на не по-малко от 8 броя работни места при 

пускане на сградата в експлоатация. 
Предложението беше разгледано на заседание на комисията по 

Наредба № 21, която предлага да бъде предложено на Общинския съвет, да 
се проведе публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно 

безсрочно право на строеж върху посочения поземлен имот. 
Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен имот за 

изграждане на сграда до два етажа с разгъната застроена площ до 700,00 

кв. м. /седемстотин квадратни метра/, която е в размер на 35 713,91 лева 

/тридесет и пет хиляди седемстотин и тринадесет  лева и деветдесет и една 
стотинки/, без ДДС.  

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка, издадена от Община 
Разград, тя възлиза на 23 927,80 лева /двадесет и три хиляди деветстотин 

двадесет и седем лева и осемдесет стотинки/.  

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. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 17 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 
управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 



територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с чл. 33, ал. 

1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, 
Общински съвет Разград, предлагам на Общински съвет Разград да приеме 
следното решение: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава 
седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост, за 
учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за 
застрояване на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7406, по Акт за 
частна общинска собственост № 2967/01.08.2019 год., с площ от 2 044,00 кв. 
м. /две хиляди четиридесет и четири квадратни метра/ по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на гр. Разград, одобрени със Заповед РД-18-

37/10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Разград, 

улица „Търговска” № 4 „А“, с трайно предназначение на територията – 

„Урбанизирана“ и начин на трайно ползване – „За друг вид производствен, 

складов обект“, при съседи: Поземлени имоти с идентификатори 

61710.505.7405, 61710.505.7244, 61710.505.7245, при начална тръжна цена в 
размер на 35 713,91 лева /тридесет и пет хиляди седемстотин и тринадесет 
лева и деветдесет и една стотинки/ без ДДС, определена от независим 

оценител на недвижими имоти и данъчна оценка в размер на 23 927,80 лева 
/двадесет и три хиляди деветстотин двадесет и седем лева и осемдесет 
стотинки/, при следните тръжни условия: 

1.1. Разгъната застроена площ на новоизградената сграда – до 700,00 

кв. м. /седемстотин квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на 
Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните 
видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение № 

741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и 

план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 2 /два/ етажа. 
1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 
1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството около 

обекта, както и да  
изгради необходимите места за гариране и/или паркиране в границите 

на поземления имот, в който е придобито правото на строеж. 

1.5. Срок за въвеждане на обекта в експлоатация - до 36 /тридесет и 

шест/ месеца от датата на подписване на договора за учредяване правото на 
строеж. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 8 /осем/ броя работни места в 
тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването им за 
срок  не по-малък от 1 /една/ година. 



2. Възлага на Кмета на Община Разград да организира провеждането на 
публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на безсрочно право на 
строеж в поземления имот по т. 1, да издаде заповед и сключи договор въз 
основа на резултатите от проведения търг. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря, Ви. Докладната е разгледана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и в 
ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Господин Анастасов.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Комисията подкрепи докладната с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 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? Пристъпваме към поименно гласуване 
на Докладна записка с Вх.№ 410. Моля гласувайте. 

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   



8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

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 

 

№788 

 

Община Разград е собственик на недвижим имот – частна 

общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 2967/01.08.2019 год., представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7406 по кадастралната карта и 

кадастралните  регистри на  гр. Разград, с адрес: гр. Разград, ул. 

„Търговска” № 4 „А“, с площ от 2 044,00 квадратни метра, с трайно 

предназначение на територията – „Урбанизирана” и начин на трайно 

ползване – „За друг вид производствен, складов обект”. 



Имотът е включен за учредяване на възмездно право на строеж в 

Програмата на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година. 

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл. 1, ал. 4 от 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград стратегически цели е необходимо 

учредяване на ограничени вещни права върху поземлените имоти, 

находящи се на територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на 

представители на бизнеса под различни форми. За учредяване право 

на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7406 има 

проявен инвеститорски интерес, в резултат на което комисията по чл. 

2, ал. 3 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград, определена със Заповед № 30 от 

14.01.2016 година и Заповед № 801 от 25.07.2017 година на кмета на 

Община Разград, на свое заседание, проведено на 16.08.2019 година, 

предлага да се проведе процедура за публичен търг с тайно наддаване 
за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в посочения 

имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен 

имот с идентификатор 61710.505.7406 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград за изграждане на сграда до 

два етажа с разгъната застроена площ до 700,00 кв. м. /седемстотин 

квадратни метра/ за производствен, складов обект от инж. Павлин 

Емилов Колев – оценител на недвижими имоти, с рег. № 

100102137/12.12.2011 година на Камарата на независимите оценители, 

която е в размер на 35 713,91 лева /тридесет и пет хиляди седемстотин 

и тринадесет  лева и деветдесет и една стотинки/, без ДДС.  

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от 

ДОПК изх. № 6705002186/21.08.2019 година, издадено от Община 

Разград, данъчната оценка на правото на строеж в поземления имот с 
идентификатор 61710.505.7406 е в размер на 23 927,80 лева /двадесет и 

три хиляди деветстотин двадесет и седем лева и осемдесет стотинки/.  

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. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 17 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с чл. 

33, ал. 1, ал. 2 и 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“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на 

глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска 

собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в 

определените граници за застрояване на недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7406, по Акт за частна общинска собственост 

№ 2967/01.08.2019 год., с площ от 2 044,00 кв. м. /две хиляди 

четиридесет и четири квадратни метра/ по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Разград, одобрени със Заповед РД-18-

37/10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град 

Разград, улица „Търговска” № 4 „А“, с трайно предназначение на 

територията – „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване – „За друг 
вид производствен, складов обект“, при съседи: Поземлени имоти с 
идентификатори 61710.505.7405, 61710.505.7244, 61710.505.7245, при 

начална тръжна цена в размер на 35 713,91 лева /тридесет и пет 

хиляди седемстотин и тринадесет лева и деветдесет и една стотинки/ 

без ДДС, определена от независим оценител на недвижими имоти и 

данъчна оценка в размер на 23 927,80 лева /двадесет и три хиляди 

деветстотин двадесет и седем лева и осемдесет стотинки/, при следните 
тръжни условия: 

1.1. Разгъната застроена площ на новоизградената сграда – до 

700,00 кв. м. /седемстотин квадратни метра/, която да отговаря на 

изискванията на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 

одобрения с Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет 

Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” 

град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 2 /два/ 

етажа. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 

1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да  

изгради необходимите места за гариране и/или паркиране в 

границите на поземления имот, в който е придобито правото на 

строеж. 



1.5. Срок за въвеждане на обекта в експлоатация - до 36 /тридесет 

и шест/ месеца от датата на подписване на договора за учредяване 
правото на строеж. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 8 /осем/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването 

им за срок  не по-малък от 1 /една/ година. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да организира 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на 

безсрочно право на строеж в поземления имот по т. 1, 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.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. Имате право на становище. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. Само един лек коментар понеже двете докладни записки 

бяха, предходната и тази, с различен край. Надявам се, че господинът, 
който е с тази Докладна записка с Вх.№ 410, няма да излезе в някоя 
общинска листа или по време на изборите да го видим в нечий щаб, но 

това, което направихте преди малко е изключително неприятен и кофти 

прецедент да отхвърлите докладна записка, в която реално ще влязат пари 

в общинския съвет, само заради принадлежността на човека или член на 
семейството е в листа на политическа партия. Това е изключително опасно 

и все си мислех, че в края на мандата политическите сили са узрели да не 
правят такива глупости, но явно съм сбъркал. Ако смятате така и от 
следващия Общински съвет да се работи по същия начин, няма да стане 
това нещо. Благодаря за вниманието.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

От името на политическа партия ГЕРБ, групата в Общински съвет 
Разград, вземам почивка десет минути.  

 

 

 

ПОЧИВКА 



ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

 

 

С Т А Т И Я 21 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

Продължаваме заседанието след почивката с разглеждане на 
Докладна записка с Вх.№ 411. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-

кмет на Община Разград.  

Относно: Учредяване на безвъзмездни права на ползване на 

части от имоти в горски територии – частна общинска собственост, в 

землища на населени места в община Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

          Благодаря, уважаема госпожо Председател. 

          Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 В Община Разград са постъпили заявления от граждани, с 
искане за учредяване на права на ползване върху части от имоти в горски 

територии, за настаняване на пчелни семейства в частна общинска 
собственост, в землища на населени места в община Разград. 

 Определени са частите на имотите за настаняване на пчелните 
семейства и са изготвени схеми с идентификатори на точките. 

 Заявителите, имотите и границите на същите са посочени в 
Приложение № 1 към настоящата докладна записка. 

Както знаете съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, 

пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи и горски 

територии, общинска собственост, като за устройването им в постоянни 

пчелини с над 10 броя пчелни семейства общината учредява право на 
ползване, при условията на чл. 13 и чл. 14 от Закона за пчеларството,  

съгласно чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за 
горите. 

Правото на ползване върху поземлени имоти в горски територии – 

общинска собственост е безвъзмездно. 

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

чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и ал. 6 от Закона за общинската 
собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 71, ал. 7 във 
връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за горите, предлагам на Общински 

съвет Разград да приеме следното решение: 



 1. Учредява безвъзмездни права на ползване върху части от 
имоти в горски територии – частна общинска собственост, за настаняване 
на пчелни семейства по заявления, съгласно Приложение № 1, 

представляващо неразделна част от решението.   

 2. Определя срок за учредяване правата на ползване – 10 

/десет/ години.  

 3. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 
сключи договори за учредяване правата на ползване. Благодаря. 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната е разгледана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, в 
ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации и ПК по околна среда, селско, горско, 

водно и ловно стопанство. Господин Анастасов.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“,  комисията 
подкрепи докладната записка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя. 
 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Банков, да докладвате за околна среда. 
 

Г-н Светослав Банков – Зам.-председател на ПК 

Комисията изрази положително становище, с 3 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли въпроси към вносителя? Изказвания, 
предложения във връзка с тази Докладна записка? Пристъпваме към 

поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 411.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 г. – поименно гласуване 
 



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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

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 +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

        № 789 
 

 В Община Разград са постъпили заявления от граждани, с 
искане за учредяване на права на ползване върху части от имоти в 

горски територии, за настаняване на пчелни семейства в частна 



общинска собственост, в землища на населени места в община 

Разград. 

 Определени са частите на имотите за настаняване на 

пчелните семейства и са изготвени схеми с идентификатори на 

точките. 
 Заявителите, имотите и границите на същите са посочени в 

Приложение № 1 към настоящата докладна записка. 

Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, 

пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи и 

горски територии, общинска собственост, като за устройването им в 

постоянни пчелини с над 10 броя пчелни семейства общината 

учредява право на ползване, при условия регламентирани в чл. 13 и 

чл. 14 от Закона за пчеларството. 

Учредяването на право на ползване върху поземлени имоти в 

горски територии – общинска собственост е безвъзмездно, съгласно чл. 

71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за горите. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

администрация, чл. 39, ал. 3 и ал. 6 от Закона за общинската 

собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 71, ал. 7 във 

връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за горите,  Общинският съвет 

Разград,  след поименно гласуване, с 28 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

 

 

 

 

Р Е Ш И : 

 

 1. Учредява безвъзмездни права на ползване върху части от 

имоти в горски територии – частна общинска собственост, за 

настаняване на пчелни семейства по заявления, съгласно Приложение 
№ 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.   

 2. Определя срок за учредяване правата на ползване – 10 

/десет/ години.  

 3. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди 

и да сключи договори за учредяване правата на ползване. 
  

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. 

 

/Приложение № 1 е неразделна част от Решение № 789 и е 

приложено към протокола в отделен файл/. 

 

 

 

С Т А Т И Я 22 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 412. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – зам.-кмет на 
Община Разград.  

Относно: Завишаване на броя на децата в групи над нормативно 

определения максимум в детските градини в община Разград за 

учебната 2019/2020 г. и допускане на изключения от минималния брой 

на ученици в паралелките на училищата в община Разград за 

учебната 2019/2020 г.  
Заповядайте, господин Хасанов. 
  

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

I. Съгласно чл. 60, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и Глава осма „Условия и ред за определяне на броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в тях“ от Наредбата 
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета с Постановление № 219 от 05.10.2017 г. 
на Министерски съвет броят на групите и броят на децата в група в 
общински детски градини се определят от директора на детската градина 
след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния 
образователен стандарт (ДОС). 

В Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование изрично са определени 

минимума и максимума на децата в една целодневна или полудневна 
група. Минимумът е 12 деца, а максимума – 23 деца. 

Съгласно разпоредбата на чл. 57 от Наредбата за финансирането на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 
броят на децата в групите може да се завиши с до 2 деца над максималния, 
като в чл. 57а от Наредбата е регламентирана правната възможност броя на 
децата в групите в детските градини да бъде завишен над определения 
съгласно чл. 57, с до 3 деца след решение на общински съвет за период от 



една учебна година. 
За учебната 2019/2020 година са постъпили докладни записки от 

директорите на: ДГ №3 „Приказка”, гр. Разград, ДГ №4 „Митко Палаузов”, 

гр. Разград, ДГ №5 „Незабравка”, гр. Разград, ДГ №7 „Васил Левски”, гр. 

Разград, ДГ №11 „Детелина”, гр. Разград, ДГ №12 „Зорница”, гр. Разград и 

ДГ №14 „Славейче”, гр. Разград, за разрешаване на съществуването на 
група с брой деца над определения максимум, както следва: 

1. ДГ №3 „Приказка”, гр. Разград – 1 група над определения 
максимум, общ брой деца в детската градина – 113 деца: 

II група – 28 деца; 
2. ДГ №4 „Митко Палаузов”, гр. Разград – 2 групи над определения 

максимум, от които 1 смесена група, общ брой деца в детската градина – 

147 деца: 
IV ПГ – 27 деца; 
III ПГ и IV ПГ – 28 деца. 
3. ДГ №5 „Незабравка”, гр. Разград – 1 група над определения 

максимум, общ брой на децата в детската градина – 100 деца: 
I група – 27 деца. 
4. ДГ №7 „Васил Левски”, гр. Разград – 3 групи над определения 

максимум, общ брой деца в детската градина – 101 деца: 
II група – 26 деца; 
III ПГ – 26 деца; 
IV ПГ – 26 деца. 
5. ДГ №11 „Детелина”, гр. Разград – 1 група над определения 

максимум, общ брой деца в детската градина – 110 деца: 
I група – 26 деца. 
 

6. ДГ №12 „Зорница”, гр. Разград – 4 групи над определения 
максимум, общ брой деца в детската градина – 179 деца: 

I
а група – 26 деца; 

I
б група – 26 деца; 

III
а
 ПГ – 26 деца; 

III
б
 ПГ – 26 деца. 

7. ДГ №14 „Славейче”, гр. Разград – 4 групи над определения 
максимум, общ брой деца в детската градина – 180 деца: 

II група – 28 деца;  
III

а
 ПГ – 28 деца; 

III
б
 ПГ – 28 деца; 

IV
а
 ПГ – 28 деца. 

II. Условията и редът за определяне на броя на паралелките в 
училищата и броя на учениците във всяка от тях са определени в Глава 
осма „Условия и ред за определяне на броя на паралелките и групите и 

броя на учениците и на децата в тях“ от Наредбата за финансирането на 



институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 
приета с Постановление № 219 от 05.10.2017 г. на Министерски съвет. 

Съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование, в неспециализираните и 

специализираните училища минимума на учениците в една паралелка от I 
до IV клас е 16 ученици, от V до XII клас – 18 ученици. 

С разпоредбите на чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование са предвидени изключения от минималния брой 

на учениците в паралелките, които се допускат, когато броят на учениците 
в паралелка от I до XII клас е не по-малко от 10 и при формиране на 
паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа. Изключенията се 
допускат с разрешение на финансиращия орган, по мотивирано искане на 
директора на училището, към което се прилага становище на началника на 
съответното регионално управление по образованието. 

За учебната 2019/2020 г. са постъпили мотивирани искания за 
разрешаване на изключения от минималния брой на учениците в паралелка 
от директорите на: ОУ „Отец Паисий”, с. Дянково, ОУ „Кирил и 

Методий”, с. Киченица, ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Осенец, СУ „Христо 

Ботев”, гр. Разград, ОУ „Ив. С. Тургенев”, гр. Разград, ОУ „Отец Паисий”, 

гр. Разград, Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-

вкусови технологии „Ангел Кънчев”, гр. Разград, ОУ „Г. С. Раковски”, с. 
Раковски, ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец и ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

с. Ясеновец, както следва:  
1. ОУ „Отец Паисий”, с. Дянково – 4 паралелки под определения 

минимум, общ брой ученици в училището – 89 ученици: 

І клас – 14 ученици; 

II клас – 11 ученици; 

IV клас – 15 ученици; 

VII клас – 13 ученици. 

2. ОУ „Кирил и Методий”, с. Киченица – 4 паралелки под 

определения минимум, от които 3 паралелки, формирани с ученици от два 
класа, общ брой ученици в училището – 51 ученици: 

І клас и ІІ клас 2 + 8 = 10 ученици; 

ІІІ клас и ІV клас 4 + 9 = 13 ученици; 

V клас и VІ клас 5 + 12 = 17 ученици; 

 VІІ клас - 11 ученици. 

3. ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Осенец – 4 паралелки под определения 
минимум, от които 3 паралелки, формирани с ученици от два класа, общ 

брой ученици  в училището - 53 ученици: 

І клас и ІІІ клас 6 + 7 = 13 ученици; 

ІІ клас и ІV клас 5 + 9 = 14 ученици; 

V клас и VІ клас 6 + 9 = 15 ученици; 



VІІ клас – 11 ученици. 

4. СУ „Христо Ботев”, гр. Разград – 2 паралелки под определения 
минимум, общ брой ученици в училището – 248 ученици: 

II
а
 клас – 14 ученици; 

III
а клас – 13 ученици. 

5. ОУ „Ив. С. Тургенев”, гр. Разград – 1 паралелка под определения 
минимум, общ брой ученици в училището – 310 ученици: 

VІIб 
 - 12 ученици. 

6. ОУ „Отец Паисий”, гр. Разград – 2 паралелки под определения 
минимум, общ брой ученици в училището – 171 ученици: 

I клас – 11 ученици  

IІІб клас – 11 ученици.  

7. Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-

вкусови технологии /ПГССХВТ/ „Ангел Кънчев”, гр. Разград – 3 

паралелки под определения минимум, общ брой ученици в училището – 

170 ученици: 

VIII
а
 клас /специалност „Механизация на селското стопанство”/ - 17 

ученици; 

 IX
a
 клас /специалност „Механизация на селското стопанство“/ 

– 17 ученици; 

 IX
б клас /специалност „Агроекология”/ - 10 ученици. 

8. ОУ „Г. С. Раковски”, с. Раковски – 3 паралелки под определения 
минимум, общ брой ученици в училището – 116 ученици:  

I клас – 14 ученици; 

ІІI клас – 14 ученици;  

V клас – 17 ученици. 

 

9. ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец – 3 паралелки под определения 
минимум, от които 2 паралелки, формирани с ученици от два класа, общ 

брой ученици  в училището - 55 ученици: 

ІІ клас и ІV клас 10 + 5 = 15 ученици; 

V клас – 10 ученици; 

VI и VІІ клас 4 + 8 = 12 ученици. 

10. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с . Ясеновец – 2 паралелки под 

определения минимум, общ брой ученици в училището – 172 ученици: 

V клас – 15 ученици; 

VІІ клас – 16 ученици. 

Началникът на Регионалното управление по образованието – Разград 

е представил Становище вх. № 33-00-138/09.09.2019 г., с което подкрепя 
мотивираните искания на директорите на училищата от община Разград, за 
функционирането на маломерни паралелки и слети маломерни паралелки 

при дофинансиране от бюджета на община Разград и предлага да бъде 



разрешено функционирането на маломерни паралелки и слети маломерни 

паралелки през учебната 2019/2020 г. в горепосочените училища.  
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във 

връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 57а и чл. 68, ал. 2 от 
Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, мотивирани докладни 

записки от директори на детски градини в община Разград, докладни 

записки от директорите на детски градини на територията на гр. Разград, 

мотивирани искания от директори на училища в община Разград и 

Становище вх. № 33-00-138/09.09.2019 г. на началника на Регионалното 

управление на образованието – Разград, предлагам на Общински съвет 
Разград да приеме следното решение:  

I. Дава разрешение за завишаване на броя на децата в групи над 

нормативно определения максимум, в детските градини в община Разград 

за учебната 2019/2020 г., както следва: 
1. ДГ №3 „Приказка”, гр. Разград – 1 група над определения 

максимум, общ брой деца в детската градина – 113 деца: 
II група – 28 деца; 
2. ДГ №4 „Митко Палаузов”, гр. Разград – 2 групи над определения 

максимум, от които 1 смесена група, общ брой деца в детската градина – 

147 деца: 
IV ПГ – 27 деца; 
III ПГ и IV ПГ – 28 деца. 
3. ДГ №5 „Незабравка”, гр. Разград – 1 група над определения 

максимум, общ брой на децата в детската градина – 100 деца … 

 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Господин Митко Ханчев не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля за тишина в залата. Заповядайте, господин Хасанов. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Еми като не искат, няма, нали? Аз съм го изложил. Хубаво. 

 



Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Целият съм в слух аз. 
  

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Господин Божинел Христов не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще ви помоля да не се обаждате.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ако може отначало и по – изразително. 

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Хубаво е да си отпушиш ушите, някак си.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ти от де знаеш, че са ми запушени. Ето и други колеги не са чули. 

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Виждам, че недовиждаш, но и недочуваш.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Хасанов? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ама говорите на изключен телефон, на микрофон изобщо… 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната е разглеждана в ПК по образование и наука. Господин 

Хасанов, ще ви помоля да докладвате за становището на комисията.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Добре, до края няма ли да я чуем? От де да знаем какво гласуваме? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Предполага се, че сте я чели. Заповядайте, господин Хасанов.  
 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.  

  

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Може да има промени.  



 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Докладната записка бе разгледана на постоянната комисия по 

образование и наука и бе подкрепена с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Първия ми въпрос е: Вие ли бяхте вносител на докладната записка за 
закриване на детската градина в с. Осенец или някой друг и ако е някой 

друг кой? 

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Въпроса ви няма нищо общо с докладната, която е внесена.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Напротив, много общо има, защото Вие сега ни предлагате да 
завишаваме броя на децата в групи над нормативно определения 
максимум, а това са точно децата, които вие лишихте от детска градина в 
с. Осенец. Вие ли бяхте вносителя или някой друг питам. 

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

За въпросното време, докладната беше, че децата са под минимума.  
А не за максимума, който в момента… 

   

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз ви питам, кой е вносителя, за да закриете в с. Осенец детската 
градина? Кой е вносителя: Вие или някой друг?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Получихте отговор. Други въпроси към вносителя?  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не съм получил отговор. Не съм получил отговор. Кой е вносителят 
за закриването на детската градина в с. Осенец?  

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Мисля, че не е нужно да викате, господин Димитров.  
 

( Шум в залата ).  



 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кой е вносителят на докладната, с която закрихте детската градина в 
с. Осенец? Моля да получа отговор. Кой е вносителят, имате ли спомен? 

Вие  или някой друг от администрацията? Кой е вносителят?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка?  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Все още не сме получили отговор на зададения ми въпрос. 
Простичък въпрос.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Вносителят отговори каквото е преценил, че трябва, господин 

Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не, той трябва да отговори конкретно на зададения въпрос. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ако иска. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не ако иска, длъжен е. Длъжен е да отговори. Кой закри детската 
градина в с. Осенец и сега тези деца препълват детските градини в 
Разград? Кой? Заместник-кметът Хасанов ли е? Кой?   

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Аз внесох, а вие гласувахте. Решението е ваше, по ваше решение. 
Престанете да политизирате нещата, да се правите на много активен и 

загрижен човек.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Загрижен съм, защото вие закривате детските градини.  

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Загрижен ставате, когато и както ви изнася, господин Димитров.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Получихте отговор.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не съм получил отговор. Кажете кой? Две имена кажете.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Отговориха Ви току - що.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кой? Никой не ми е отговорил. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И как да не е.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Радиана, моля те да млъкнеш.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще си гледате записа после. Заповядайте, господин Парашкевов. 
 

Г-н Галин Парашкевов - ПП „ГЕРБ“  

Искам да поясня на господин Димитров, че всеки родител има право 

да избира детската градина.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

И бяха избрали да бъдат в с. Осенец, но им закриха детската градина 
и те са принудени да си водят децата в тези детски градини, в които сега 
вие ни карате да гласуваме завишаване на броя на децата в групите над 

нормативно определения максимум в детските градини на Община  
Разград, защото закрихте детска градина. Кой внесе, бе? Не се ли сещате 
кой?  Кой внесе тази докладна записка? Много е интересно.  

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Нали ви казах, аз я внесох. Аз, господин Димитров. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 



Веднъж ни внасяте докладна записка, за да унищожите детската 
градина, а сега тези деца… да нарушаваме с решение нормативно 

определения брой, да им търсим къде да ги настаняваме. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще ви помоля да спрете да викате!  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не, няма да спра. Хората са ни избрали тук, за да чуват отговори. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Задавайте си въпросите с нормален тон.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Защо?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Правя ви забележка!  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Има някакъв правилник ваш, с какъв тон трябва да се задават 
въпросите?  

 

Г-н Галин Парашкевов - ПП „ГЕРБ“  

Ако господин Димитров не е чувал има средна посещаемост, средна 
месечна посещаемост, което беше причината за детската градина в с. 
Осенец.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

И сега тези деца да нарушат нормалната работа на всички останали 

детски градини в Разград.  

 

( Шум в залата ).  

  

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Как да не ми пука за детска градина, бе? На вас не ви пука за децата, 
които …  

На господин Димитров му беше изключен микрофона.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, минахте всички граници!  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 



Защо? Защото съм нарекъл Ердинч Хасанов ‘‘ кметче ‘‘?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Никой никого няма право да обижда в залата на Общинския съвет!  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кое е обидно? Да си заместник-кмет в Община Разград? Това обидно 

ли е?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Няма нужда да превръщате Общинския съвет в … 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Сигурно на Вас ви е обидно да сте председателка? Аз не мога да 
допусна, че на един заместник-кмет ще му е обидно да го нарекат 

‘‘заместник-кмет‘‘.  
   

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Димитров?  

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Не. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Какво още смятате да направите?  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Много неща.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Изчаквам вашата реакция.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Няма да реагирам на такива неща.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Изчаквам и Хасанов да каже кое го обижда?  

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 



Аз не виждам нищо обидно, но не е нужно като в цирк да се 
държите, господин Иво Димитров. Задайте си нормално въпроса, за да 
получите нормален отговор. Не е нужно да прекъсвате, да повишавате тон 

и като някой циркаджия да се държите. Точно това Ви обясняваме, но на 
вас логиката и говоренето Ви показва, че вие друг начин на изразяване 
нямате, освен да прекъсвате, освен да се надвиквате и да правите шоу в 
тази зала, и да получавате внимание нали. Мисля, че отговорите ги 

получихте.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

Не, не съм получил. Кажете ми е кой е вносителят на докладната 
записка за закриване на детската градина?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Три пъти Ви отговори, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кой? Кажете ми, припомнете ми. Вие кажете.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Той каза, каквото го питате. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Е, аз не го чух. Кажете ми той какво е казал. Кой е вносителят?  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Не говори на микрофон. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ама ти сигурна ли си, че това е верния отговор? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Аз мисля, че … Мислех да кажа 
нещо, но няма смисъл. Явно политическото безсилие така провокира някои 

хора и повишаване на тоновете в право пропорционалност явно на 
проблемите там на коалицията. Сега малко сериозно. Закриването на 
детската градина е след решение на Общински съвет. Ролята на 
администрацията е да представи … Таня, не е много смешно, ама въобще 
не е смешно!  

 



Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“  

Не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров и вие ли? И вие ли?  

  

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“  

Моля да обърнете внимание на Кмета, да не си позволява 
недопустими забележки и коментари за съветниците.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Предупредихте ме, госпожо Председател.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Предупреден е, господин Димитров.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Виждам, че в ляво много са изнервени! За съжаление няма лява и 

дясна правда, те са едно общо и по време на кампанията … 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Опаа - опаа, това само е в гербаджии, че няма ляво и няма дясно. 

Недейте така. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Спокойно, господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Има си дясно, Разградското дясно са тука.  
 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Обърнете се към администрацията да ви покаже реалното състояние 
на посещаемостта в детските градини и в училищата. И ако Вие сега ми 

кажете, че е нормално да поддържаме детска градина с четири деца 
посещаемост, здраве му кажи. Освен това лично аз се притеснявам, не 
поради друго, а поради в момента извършените ремонти в детските 
градини и доста доброто състояние, след което те ще бъдат, аз лично не 
знам как ще спрем хората, които живеят в селата, които желаят децата им 

да учат и да се възпитават на по-добри места. Това е следващия проблем, 

който ще изникне може би в следващата година, не е толкова далеч, нали, 

ако мислим сериозно. Сега тука разни приказки, заигравки, политически 

изказвания и бля, бля … Това мина преди няколко месеца, не знам колко 



пъти обяснявахме тука, колко пъти давахме разяснение и колко пъти ви 

представихме посещаемостта. Ето в с. Гецово ние правим вече нова група, 
три месеца я наблюдаваме, всеки ден с наши служители и с родители, 

посещаемостта е вече доста висока и имаме основание да направим две 
групи. Направили сме втората група с моя заповед, ремонтирали сме ново 

помещение, което отговаря на условията, така че  където се случат нещата 
се случат, а където няма, каквото и да правите, както и да викате, каквото и 

да говорите, фактите са си факти. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева - ПП „БСП“ 

Значи тука освен заместник-кметът Хасанов и Кметът Василев, 
прехвърлят отговорността за това, което се случи с детската градина сега 
на Общински съвет. И двамата си измиват ръцете. Решението беше взето 

от Общински съвет, формално да, ама дайте да видим кои от общинските 
съветници. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Е как формално, госпожо? Как формално? Вие вземате акт, решение 
и как ще е формално? Кое е формално? Ние ви предлагаме, а вие решавате! 
Както преди малко, предложихме докладни записки, вие ги отхвърлихте …  

На господин Василев му беше изключен микрофона. 
 

Г-жа Елка Неделчева - ПП „БСП“ 

Да, вие предлагате, а мнозинството … 

На госпожа Неделчева й беше изключен микрофона.    
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, няма да ви спирам микрофона ако не викате.  
  

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Напротив, спирате микрофона за да пише в протокола ‘‘ говори не на 
микрофона ‘‘ и каквото казва да не го записвате, за да не го четат хората. 
Това е в стила на вашето управление. Каквото можете под похлупак да не 
се вижда, да не се чува, да не ви вадим кирливото бельо на показ.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, може да го правите, това което искате да кажете 
по реда, който е отбелязан в правилника. А не да крещите по сто пъти за 
една докладна записка.  

 



Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

В правилника нещо за децибели да пише, да има за интонация или 

вие и това искахте да вкарате ама и то не ви мина? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не, не пише, защото се предполага, че общинските съветници, на 
които хората са гласували доверие, ще си правят сметка как и по какъв 
начин да се изразяват и говорят.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Хората, които гласуват за мен искат да ви го начуквам всеки път, 
всяко едно ваше прегрешение спрямо тях да бъде казано многократно и на 
висок тон в тази зала.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания във връзка с тази Докладна записка? Няма такива. 
Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с Вх.№ 412. Моля 
гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

 

 

 

                                        Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                № 790  
 

I. Съгласно чл. 60, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и Глава осма „Условия и ред за определяне на броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в тях“ от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, приета с Постановление 
№ 219 от 05.10.2017 г. на Министерски съвет броят на групите и броят 

на децата в група в общински детски градини се определят от 

директора на детската градина след съгласуване с педагогическия 

съвет в съответствие с държавния образователен стандарт (ДОС). 

В Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование изрично са определени 

минимума и максимума на децата в една целодневна или полудневна 

група. Минимумът е 12 деца, а максимума – 23 деца. 

Съгласно разпоредбата на чл. 57 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 



образование, броят на децата в групите може да се завиши с до 2 деца 

над максималния, като в чл. 57а от Наредбата е регламентирана 

правната възможност броя на децата в групите в детските градини да 

бъде завишен над определения съгласно чл. 57, с до 3 деца след 

решение на общински съвет за период от една учебна година. 

За учебната 2019/2020 година са постъпили докладни записки от 

директорите на: ДГ №3 „Приказка”, гр. Разград, ДГ №4 „Митко 

Палаузов”, гр. Разград, ДГ №5 „Незабравка”, гр. Разград, ДГ №7 

„Васил Левски”, гр. Разград, ДГ №11 „Детелина”, гр. Разград, ДГ №12 

„Зорница”, гр. Разград и ДГ №14 „Славейче”, гр. Разград, за 

разрешаване на съществуването на група с брой деца над определения 

максимум, както следва: 

 

1. ДГ №3 „Приказка”, гр. Разград – 1 група над определения 

максимум, общ брой деца в детската градина – 113 деца: 

II група – 28 деца; 

 

2. ДГ №4 „Митко Палаузов”, гр. Разград – 2 групи над определения 

максимум, от които 1 смесена група, общ брой деца в детската градина 

– 147 деца: 

IV ПГ – 27 деца; 

III ПГ и IV ПГ – 28 деца. 

 

3. ДГ №5 „Незабравка”, гр. Разград – 1 група над определения 

максимум, общ брой на децата в детската градина – 100 деца: 

I група – 27 деца. 

 

4. ДГ №7 „Васил Левски”, гр. Разград – 3 групи над определения 

максимум, общ брой деца в детската градина – 101 деца: 

II група – 26 деца; 

III ПГ – 26 деца; 

IV ПГ – 26 деца. 

 

5. ДГ №11 „Детелина”, гр. Разград – 1 група над определения 

максимум, общ брой деца в детската градина – 110 деца: 

I група – 26 деца. 

 

6. ДГ №12 „Зорница”, гр. Разград – 4 групи над определения 

максимум, общ брой деца в детската градина – 179 деца: 

I
а група – 26 деца; 

I
б група – 26 деца; 

III
а
 ПГ – 26 деца; 

III
б
 ПГ – 26 деца. 



 

7. ДГ №14 „Славейче”, гр. Разград – 4 групи над определения 

максимум, общ брой деца в детската градина – 180 деца: 

II група – 28 деца;  

III
а
 ПГ – 28 деца; 

III
б
 ПГ – 28 деца; 

IV
а
 ПГ – 28 деца. 

 

II. Условията и редът за определяне на броя на паралелките в 

училищата и броя на учениците във всяка от тях са определени в 

Глава осма „Условия и ред за определяне на броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и на децата в тях“ от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета с Постановление № 219 от 05.10.2017 

г. на Министерски съвет. 

Съгласно Наредбата за финансирането на институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование, в неспециализираните 
и специализираните училища минимума на учениците в една 

паралелка от I до IV клас е 16 ученици, от V до XII клас – 18 ученици. 

С разпоредбите на чл. 68, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование са предвидени изключения от минималния 

брой на учениците в паралелките, които се допускат, когато броят на 

учениците в паралелка от I до XII клас е не по-малко от 10 и при 

формиране на паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа. 

Изключенията се допускат с разрешение на финансиращия орган, по 

мотивирано искане на директора на училището, към което се прилага 

становище на началника на съответното регионално управление по 

образованието. 

За учебната 2019/2020 г. са постъпили мотивирани искания за 

разрешаване на изключения от минималния брой на учениците в 

паралелка от директорите на: ОУ „Отец Паисий”, с. Дянково, ОУ 

„Кирил и Методий”, с. Киченица, ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Осенец, 

СУ „Христо Ботев”, гр. Разград, ОУ „Ив. С. Тургенев”, гр. Разград, 

ОУ „Отец Паисий”, гр. Разград, Професионална гимназия по селско 

стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев”, гр. 

Разград, ОУ „Г. С. Раковски”, с. Раковски, ОУ „Елин Пелин”, с. 
Стражец и ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Ясеновец, както следва: 

 

1. ОУ „Отец Паисий”, с. Дянково – 4 паралелки под определения 

минимум, общ брой ученици в училището – 89 ученици: 

І клас – 14 ученици; 

II клас – 11 ученици; 



IV клас – 15 ученици; 

VII клас – 13 ученици. 

 

2. ОУ „Кирил и Методий”, с. Киченица – 4 паралелки под определения 

минимум, от които 3 паралелки, формирани с ученици от два класа, 

общ брой ученици в училището – 51 ученици: 

І клас и ІІ клас 2 + 8 = 10 ученици; 

ІІІ клас и ІV клас 4 + 9 = 13 ученици; 

V клас и VІ клас 5 + 12 = 17 ученици; 

 VІІ клас - 11 ученици. 

 

3. ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Осенец – 4 паралелки под определения 

минимум, от които 3 паралелки, формирани с ученици от два класа, 

общ брой ученици  в училището - 53 ученици: 

І клас и ІІІ клас 6 + 7 = 13 ученици; 

ІІ клас и ІV клас 5 + 9 = 14 ученици; 

V клас и VІ клас 6 + 9 = 15 ученици; 

VІІ клас – 11 ученици. 

 

4. СУ „Христо Ботев”, гр. Разград – 2 паралелки под определения 

минимум, общ брой ученици в училището – 248 ученици: 

II
а
 клас – 14 ученици; 

III
а клас – 13 ученици. 

 

5. ОУ „Ив. С. Тургенев”, гр. Разград – 1 паралелка под определения 

минимум, общ брой ученици в училището – 310 ученици: 

VІIб 
 - 12 ученици. 

 

6. ОУ „Отец Паисий”, гр. Разград – 2 паралелки под определения 

минимум, общ брой ученици в училището – 171 ученици: 

I клас – 11 ученици  

IІІб клас – 11 ученици.  

 

7. Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-

вкусови технологии /ПГССХВТ/ „Ангел Кънчев”, гр. Разград – 3 

паралелки под определения минимум, общ брой ученици в училището 

– 170 ученици: 

VIII
а
 клас /специалност „Механизация на селското стопанство”/ - 17 

ученици; 

 IX
a
 клас /специалност „Механизация на селското стопанство“/ – 

17 ученици; 

 IX
б клас /специалност „Агроекология”/ - 10 ученици. 

  



8. ОУ „Г. С. Раковски”, с. Раковски – 3 паралелки под определения 

минимум, общ брой ученици в училището – 116 ученици:  

I клас – 14 ученици; 

ІІI клас – 14 ученици;  

V клас – 17 ученици. 

 

9. ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец – 3 паралелки под определения 

минимум, от които 2 паралелки, формирани с ученици от два класа, 

общ брой ученици  в училището - 55 ученици: 

ІІ клас и ІV клас 10 + 5 = 15 ученици; 

V клас – 10 ученици; 

VI и VІІ клас 4 + 8 = 12 ученици. 

 

10. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с . Ясеновец – 2 паралелки под 

определения минимум, общ брой ученици в училището – 172 ученици: 

V клас – 15 ученици; 

VІІ клас – 16 ученици. 

 

Началникът на Регионалното управление по образованието – Разград 

е представил Становище вх. № 33-00-138/09.09.2019 г., с което 

подкрепя мотивираните искания на директорите на училищата от 

община Разград, за функционирането на маломерни паралелки и 

слети маломерни паралелки при дофинансиране от бюджета на 

община Разград и предлага да бъде разрешено функционирането на 

маломерни паралелки и слети маломерни паралелки през учебната 

2019/2020 г. в горепосочените училища.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с 
чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 57а и чл. 68, ал. 2 от 

Наредбата за финансирането на институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, мотивирани докладни 

записки от директори на детски градини в община Разград, докладни 

записки от директорите на детски градини на територията на гр. 

Разград, мотивирани искания от директори на училища в община 

Разград и Становище вх. № 33-00-138/09.09.2019 г. на началника на 

Регионалното управление на образованието – Разград, Общински 

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

няма, 

 

 

Р Е Ш И: 

 



I. Дава разрешение за завишаване на броя на децата в групи над 

нормативно определения максимум, в детските градини в община 

Разград за учебната 2019/2020 г., както следва: 

 

1. ДГ №3 „Приказка”, гр. Разград – 1 група над определения 

максимум, общ брой деца в детската градина – 113 деца: 

II група – 28 деца; 

 

2. ДГ №4 „Митко Палаузов”, гр. Разград – 2 групи над определения 

максимум, от които 1 смесена група, общ брой деца в детската градина 

– 147 деца: 

IV ПГ – 27 деца; 

III ПГ и IV ПГ – 28 деца. 

 

3. ДГ №5 „Незабравка”, гр. Разград – 1 група над определения 

максимум, общ брой на децата в детската градина – 100 деца: 

I група – 27 деца. 

 

4. ДГ №7 „Васил Левски”, гр. Разград – 3 групи над определения 

максимум, общ брой деца в детската градина – 101 деца: 

II група – 26 деца; 

III ПГ – 26 деца; 

IV ПГ – 26 деца. 

 

5. ДГ №11 „Детелина”, гр. Разград – 1 група над определения 

максимум, общ брой деца в детската градина – 110 деца: 

I група – 26 деца. 

 

6. ДГ №12 „Зорница”, гр. Разград – 4 групи над определения 

максимум, общ брой деца в детската градина – 179 деца: 

I
а група – 26 деца; 

I
б група – 26 деца; 

III
а
 ПГ – 26 деца; 

III
б
 ПГ – 26 деца. 

 

7. ДГ №14 „Славейче”, гр. Разград – 4 групи над определения 

максимум, общ брой деца в детската градина – 180 деца: 

II група – 28 деца;  

III
а
 ПГ – 28 деца; 

III
б
 ПГ – 28 деца; 

IV
а
 ПГ – 28 деца. 

 



II. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в 

паралелките по училища, за учебната 2019/2020 г., както следва:  

 

1. ОУ „Отец Паисий”, с. Дянково – 4 паралелки под определения 

минимум, общ брой ученици в училището – 89 ученици: 

І клас – 14 ученици; 

II клас – 11 ученици; 

IV клас – 15 ученици; 

VII клас – 13 ученици. 

 

2. ОУ „Кирил и Методий”, с. Киченица – 4 паралелки под определения 

минимум, от които 3 паралелки, формирани с ученици от два класа, 

общ брой ученици в училището – 51 ученици: 

І клас и ІІ клас 2 + 8 = 10 ученици; 

ІІІ клас и ІV клас 4 + 9 = 13 ученици; 

V клас и VІ клас 5 + 12 = 17 ученици; 

 VІІ клас - 11 ученици. 

 

3. ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Осенец – 4 паралелки под определения 

минимум, от които 3 паралелки, формирани с ученици от два класа, 

общ брой ученици  в училището - 53 ученици: 

І клас и ІІІ клас 6 + 7 = 13 ученици; 

ІІ клас и ІV клас 5 + 9 = 14 ученици; 

V клас и VІ клас 6 + 9 = 15 ученици; 

VІІ клас – 11 ученици. 

 

4. СУ „Христо Ботев”, гр. Разград – 2 паралелки под определения 

минимум, общ брой ученици в училището – 248 ученици: 

II
а
 клас – 14 ученици; 

III
а клас – 13 ученици. 

 

5. ОУ „Ив. С. Тургенев”, гр. Разград – 1 паралелка под определения 

минимум, общ брой ученици в училището – 310 ученици: 

VІIб 
 - 12 ученици. 

 

6. ОУ „Отец Паисий”, гр. Разград – 2 паралелки под определения 

минимум, общ брой ученици в училището – 171 ученици: 

I клас – 11 ученици  

IІІб клас – 11 ученици.  

 

7. Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-

вкусови технологии /ПГССХВТ/ „Ангел Кънчев”, гр. Разград – 3 

паралелки под определения минимум, общ брой ученици в училището 



– 170 ученици: 

VIII
а
 клас /специалност „Механизация на селското стопанство”/ - 17 

ученици; 

 IX
a
 клас /специалност „Механизация на селското стопанство“/ – 

17 ученици; 

 IX
б клас /специалност „Агроекология”/ - 10 ученици. 

  

8. ОУ „Г. С. Раковски”, с. Раковски – 3 паралелки под определения 

минимум, общ брой ученици в училището – 116 ученици:  

I клас – 14 ученици; 

ІІI клас – 14 ученици;  

V клас – 17 ученици. 

 

9. ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец – 3 паралелки под определения 

минимум, от които 2 паралелки, формирани с ученици от два класа, 

общ брой ученици  в училището - 55 ученици: 

ІІ клас и ІV клас 10 + 5 = 15 ученици; 

V клас – 10 ученици; 

VI и VІІ клас 4 + 8 = 12 ученици. 

 

10. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с . Ясеновец – 2 паралелки под 

определения минимум, общ брой ученици в училището – 172 ученици: 

V клас – 15 ученици; 

VІІ клас – 16 ученици. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и на 
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 

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

Административен съд Разград.  

 

 

С Т А Т И Я 23  

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 416. 

Докладна записка от Мариан Пламенов Иванов – председател на 
Временната комисия за провеждане на процедура за избор 

на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Разград 

Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за 

Районен съд – Разград за мандат 2020 - 2023 г.  
Заповядайте, господин Иванов. 



 

Г-н Мариан Пламенов Иванов 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги общински съветници,  

С писмо с Вх. № 145 от 15.04.2019 година Административният 
ръководител и Председател на Окръжен съд – Разград в изпълнение на чл. 

67б от Закона за съдебната власт (ЗСВ) е внесъл в Общинския съвет 
препис от протокол от проведено Общо събрание на съдиите в Окръжен 

съд – Разград, с което е определен броя на съдебните заседатели в Районен 

съд град Разград. Определеният брой за Община Разград  е 24 съдебни 

заседатели. 

С оглед на гореизложеното, със свое решение № 739 от 30.05.2019 г., 
Общински съвет Разград избра Временна комисия, която да проведе 
процедура за избор на съдебни заседатели към съдебния район на Районен 

съд - Разград и да проведе изслушване на кандидатите в публично 

заседание. На 11.06.2019 г. на интернет –страницата на Община Разград, на 
сайта на Общинско радио Разград и в местната преса, бе обявена 
информация, че е открита процедура за подбор на кандидати за съдебни 

заседатели, към съдебния район на Районен съд – Разград. Бяха посочени 

изискванията към кандидатите, както и необходимите документи, които 

заинтересованите лица следваше да представят в срок до 28.06.2019 г. 
До определения краен срок, в деловодството на  Общински съвет 

Разград документи подадоха 20 кандидати. В тази връзка Временната 
комисия взе решение за удължаване срока за подаване на документи до 

12.07.2019 г. До изтичането му в деловодството документи подадоха 31 

кандидати, след което във връзка с Чл. 68, ал.3, т.9 от ЗСВ за лицата 
родени преди 16 юли 1973 г., Комисията извърши проверка по реда на 
Закона за достъп до разкриване на документите и за обявяване на 
принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия. Във връзка с Чл. 

67, ал. 1, т.4 от ЗСВ бе извършена проверка дали кандидатите отговарят на 
изискването да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от 
реабилитацията им. 

Съгласно Чл. 69, ал.2 от ЗСВ бе изискана информация дали същите 
са били съдебни заседатели и в предходните два мандата.  

След като Комисията получи необходимата информация бе 
проведено заседание, на което след разглеждане на постъпилите 
документи допусна до участие всички 31 кандидати и  одобри списък на 
допуснатите кандидати, който заедно с техните автобиографии, 

мотивационни писма, препоръки и документи по Чл. 68, ал. 3, т. 9, бяха 
публикувани на интернет страницата на Община Разград, в раздел 
"Общински съвет". На това заседание бе насрочена и дата за изслушване 
на кандидатите, съгласно Чл. 68а от ЗСВ. 



На 4 и 5 септември 2019 г. в зала 102 в сградата на Община Разград, 

Временната комисия проведе публично изслушване на кандидатите, на 
кеото се явиха 30 от допуснатите за изслушване, за което бе съставен 

протокол. На насроченото изслушване не се яви единствено г-жа Катя 
Тодорова Даскалова. Видно от протокола, Комисията взе решение да 
предложи на Общински съвет Разград 30 кандидати за съдебни заседатели 

към Районен съд - Разград мандат 2020 - 2023, Приложение 1 към 

настоящата докладна записка. 
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Разград да 

приеме следното: 

I. Определя 24 кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - 

Разград и ги предлага за избиране от общото събрание на съдиите от 
Окръжен съд – Разград.  

II. II. Възлага на Председателя на Общински съвет Разград да 
изпрати настоящото решение на Председателя на Окръжен съд – Разград 

ведно с документите по Чл.68, ал.3 от ЗСВ.  

Благодаря за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка тъй като процедурата изисква 
Общинският съвет да избере временна комисия, която да проведе 
приемането на документите на съдебните заседатели, както и тяхното 

изслушване, не е разглеждана в други комисии. Преди това съм го 

изговорила и с председателя на комисията по законност, с господин 

Монев, който също каза, че няма нужда да бъде гледана в законност тая 
докладна записка. Имате възможност да задавате въпроси към вносителя, 
както и към членове на комисията. Заповядайте. Не виждам въпроси. 

Изказвания във връзка с докладната записка? Предложения?  

Заповядайте, госпожо Христова.  
 

 

Г-жа Марина Христова – ПП „ГЕРБ“  

Искам да направя процедурно предложение във връзка с гласуването 

по Докладна записка с Вх.№ 416. Гласуването да се извърши поименно, за 
всеки един кандидат поотделно, по реда, по който е в докладната записка и 

24 от кандидатите, които са събрали най-много гласове „ЗА“ от минимум 

50% от присъстващите общински съветници, те да бъдат предложени за 
избиране от съответният съд за съдебни заседатели. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря ви. Ще подложа това предложение на гласуване. Други 

предложения във връзка с Докладната записка? Не виждам желаещи. 

Имате приложението към докладната записка с 30 имена на допуснатите за 



участие кандидати. Чухте предложението, което е направено от съветник 
Христова, ще ви го изчета още веднъж: „Гласуването да се извърши 

поименно, за всеки един кандидат поотделно, по реда по който е в 
докладната записка и 24 от кандидатите, които са събрали най-много 

гласове „ЗА“ от минимум 50% от присъстващите общински съветници, те 
да бъдат предложени за избиране от съответният съд за съдебни 

заседатели.“ 

 Подлагам това предложение на гласуване. Моля гласувайте.  
 

С 23 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, процедурното 

предложение на госпожа Марина Христова се приема.  

 

Още веднъж питам, други предложения във връзка с докладната 
записка? Не виждам такива. Пристъпваме към гласуване поименно на 
всеки от кандидатите в списъка, Приложение 1 към докладната.  

Първи от тях е Румяна Борисова Георгиева. Моля да гласувате.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз не я познавам жената. Ние тръгнахме да гласуваме без комисията 
да каже как са се представили на препитването тия хора.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, имахте възможност да задавате въпроси.  

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

То няма нужда от задаване на въпроси, комисията трябваше да си 

свърши работата. За какво ни събирате?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Протоколът е качен на сайта.  
 

Г-н Мариан Пламенов Иванов - Председател на 
Временната комисия за провеждане на процедура за избор 

на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Разград 

Господин Димитров, изслушването е обявено на сайта и всички 

документи са качени там.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз на вас съм Ви делегирал пълното си доверие като председател и 

се надявах, че тука ще ни сведете до знанието какво е вашето мнение и на 
комисията.  

 

Г-н Мариан Пламенов Иванов - Председател на 



Временната комисия за провеждане на процедура за избор 

на съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд – Разград 

Радвам се, за което. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 18 общински съветници, 9 гласа „ЗА“, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 9.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  9 гласа „ЗА“, „против“ – няма,  „въздържали се“ – 

9.  

№ 2 Петя Минкова Стефанова. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 13 общински съветници, 5 гласа „ЗА“, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 8.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

5 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 8.  

№ 3 Тюркян Мустафа Исмаилова. Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 19 общински съветници, 19 гласа „ЗА“, 

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

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

№ 4 Юкюш Хасанова Сюлейманова. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 21 общински съветници, 21 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.   

№ 5 Иваничка Петрова Бобева. Моля гласувайте.  
 



Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 11 общински съветници, 5 гласа „ЗА“, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 6.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.   

№ 6 Сюзюн Сюлейман Карамустафа. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 13 общински съветници, 7 гласа „ЗА“, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 6.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.   

№ 7 Младенка Василева Ботева. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 21 общински съветници, 21 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.   

№ 8 Елка Станева Драмалиева. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 21 общински съветници, 21 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.   

№ 9 Сабрие Ахмед Раим. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 21 общински съветници, 21 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.   



№ 10 Февзие Динчер Мехмед. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 21 общински съветници, 21 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.   

№ 11 Света Красимирова Маринова. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 22 общински съветници, 22 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 12 Мариана Енева Борисова. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 24 общински съветници, 24 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 13 Мартина Йорданова Йорданова. Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 12 общински съветници, 6 гласа „ЗА“, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 6.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 14 Джюнейт Нерджан Февзи. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 21 общински съветници, 21 гласа „ЗА“, 

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

 



Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 15 Софка Василева Лалова. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 23 общински съветници, 23 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 16 Илкджан Ердуван Чакър. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 20 общински съветници, 20 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 17 Гюлсевер Елиманова Мустафа. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 24 общински съветници, 24 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 18 Елиз Али Шукри. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 22 общински съветници, 22 гласа „ЗА“, 

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

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 19 Фахри Мехмед Садък. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  



Гласували общо 21 общински съветници, 21 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 20 Живка Кирилова Ранкова. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 11 общински съветници, 6 гласа „ЗА“, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 5. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 21 Глория Искренова Костова. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 21 общински съветници, 21 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 22 Стоян Шишев Шишев. Моля гласувайте. 
 

 Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 24 общински съветници, 24 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 23 Миглена Миткова Иванова. Моля гласувайте.  
  

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 20 общински съветници, 20 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 24 Айше Джемал Еюбова. Моля гласувайте.  
 



Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 20 общински съветници, 20 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 25 Ани Стефанова Йорданова. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 21 общински съветници, 21 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 26 Румяна Станева Борисова. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 20 общински съветници, 20 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 27 Милена Цонева Станева. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 22 общински съветници, 22 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 28 Габриела Енчева Иванова. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 22 общински съветници, 22 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   



№ 29 Алисе Бейсимова Осман. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 21 общински съветници, 21 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.   
№ 30 Жулвен Гюналова Кьосева. Моля гласувайте.  
 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 20 общински съветници, 20 гласа „ЗА“, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще ви изчета имената събрали нужните гласове: 
Тюркян Мустафа Исмаилова; Юкюш Хасанова Сюлейманова;  

Младенка Василева Ботева; Елка Станева Драмалиева; Сабрие Ахмед 

Раим; Февзие Динчер Мехмед; Света Красимирова Маринова; Мариана 
Енева Борисова; Джюнейт Нерджан Февзи; Софка Василева Лалова; 
Илкджан Ердуван Чакър; Гюлсевер Елиманова Мустафа; Елиз Али Шукри; 

Фахри Мехмед Садък; Глория Искренова Костова; Стоян Шишев Шишев;  
Миглена Миткова Иванова; Айше Джемал Еюбова; Ани Стефанова 
Йорданова; Румяна Станева Борисова; Милена Цонева Станева; Габриела 
Енчева Иванова; Алисе Бейсимова Осман; Жулвен Гюналова Кьосева.  

Подлагам в цялост Докладна записка с Вх.№ 416 на гласуване. Моля 
гласувайте. 

 

Г-н Владимир Димитров – Временно изпълняващ длъжността 
дежурен секретар  

Гласували общо 21 общински съветници, 21 гласа „ЗА“, 

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

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

№ 791 

 



С писмо с Вх. № 145 от 15.04.2019 година Административният 

ръководител и Председател на Окръжен съд – Разград в изпълнение на 

чл. 67б от Закона за съдебната власт (ЗСВ) е внесъл в Общинския 

съвет препис от протокол от проведено Общо събрание на съдиите в 

Окръжен съд – Разград, с което е определен броя на съдебните 
заседатели в Районен съд град Разград. Определеният брой за Община 

Разград  е 24 съдебни заседатели. 

 С оглед на гореизложеното, със свое решение № 739 от 30.05.2019 

г., Общински съвет Разград избра Временна комисия, която да 

проведе процедура за избор на съдебни заседатели към съдебния район 

на Районен съд - Разград и да проведе изслушване на кандидатите в 

публично заседание. На 11.06.2019 г. на интернет –страницата на 

Община Разград, на сайта на Общинско радио Разград и в местната 

преса, бе обявена информация, че е открита процедура за подбор на 

кандидати за съдебни заседатели, към съдебния район на Районен съд 

– Разград. Бяха посочени изискванията към кандидатите, както и 

необходимите документи, които заинтересованите лица следваше да 

представят в срок до 28.06.2019 г. 
 До определения краен срок, в деловодството на  Общински съвет 

Разград документи подадоха 20 кандидати. В тази връзка Временната 

комисия взе решение за удължаване срока за подаване на документи 

до 12.07.2019 г. До изтичането му в деловодството документи подадоха 

31 кандидати, след което във връзка с Чл. 68, ал.3, т.9 от ЗСВ за лицата 

родени преди 16 юли 1973 г., Комисията извърши проверка по реда на 

Закона за достъп до разкриване на документите и за обявяване на 

принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и 

разузнавателните служби на Българската народна армия. Във връзка 

с Чл. 67, ал. 1, т.4 от ЗСВ бе извършена проверка дали кандидатите 
отговарят на изискването да не са осъждани за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията им. 

 Съгласно Чл. 69, ал.2 от ЗСВ бе изискана информация дали 

същите са били съдебни заседатели и в предходните два мандата.  

 След като Комисията получи необходимата информация бе 
проведено заседание, на което след разглеждане на постъпилите 
документи допусна до участие всички 31 кандидати и  одобри списък 

на допуснатите кандидати, който заедно с техните автобиографии, 

мотивационни писма, препоръки и документи по Чл. 68, ал. 3, т. 9, 



бяха публикувани на интернет страницата на Община Разград, в 

раздел "Общински съвет". На това заседание бе насрочена и дата за 

изслушване на кандидатите, съгласно Чл. 68а от ЗСВ. 

 На 4 и 5 септември 2019 г. в зала 102 в сградата на Община 

Разград, Временната комисия проведе публично изслушване на 

кандидатите, на което се явиха 30 от допуснатите за изслушване, за 

което бе съставен протокол. На насроченото изслушване не се яви 

единствено г-жа Катя Тодорова Даскалова. Видно от протокола 

Комисията взе решение да предложи на Общински съвет Разград 30 

кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Разград мандат 

2020 - 2023, Приложение 1 към настоящата докладна записка. 

Във връзка с гореизложеното и на основание Чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА, във връзка Чл. 68а, ал.4 от Закона за съдебната власт, Чл.8, 

ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели, издадена 

от Висшия съдебен съвет, Общински съвет Разград, с 21 гласа „ЗА“, 

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

 

 

Р Е Ш И:  

 

Определя 24 кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - 

Разград и ги предлага за избиране от общото събрание на съдиите от 

Окръжен съд – Разград, както следва: 

 

1 Тюркян Мустафа Исмаилова  

2 Юкюш Хасанова Сюлейманова - Халил 

3 Младенка Василева Ботева  

4 Елка Станева Драмалиева  

5 Сабрие Ахмед Раим  

6 Февзие Динчер Мехмед  

7 Света Красимирова Маринова  

8 Мариана Енева Борисова  

9 Джюнейт Нерджан Февзи  

10 Софка Василева Лалова  

11 Илкджан Ердуван Чакър  

12 Гюлсевер Елиманова Мустафа  

13 Елиз Али Шукри  

14 Фахри Мехмед Садък  

15 Глория Искренова Костова  

16 Стоян Шишев Шишев   

17 Миглена Миткова Иванова  



18 Айше Джемал Еюбова  

19 Ани Стефанова Йорданова  

20 Румяна Станева Борисова  

21 Милена Цонева Станева  

22 Габриела Енчева Иванова  

23 Алисе Бейсимова Осман  

24 Жулвен Гюналова Кьосева 

 

Възлага на Председателя на Общински съвет Разград да изпрати 

настоящото решение на Председателя на Окръжен съд – Разград ведно 

с документите по Чл.68, ал.3 от ЗСВ. 

 

 

 

С Т А Т И Т И Я 24 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на следващата докладна записка с 
Вх.№ 423. 

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

Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина 

за 2020 г. изготвен от ОП „Разградлес“ гр.Разград в горите, 
собственост на Община Разград и определяне начините на ползване за 

2020 г. на добитото количество дървесина от горските територии – 

общинска собственост.  

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

         Благодаря, госпожо Председател.  

         Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

С Постановление № 316/24.11.2011 г. на Министерски съвет е приета 
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, обнародвана в Държавен 

вестник, бр. 96 от 06.12.2011 г., която е в съответствие с изискванията на 
чл.95, ал.1 и чл.114, ал.1 от Закона за горите. 

Съгласно чл.7 от Наредбата ползването на дървесина в горските 
територии – общинска собственост се извършва въз основа на годишен 

план, изготвен от общината, съответно от ОП „Разградлес“ гр.Разград и се 
одобрява с решение на общинския съвет.  



В съответствие с изискванията е представен годишен план за 
ползване на дървесина на ОП „Разградлес“ гр.Разград за 2020 г. 

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

22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 7, ал. 4, чл. 5, ал. 3, във връзка с ал.1 и чл. 71, ал. 6, т. 1 от Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти и чл. 27, ал. 3 и ал. 4, и чл. 30, ал. 
1 от Наредба № 22 на Общински съвет Разград за определяне на условията 
и реда за управление на горските територии, собственост на Община 
Разград, предлагам на Общински съвет Разград да приеме следното 

решение: 
1. Одобрява Годишния план за ползване на дървесина на ОП 

„Разградлес” гр.Разград за 2020 година, в териториалния обхват на СЦДП 

ТП „ДГС Разград” и Годишния план за ползване на дървесина на ОП 

„Разградлес” гр.Разград за 2020 година, в териториалния обхват на СЦДП 

ТП „ДГС Сеслав”,  изготвени  от  ОП „Разградлес” гр. Разград, които да 
бъдат публикувани на интернет страницата на Община Разград в срок от 
15 дни от одобряването им. 

2. Определя прогнозното количество дървесина за ползване през 
2020 г. от ОП „Разградлес“ гр.Разград да е в размер на 36 574 м3 лежаща 
маса по одобрените годишни планове за 2020 г. 

3. Добитото количество дървесина за 2020 г. с прогнозен размер  36 

574 м3
 , предвидено в годишния план да бъде предоставено за продажба по 

следните начини: 

         3.1. чрез продажба на стояща дървесина на корен в размер на 11 

710 м3
;  

         3.2. чрез добив и продажба на добита дървесина от склад в 
размер на 24 864 м3

. 

4. Определя обема на дървесината по чл.71, ал.1, т.4 от Наредба за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, предвидена за продажба на 
дървесина от склад през 2020 г. да е цялото добито количество по т.3.2 в 
размер на 24 846 м3

. 

5. Определя обема на дървесината за 2020 г., която ще се продава по 

реда на  чл.71, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Наредба за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти общо в размер на 5 000 м3
.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Благодаря, Ви. Докладната е разгледана в ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации,   

ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство. Госпожо 

Френкева, да докладвате.  
 

 Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК  

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми колеги общински съветници, поради липса на кворум, 

постоянната комисия не взе решение по Докладната записка и изрази 

становище чрез гласуване по следния начин с 2 гласа „ЗА“, без „против“ и 

1 - „въздържал се“. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Тъй като виждам, че си е тръгнал председателят на постоянната 
комисия по законност, протоколната книга от комисията къде е? При вас 
ли е, господин Иванов?  

 

Г-н Мариан Пламенов Иванов – ПП „ГЕРБ“  

Не, комисията си има заместник - председател. Аз не съм бил на 
провеждането на комисията и не съм запознат. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще ви помоля да докладвате за комисията по 

законност във връзка с тази Докладна записка с Вх.№ 423. Заповядайте.  
 

Г-н Стоян Димитров – Зам.-председател на ПК  

При обсъждането на тази докладна записка постоянната комисия по 

законност е гласувала с 3 гласа „ЗА“ , 1 - „против“ и 1 - „въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря, Ви. Въпроси към вносителя имате ли? Заповядайте, 
госпожо Неделчева.  

 

Г- жа Елка Неделчева – ПП „БСП“   

Имам следния въпрос и ще ви кажа защо го задавам след като не 
можах да намеря сама информация и ще се обоснова: дайте ни за 
сравнение какво е било решението на Общинския съвет от предходната 
година за обема като цяло на лежаща маса и по отделните подточки – 

дървесина на корен и дървесина от склад. Защо го задавам тука въпроса, 
защото цяла сутрин се опитвам в сайта на общината в секция Общински 

съвет да извадя протокола от миналата година от сесията, на която е била 
приета подобна докладна, а не знам по какви причини в момента, дано 



само да е временно, са достъпни протоколите единствено от сесиите до 

април месец тази година. Явно, както тука ни се изключват микрофоните, 
за да няма гласност, по същия начин предполагам, че от сайта са махнати 

предходните протоколи от целия мандат, а и от предишните мандати, за да 
не могат гражданите да следят какво се е случвало. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, трябваше да ви направи впечатление, че сайта е 
абсолютно различен и обновен.  

 

Г- жа Елка Неделчева – ПП „БСП“   

Госпожа Елка Неделчева не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това е страшно много информация, която ще бъде, разбира се, 
възстановена. Само искам да кажа, че тия протоколи се пазят и на хартиен 

носител, ако бяхте звъннали в звеното при всички случаи щяхме да ви 

съдействаме с нужната информация, но сега ще я получите, предполагам, 

от госпожа Манева – директор на общинското предприятие, която е тук, в 
залата, за което й благодаря. Заповядайте, госпожо Манева.  

 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

Благодаря Ви. Мога само да ви кажа, че средно годишното ползване 
на предприятието е 45 000 кубика. Ние сме се постарали за всяка една 
година да комплектоваме около 36 000 – 37 000 кубика. Миналата година е 
било 36 640 кубика, като точно 1/3 е отдадена на процедури, а другата част 
е дървесина, която се добива за местното население.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожа Неделчева, удовлетворена ли сте, успяхте ли да запишете 
информацията?  

 

Г- жа Елка Неделчева – ПП „БСП“   

Госпожа Елка Неделчева не говори на микрофон.  

 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

Като дървесина ли?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Като количества.  
 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

Като количества 1/3  е 12 213 кубика. Останалата част е 24 427.  



 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Димитров.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“  

Моя въпрос е следния: при така сочените способи за управление,  
стопанисване и разпореждане с това общинско имущество, кой от 
различните способи е чрез продажба на стояща дървесина на корен или 

чрез добив и продажба на дървесина от склад, носи по-големи приходи за 
предприятието „Разградлес“ и респективно за Общината, тъй като тия 
приходи се внасят в общинския бюджет? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Манева.  
 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

Ами да ви кажа честно година с година не си приличат, но по 

принцип основното перо е задоволяване на местното население с дърва и 

от там са по-големите приходи.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“  

Не като абсолютни величини, като съпоставими измерители, 

примерно на кубик или нещо подобно, за да се види по кой способ от 
единица дървен материал имаме по-добри приходи. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искате цената на кубик, на корен и на склад, така ли да разбирам?   

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Въпроса ми е къде рентабилността от тази стопанска дейност е по-

голяма, при кой от тези способи? При кой от тези способи прихода за 
общините на съпоставима продукция, финансовия резултат, е по-добър за 
Общината?  

 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

Ами веднага ще ви отговоря, значи, когато се отдава дървесината на 
процедура, ние нямаме ангажимент да добиваме дървесината, имаме 
ангажимент само да я приемем и да издадем превозни билети, след което 

като се приеме дървесината тя се заплаща и се извозва от фирмата, ние 
нямаме никакви ангажименти. Докато добиваме за местно население, ние 
със собствените си бригади ги добиваме и със собствените си камиони ги 

извозваме, така че от тука имаме разходи, освен приходи.   



 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля ви, господин Димитров, цяла сесия вас слушаме да викате от 
различни краища на залата. Заповядайте, господин Димитров, и извинявам 

се.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Аз съжалявам, но или не могат да ме разберат, или не желаят да 
коментират въпроса по същината, измесват примерно ябълки и круши. 

Естествено е, че ние, когато добиваме дървесината чрез нашето 

предприятие има ангажирана работна ръка и т.н. За елементарно сравнение 
не са необходими някакви особени икономически познания. Въпроса е за 
цената на кубически метър дървесина, която излиза като краен резултат, но 

не желая повече да навлизаме в дебата, явно е, че или не могат да разберат 
въпроса, който поставихме, или не желаят да отговорят конкретно.  

 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

Аз веднага мога да ви отговоря, че цената се образува съгласно 

приетите от Общински съвет ценоразпис, ние нямаме никаква по различна 
цена. Може да отворите решението на Общинския съвет за приемане на 
ценоразписа и там да видите как се образува цената за местно население, 
цената за кубик дървесина, която се отдава. Но когато даваме дървесина 
ние я правим на асортименти, не я правим на два метра. Имаме едра, имаме 
средна, имаме дърва, имаме технологична дървесина, всяка една е с 
различна цена. Какво не разбирате? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря, госпожо Манева. Заповядайте, доктор Василев.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, едно пояснение, не знам дали слушахте обаче 
общинското предприятие по седем годишен горско-стопански план. 

Нуждите на нашето население е от около 24 000 кубика на година за 
задоволяване на нуждите, а останалото количество до общия обем 

дървесина се използва за дейността, за които вие казвате. В прав текст ако 

Вие предлагате да вземем от тези 24 000 кубика, които са за населението и 

да ги използваме за тъжни процедури, за да имаме по-голяма печалба, 
кажете го направо. И тогава аз обаче ще ви запитам къде е социалния 
елемент, за което БСП през цялото време нали говори: ниска цена за 
дървата, задоволяване на нашите жители на общината и т.н.? Това е 



оптималната цена, която е в момента и нашето предприятие безспорно е на 
най-ниските цени на предоставената дървесина. Нали така, госпожо 

Манева?  

 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

Да.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Това е.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За реплика може ли?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Господин Василев, явно нещо се опитвате да ни баламосвате, защото 

темата не е за социалната справедливост и добруването на народа, а темата 
е за съвсем сериозни и конкретни неща. Тук нещата опират до това след 

като имаме общински гори кои са най-ефективните способи за управление, 
стопанисване и използване на тоя ресурс. Ще имате време в месеца в 
предизборната кампания да говорите за добруването на народа и как цъфти 

и хубавее Разградската община под вашето мъдро ръководство. 

 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Димитров. Само ще ви върна малко в годините, 
благодарение на вечното ръководство на предишното управление на 
общината, средния приход от общинското предприятие е бил от порядъка  
350 000 лева чист приход към общината. В момента за миналата година 
чистия приход е близо 700 000 лева, така че моля Ви се точно Вие не ми 

говорете за добро управление на Общината. Вие никога не сте управлявали 

община.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Отново господин Василев се опитва да ни послъгва. Първо при 

последните години на предишното управление сумите бяха над 500 000 

лева, второ цените не са поставими и за изминалите няколко години 



всички цени и на дървата в това число, и на електроенергията, и на 
въглища, и на газ и т.н., поскъпнаха.   

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Както и разходите. Както и разходите, нали?  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Говорим за икономическата категория приход.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, чистата печалба, която е внесена от 
предприятието е два пъти повече отколкото по вашето време.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Чистата печалба следва от другите основополагащи показатели, но 

темата за стопанисването на …  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Забъркахте са, господин Димитров. Забъркахте са.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо Председател, ще въдворите ли порядък в залата или не?  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Вече има порядък. Заповядайте.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да довършим. Темата за ефективното използване на горите тепърва и 

занапред също ще стои на нашето внимание. И към нея трябва да се 
подхожда сериозно, а не с подскачане и лозунги. И главната ви цел да бъде 
за всеки кубик дървесина, независимо от какъв вид е, да има максимален 

приход. Това е същината на проблема и няма нужда от толкова страсти и 

емоции.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря ви, господин Димитров. За въпрос ли, господин Ханчев? 

Други желаещи съветници да зададат въпроси? Не виждам. Заповядайте, 
господин Димитров.  

 

Г-н Владимир Димитров – Независим  

На господин Димитров може ли нещо да питам?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Ще имате възможност за изказване. Заповядайте, господин Ханчев.  
 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Нещо съвсем кратичко искам да кажа сега. Повечето от колегите не 
са запознати добре с тази материя, понеже съм работил години наред в 
тази област, безспорно ефективното управление на горския ресурс е много 

важно, защото това е бавно възстановяващ се природен ресурс и трябва 
много да се цени. Когато сме разглеждали тези въпроси аз винаги съм 

държал на това и искам да ви уверя, че наблюдавам развитието на нашето 

горско предприятие. Аз поне с чиста съвест мога да кажа, че то се развива 
много по-добре в този мандат от предишния. Заслугата за това е на 
инженер Манева, тя работи много добре, много професионално и ние 
колеги й дължим признание. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Владимир Димитров – Независим  

Аз искам да питам …  

 

( Шум в залата )  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Владо Димитров. 
 

Г-н Владимир Димитров – Независим 

Аз имам едно питане към господин Стоян Димитров, понеже аз съм 

за първи път общински съветник, а той е дългогодишен такъв и богата така 
… сферата на политиката му е позната. Доколкото знам сте юрист, 
господин Димитров. През тези четири години всеки път като стане въпрос 
за горското предприятие, Вие много така усилено и постоянно говорите, 
постоянно нещо. Не мога да разбера какво общо имате Вие в тая сфера? 

Друго нищо не спорите само като стане въпрос за тая горска сфера почвате 
да …  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожа Неделчева не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, моля Ви се.  
 

Г-н Владимир Димитров – Независим 

Не говоря с Вас бе, госпожо!  



 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, приключихте ли?  

 

Г-н Владимир Димитров – Независим 

Мисълта ми е, че много се разпалвате и много сте подробен като 

стане въпрос за …  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За отговор, госпожо Председател.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, давам ви възможност за реплика. Заповядайте.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря, Ви. На този млад колега общински съветник ще трябва да 
му се отговори следното: в предишните мандати на Общинския съвет, 
общинските съветници, в това число ще се спомена и аз, имаме приноса да 
възстановим правото на собственост върху общинските гори в обем, който 

е много по-голям от редица други сродни общини. Разградската община 
притежава над 136 000 декара общинска гора, това на младия колега 
общински съветник обяснявам, че се дължи както на усилията на 
общинската администрация, така и на Общинския съвет, които дори след 

това чрез съдебни дела успяха да възстановят собствеността. Още на 
младия колега съветник се налага да си отговори, че като общински 

съветник той е длъжен да се труди и да работи по всичките въпроси, 

особено по тези, които са свързани с управлението на общинската 
собственост. Това е едно от най-важните задължения и ако общинския 
съветник не може да прави това, не заслужава да бъде такъв.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи да направят изказвания във връзка с 
тази докладна записка?  

 

Г-н Владимир Димитров – Независим 

Не става въпрос кое работи и кое не работи. Интересното ми беше … 

много простичък въпрос към Вас: защо като стане въпрос за Разградското 

предприятие „Лес“, Вие сте толкова деен? На другите въпроси не сте 
толкова деен, много ми е интересно.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

Ти класация ли водиш, бе?  

 



( Шум в залата ). 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

В нарушение на правилника позволихте този съветник да 
продължава със свои съждения, това го няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Много се извинявам, господин Димитров, но тука ще ви репликирам: 

той направи изказване, Вие ползвахте правото си на реплика, той имаше 
право на дуплика, сега в момента, давайки Ви възможност да говорите,  
нарушавам правилника вече. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Напротив, не може да му давате думата за въпрос към съветник. 
Въпроси могат да се поставят към вносителя …  

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров искаше да направи изказване, това че е направил 

изказването си под форма на въпрос е изцяло негово право. Бих искала 
някой път да направите на Иво Димитров една такава забележка.   

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Само ще допълня, така както по всички въпроси от концесията на 
стадиона, в която ако не бяхме ние общинските съветници щеше да бъде 
оплескано от вас, така както ще се мине и през Наредба 18 за местните 
данъци и такси, от която се установи, че за срам и позор в общинската 
администрация Разград се унищожават документи… 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, нямате право да се отклонявате от съществото  

на обсъжданата тема. В момента не обсъждаме местни данъци и такси, в 
момента обсъждаме работата на предприятието.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Напротив, обсъждаме изказването на този съветник, на който трябва 
да се направи реплика и да му се отговори. А по всичките тези въпроси той 

винаги е мълчал и се е чудил какво става в залата. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



Други изказвания във връзка докладната?  Не виждам желаещи. 

Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 423. 

Моля гласувайте. 
 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева   + 

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев   + 

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

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 +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 



Моля за прегласуване, защото моят глас не беше отчетен от 
дежурния секретар.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има предложение за прегласуване, така че пристъпваме към 

повторно и окончателно, поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 

423. Само ще ви помоля да изчакате технически да обезпечим второто 

гласуване по Докладната. Повторно и окончателно, вече като решение, 
гласуваме Докладна записка с Вх.№ 423, поименно е гласуването по нея. 

Моля гласувайте.  
 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва    

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева   + 

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев   + 

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

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 +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

 

                                      Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                              № 792  

 

С Постановление № 316/24.11.2011 г. на Министерски съвет е 
приета Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 

дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

обнародвана в Държавен вестник, бр. 96 от 06.12.2011 г., която е в 

съответствие с изискванията на чл.95, ал.1 и чл.114, ал.1 от Закона за 

горите. 
Съгласно чл. 7 от Наредбата ползването на дървесина в горските 

територии – общинска собственост се извършва въз основа на годишен 

план, изготвен от общината, съответно от ОП „Разградлес“ гр.Разград 

и се одобрява с решение на общинския съвет.  

В съответствие с изискванията на горецитираната наредба, от 

директора на ОП „Разградлес“ са представени Годишен план за 

ползване на дървесина на ОП „Разградлес” гр.Разград за 2020 г. в 

териториалния обхват на СЦДП ТП „ДГС Разград”, съгласно одобрен 

Горскостопански план от 2012 г. за горите, собственост на Община 

Разград на територията на ТП „ДГС Разград“ гр.Разград и Годишен 

план за ползване на дървесина на ОП „Разградлес” гр.Разград за 2020 

г. в териториалния обхват на СЦДП ТП „ДГС Сеслав”, съгласно 

одобрен Горскостопански план от 2015 г. на горите, собственост на 

Община Разград на територията на ТП „ДГС Сеслав“ гр.Кубрат. 

В изпълнение на чл. 5, ал. 3, във връзка с чл. 71, ал. 1 от 

Наредбата, се изисква общинският съвет да определи начините на 

ползване, определени в чл.5, ал.1 от Наредбата -  „чрез продажба на 

стояща дървесина на корен“ и „чрез добив и продажба на добита 

дървесина“. 

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

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

администрация, чл. 7, ал. 4, чл. 5, ал. 3, във връзка с ал.1 и чл. 71, ал. 6, 

т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на 



дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 27, ал. 

3 и ал. 4, и чл. 30, ал. 1 от Наредба № 22 на Общински съвет Разград за 

определяне на условията и реда за управление на горските територии, 

собственост на Община Разград, Общинският съвет, след поименно 

гласуване, с 19 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 2, 

 

 

Р Е Ш И : 

 

1. Одобрява Годишния план за ползване на дървесина на ОП 

„Разградлес” гр.Разград за 2020 година, в териториалния обхват на 

СЦДП ТП „ДГС Разград” и Годишния план за ползване на дървесина 

на ОП „Разградлес” гр.Разград за 2020 година, в териториалния 

обхват на СЦДП ТП „ДГС Сеслав”,  изготвени  от  ОП „Разградлес” 

гр. Разград, които да бъдат публикувани на интернет страницата на 

Община Разград в срок от 15 дни от одобряването им. 

2. Определя прогнозното количество дървесина за ползване през 
2020 г. от ОП „Разградлес“ гр.Разград да е в размер на 36 574 м3 

лежаща маса по одобрените годишни планове за 2020 г. 
3. Добитото количество дървесина за 2020 г. с прогнозен размер  36 

574 м3
 , предвидено в годишния план да бъде предоставено за 

продажба по следните начини:  

3.1. чрез продажба на стояща дървесина на корен в размер на 

11 710 м3
;  

3.2. чрез добив и продажба на добита дървесина от склад в 

размер на 24 864 м3
. 

 4. Определя обема на дървесината по чл.71, ал.1, т.4 от Наредба за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 

дървесина и недървесни горски продукти, предвидена за продажба на 

дървесина от склад през 2020 г. да е цялото добито количество по т.3.2 

в размер на 24 846 м3
. 

 5. Определя обема на дървесината за 2020 г., която ще се продава 

по реда на  чл.71, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна 

и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти общо в размер на 5 000 м3
.  

 

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. 

 

/Приложение №№ 1 и 2 са неразделна част от Решение № 792 и 

са приложени към протокола в отделен файл/. 

 

 

 

С Т А Т И Я 25 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 424. 

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

ОТНОСНО: Учредяване на възмездни права на ползване на 

части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в 

землищата на община Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Благодаря. 
Уважаеми общински съветници, 

Уважаема госпожо Председател, 

Постъпили са заявления от граждани с искания за учредяване на 
права на ползване, върху земеделски земи – публична общинска 
собственост, за настаняване на пчелни семейства, находящи се в 
землищата на община Разград. 

Заявителите, имотите, границите на същите, пазарните оценки и 

данъчните оценки на правата на ползване са посочени в Приложение № 1 

към настоящата докладна записка. 
Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, пчелните 

семейства могат да се настаняват върху земеделски земи общинска 
собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с над 10 броя 
пчелни семейства общината учредява право на ползване, при условия 
регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството.  

Изготвени са данъчни оценки за правото на ползване и пазарни 

оценки от инж. Павлин Емилов Колев, оценител на земеделски земи и 

трайни насаждения, съгласно Сертификат рег. № 810100506/25.10.2017 г. 
на Камарата на независимите оценители в България. 

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. 7, ал. 2,  чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 



общинската собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 20, 

ал. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет Разград за управление, ползване 
и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд, предлагам на  
Общински съвет Разград, да вземе следното решение:     

1. Учредява възмездни права на ползване върху части от имоти – 

публична общинска собственост, находящи се в землищата на община 
Разград за настаняване на пчелни семейства по заявления, съгласно 

Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото 

решение.   
2. Определя цени на правата на ползване за целия период, съгласно 

Приложение № 1, колона 14. 

3. Определя срок за учредяване на правата на ползване – 10 /десет/ 
години.  

4. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 
сключи договори за учредяване на правата на ползване. 

Село Дянкова – два броя заявления, село Раковски – един брой, село 

Недоклан – два броя заявления и село Гецово – един брой. Съответно 

пазарните оценки на които се отдават за десет годишен срок са: 290.50лв.; 
384.34лв.; 188.23лв.; 192.84лв.; 193.22лв. и последното за землището в с. 
Гецово - 193.03лв.  

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

         Благодаря. Имате ли въпроси към вносителя? Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка? Не виждам желаещи. 

Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 424.  

 

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

24.09.2019 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 Не участва   

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 +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

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 Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                             № 793 

 

В Община Разград са постъпили заявления от граждани с 
искания за учредяване на права на ползване, върху земеделски земи – 

публична общинска собственост, находящи се в землищата на община 

Разград, за настаняване на пчелни семейства. 

Определени са частите от имотите за настаняване на пчелните 
семейства и са изготвени схеми с идентификатори на точките. 

Изготвени са данъчни оценки за правото на ползване и пазарни 

оценки от инж. Павлин Емилов Колев, оценител на земеделски земи и 

трайни насаждения, съгласно Сертификат рег. № 810100506/25.10.2017 

г. на Камарата на независимите оценители в България. 



Заявителите, имотите, границите на същите, пазарните оценки и 

данъчните оценки на правата на ползване са посочени в Приложение 1 

към настоящото решение. 
Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, 

пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи 

общинска собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с 
над 10 броя пчелни семейства общината учредява право на ползване, 
при условия, регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

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. 7, ал. 2,  чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и 

чл. 20, ал. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет Разград за 

управление, ползване и разпореждане със земите от общинския 

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

 

Р Е Ш И : 

 

1. Учредява възмездни права на ползване върху части от имоти – 

публична общинска собственост, находящи се в землищата на община 

Разград за настаняване на пчелни семейства по заявления, съгласно 

Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото 

решение.   
2. Определя цени на правата на ползване за целия период, 

съгласно Приложение № 1, колона 14. 

3. Определя срок за учредяване на правата на ползване – 10 

/десет/ години.  

4. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 

сключи договори за учредяване на правата на ползване. 
  

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. 

 

 

/ Приложение №1 е неразделна част от решение № 793 и е 

приложено към протокола /. 

 

 



Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С това изчерпахме точка първа от дневния ред. 

 

 

 

 

                                      ТОЧКА ВТОРА 

                                          ТЕКУЩИ 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Преминаваме към точка втора – „текущи“, в която в Звеното по 

чл.21а, след редовните заседания на постоянните комисии към Общинския 
съвет – Разград, е получено за сведение от управителя на „ ДКЦ1 Разград “ 

ЕООД, доктор Николай Денев, Отчет за дейността на „ДКЦ1 Разград “ 

ЕООД за второто тримесечие на 2019 година, Отчет за финансовото 

състояние, Отчет за приходи и разходи и Счетоводен баланс за второто 

тримесечие на 2019 година. С това изчерпахме дневния ред за днешното 

заседание. И в….Заповядайте, доктор Василев.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми съветници, използвам възможността да благодаря за 
работата през тези четири години. Да Ви информирам също, че Община 
Разград има нов сайт, който ще можете да разгледате. И на сайта на 
Общината разбира се е качен и отчета за работата на Общинска 
администрация за мандат 2015г. – 2019г. 

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. И в 17.41 часа, поради изчерпване на дневния ред, 

закривам сесията на Общински съвет – Разград. На всички желая приятна 
вечер. 

 

 

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                            /Надежда Радославова / 

 

 

                                         ПРОВЕРИЛ СЕКРЕТАР:  

                                   /Божинел Христов/ 

 


