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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 7 

 

 
 От проведеното извънредно заседание на Общински съвет - Разград 

на 21.03. 2016 година, от 10.00 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  32. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 32 общински 

съветници. 

По уважителни причини отсъства общински съветник Марина 

Христова. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

 На заседанието присъстваха:  

г-н Валентин Василев –кмет на Община Разград; г-жа Галина 

Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград; г-н Ердинч Хасанов - зам. - 

кмет на Община Разград; представители на общинска администрация; 

кметове на населени места; г-н Ангел Петричев – Изпълнителен директор 

на ПФК „Лудогорец 1945” ЕАД; г-н Александър Александров- 

Изпълнителен директор на ПФК „Лудогорец 1945” ЕАД ; г-жа Теменуга 

Газдова – Директор на Съвета на директорите на  ПФК „Лудогорец 1945” 

ЕАД; фенове на ПФК „Лудогорец 1945” ЕАД; журналисти, граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добър ден и добре дошли на извънредната сесия на Общински съвет 

Разград, свикана по искане на общински съветници на основание чл.50, ал. 

1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация Мандат 2015 – 2019 година. За днешното заседание са се 

регистрирали 32 общински съветници като по уважителни причини 

отсъства общински съветник Марина Христова.  

Имаме кворум, за да вземаме решения и на основание чл.27, ал.2 от 

ЗМСМА и чл.53, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация Мандат 2015 – 2019 година откривам 

извънредната сесия на Общинския съвет. 
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Дежурен секретар на днешното заседание  е общински съветник 

Галин Парашкевов. 

 

Уважаеми колеги, през изминалата седмица тя беше обявена за 

седмица на социалната работа във връзка с 15 март – Международен ден на 

социалния работник и социалната работа. По повод на този ден бяха 

проведени редица мероприятия и инициативи като едно от тях е 

експонираната изложба във фоайето пред залата в която Общински съвет 

Разград провежда своите сесии. Като общински съветници искам да ви 

призова да се запознаете, да разгледате експонираните произведения, 

които са направени от потребителите на социалните услуги в община 

Разград и можете под форма на дарение да закупите всяко едно от тях като 

по този начин подпомогнете именно тези хора, които имат нужда от 

нашата подкрепа.  

На основание чл.54, ал.8 от нашия Правилник до мен като 

Председател е постъпило искане с вх. № 173 от 18.03. 2016 г. от Маню 

Манев. Той е депозирал свое искане да се изкаже във връзка с каузата 

Лудогорец по докладна записка, която е на вниманието ни на тази сесия. 

Тук ли е господин Манев? Явно не присъства, но аз искам да бъде 

отбелязано, че неговото искане е било отбелязано и ние сме имали 

готовността да чуем неговото изказване. Това е въпрос на личен избор вече 

дали ще се яви на сесията за да го направи или не.  

Във връзка с чл.20 от нашия Правилник при мен е представен списък 

на членовете на ПП „ГЕРБ”, който е подписан от всички тях и на 

основание чл.21 обявявам пред вас настъпилата промяна в тази група, 

която е вече от 10 общински съветници. От групата е изключен общински 

съветник Милена Орешкова, която от този момент става независим 

общински съветник в Общински съвет Разград.  

Уважаеми колеги, запознати сте с дневния ред на днешното 

заседание. Той  съдържа една точка – Докладна записка по искане на 14 

общински съветници. Предлагам за обсъждане така предложеният ви 

дневен ред. Ако няма желаещи предлагам да гласуваме дневния ред за 

днешното заседание. Искам само да изкажа благодарност към IT 

специалиста, който обслужва сесиите на Общински съвет Разград, че 

преди днешната сесия всички пултове за гласуване на всеки един 

общински съветник бяха проверени и работят. Колеги, моля ви да 

гласувате дневния ред на днешното заседание.  

 

/ Общински съветник Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок”  

„Хубава работа ама несвършена”.  

Общински съветник Иво Димитров гласува с вдигане на ръка./ 
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С 32 гласа „ЗА”, „против” – няма”, „ въздържали се” – няма, 

дневния ред се приема.  

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
С Т А Т И Я 1 

 

Докладна записка с вх. №87 от д-р Валентин Василев – кмет на 

Община Разград 

ОТНОСНО: Откриване на процедура за предоставяне на 

концесия за строителство с предмет: „Реконструкция и модернизация 

на стадион „Лудогорец арена”,  неговото управление и поддържане 

след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, на редовното заседание на Общински съвет 

Разград от 29.02. 2016 година беше взето решение от общинските 

съветници да се отложи произнасянето по проект за решение по докладна 

записка от д-р Валентин Василев – кмет на Община Разград, с вх. № 87 за 

следващо заседание. И с точка втора от това решение възложи на 

постоянните комисии по управление на общинската собственост и 

постоянната комисия по законност да обсъдят всички направени 

предложения в заседанието от 29.02. 2016 г. и да представят становище по 

тях на следващото заседание на Общинския съвет.  

На 11 март 2016 г. беше проведено такова извънредно заседание на 

двете постоянни комисии съвместно и на 14.03. 2016 г. беше депозирано в 

деловодството на община Разград искане от 14 общински съветници за 

свикване на извънредна сесия на която да бъде докладвано за решенията 

взети на това заседание на двете комисии. Тъй като заседанието е 

съвместно кой от двамата председатели ще докладва? Господин Монев, 

заповядайте да докладвате за решенията на комисиите от 11 март 2016 

година.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, на 11 март 2016 г. проведохме съвместно 

заседание на двете постоянни комисии на Общински свет Разград по 

управление на общинска собственост и на постоянната комисия по 

законност. Материалите, които разглеждахме бяха докладната записка на 

кмета на Община Разград, относно: Откриване на процедура за 

предоставяне на концесия за строителство с предмет: „Реконструкция и 

модернизация на стадион „Лудогорец арена”,  неговото управление и 

поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на 
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концесионера”. Мога да кажа, че заседанието на двете комисии протече 

изключително интензивно. Имаше редица предложения, становища, 

въпроси и въз основа на всички тях ние подложихме направените 

предложения за изменение на докладната записка на кмета на Община 

Разград във всичките й части включая решението за откриване на 

процедурата за концесия както и съдържанието на съпътстващите към нея 

документи. Бяха направени 28 предложения от общински съветници, 

които всички от вас са запознати тъй като са раздадени предварително на 

Общинския съвет. Виждате ги по същество какво е предложено. От 

направените 28 предложения 27 бяха приети от двете комисии, които 

имаха необходимия кворум и мнозинство за вземане на валидни решения. 

Взетите предложения сме ги анализирали, коментирали с присъстващите 

на постоянната комисия граждани и представителите на организациите, 

които имат заявен интерес от участие в концесията. Считам, че след 

заседанието на постоянната комисия постигнахме един баланс, който е 

необходим за запазване както на обществения интерес за обект публична 

общинска собственост така и запазва интереса на евентуалните бъдещи 

инвеститори в нашия град. Това което тепърва оттук насетне трябва да се 

случва е уредено в нормите на Закона за концесиите и неговия Правилник 

за приложение. Може би е необходимо да разясня на колегите общински 

съветници и на обществеността на Разград каква е процедурата за 

постигане на един окончателен концесионен договор за един не малък 

период от време, а именно 35 години. Да сме живи и здрави всички ние, 

които сме тук в тази зала след 35 години за да може да се поздравим с 

едно добро изпълнение на този договор. Процедурата за концесия е един 

особено сложен административен, технически и юридически процес, 

който протича на няколко етапа. Ние с вас в момента сме в края на  първия 

подготвителен етап, който ще завърши с решение на Общинския съвет за 

откриване на един търг какъвто се явява процедурата за концесия в който 

един или няколко участника ще заявят интерес и ще направят своите 

наддавателни предложения по елементите за оценяване. След това 

комисия ще реши кой е избрания участник и ще задължи както Кмета така 

и концедента в наше лице да сключи и да изпълнява този договор за 

концесия. В текстовете на Закона за концесиите категорично и безспорно е 

ясно, че Кмета на Общината е водещата фигура в изпълнение както на 

подготвителния етап така и на етапа по сключване и контрол на 

концесионния договор.  В този смисъл са разпоредбите на чл.19, ал.3 от 

Закона за концесиите, чл.46, ал.1, която казва, че процедурата за 

предоставяне на концесия се организира от органа извършил 

подготвителните действия и се провежда от комисия, която се назначава 

от Кмета на Общината и завършва с разпоредбата на чл.103 където 

изрично е записано, че становището и съгласувателната процедура по 

процедурата за концесия се извършва от Кмета на Общината. Това което 
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тепърва на нас ни предстои е да коментираме направените предложения и 

да ги върнем на органа по чл.19, ал.3 от Закона за концесиите, това е 

Кмета на Общината за становище, съгласуване и изготвяне на нова 

докладна записка за откриване на процедура за концесия. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

Благодаря Ви господин Монев. Господин Василев, имате думата. 

Заповядайте.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми гости, 

уважаеми съграждани, днешната извънредна сесия е по един важен въпрос 

за стадион „Лудогорец арена”, който предизвика много дебати и накара 

част от жителите на Разград да дойдат лично при мен, с желанието да 

намеря вариант в който ще бъдат удовлетворени всички страни. Искам да 

припомня на всички вас, в момента в който се заклех като Кмет ви обещах 

да пазя и да защитавам интересите на жителите на Разград и на общината, 

на всеки един човек, който е повярвал в мен. Още тогава си обещах, че ще 

работя така, че да оправдая очакванията ви и да върна надеждата на тези, 

които са нямали такава. Трудно е да поемеш тази отговорност особено с 

това, което ти е завещано. Трудно е, но аз знаех, че тази цена ще е висока и 

бях готов да я платя. Готов съм и сега защото само така ще можем да 

променим статуквото и да дадем шанс на всеки един жител на нашата 

община сам да определи начина по който да изглежда неговия град и 

неговото село. Всяко едно мнение е важно за мен, всяко едно предложение. 

Именно за това всеки ден пред кабинета ми има десетки хора, които 

приемам, изслушвам и правя всичко възможно да съдействам за решаване 

на техните проблеми, да се почувстват малко по – сигурни и малко по – 

спокойни. Знаете, че проекта за концесия който представих пред вас е 

разработен от предишното ръководство. Знаете, че той беше достигнал 

своя завършен етап и беше съгласуван с пет  Министерства. Знаете също, 

че предишното ръководство имаше възможността да внесе концесията още 

преди изборите. Аз мисля, че решаването на такива проблеми трябва да 

става след като те бъдат изкарвани на масата и поставяни на първо място в 

Общинския съвет. Наясно сте също, че и до момента на подаването на 

процедурата на докладната записка нямаше никакъв отзвук, който да 

покаже, че параметрите, които са заложени в него не са удовлетворителни 

и ще предизвикат негативни реакции. Както подчертах моята цел не е да 

налагам еднолично мнение. Именно затова днес аз ви предлагам оттегляне 

на докладната записка за стадион „Лудогорец арена”. Запознах се с 

предложенията на общинските съветници от постоянните комисии по 

законност и по управление на общинската собственост и считам, че моята 
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роля като Кмет на Община Разград е да направя нужните промени, които 

след повторно съгласуване с Министерствата ще предложа на вашето 

внимание за одобрение. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

 Уважаеми колеги, има предложение от вносителя за оттегляне на 

докладна записка с вх.№ 87. Искам да ви запозная с чл.75 от нашия 

Правилник, който гласи: „Вносителят на проекта може да го оттегли до 

започване на обсъждането в заседание на общинския съвет, а след този 

момент - само със съгласието на съветниците”. 

 Уважаеми колеги, вие трябва да заявите дали приемате оттеглянето 

на тази докладна записка. Подлагам искането за оттегляне на гласуване. 

Моля гласувайте. / Шум в залата/. Заповядайте господин Димитров. 

 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

 Госпожо Председател, трябва да спазваме стриктно и точно 

Правилника за нашата работа, който сме приели.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

 Това правим.  

 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

 Първото, което е вносителя не може да оттегля сам проекта за 

произнасяне на Общинския съвет както и Вие отбелязахте  и второ ние сме 

вече в процес на обсъждане на докладната записка и в продължение на две 

заседания на Общинския съвет и две заседания на постоянни комисии 

работим по този въпрос. Затова сега трябва да има възможност след като е 

необходимо съгласие на съветниците да бъде изразено становище по 

проекта за решение на Общинския съвет, който се представя, а именно да 

бъде прекратена работата и произнасянето на Общинския съвет по тази 

докладна записка. По същество ние считаме, че Кметът като вносител е 

закъснял с желанието си да …….. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

 Господин Димитров, процедурно предложение ли правите?  

 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

 Именно.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

 Нали знаете какво гласи, че трябва да бъде кратко и да не е по 

същество.  
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Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

И затова понеже има проект за решение за оттегляне на докладната 

записка считам, че това е закъсняло искане и е необходимо Общинския 

съвет да се произнесе по същество след като в продължение вече на две 

сесии, комисии и Общинския съвет работи. Затова не следва да бъде 

прието и ако Кмета има някакви съображения по работата на комисиите 

….. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

 Становище ли изказвате или процедурно предложение правите 

господин Димитров? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

 Моля Ви да завърша. Не ме прекъсвайте за да завърша становището 

си. Не следва да се приема предложението на Кмета, а следва да продължи 

работата по обсъждането и произнасянето на Общинския съвет. В този 

смисъл считам, че общинските съветници трябва да отхвърлят това искане 

за оттегляне.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

 Благодаря. Господин Монев, заповядайте. 

 

 Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград” 

 Уважаеми колеги, аз не съм напълно съгласен с изразеното 

становище на колегата Ненчев. За мен направеното предложение от Кмета 

на Общината е в неговия приоритет и то по същество се явява едно 

изключително важно процедурно предложение до Общинския съвет, а 

именно за подкрепа на оттеглянето на докладна записка. Никакви дебати 

не може да има, ако такова решение бъде гласувано. Така, че ние сме 

длъжни да гласуваме направеното искане от вносителя на докладната 

записка, ако то не бъде одобрено ние продължаваме в режима до който сме 

стигнали. Така, че смятам, че трябва да подложим първо на гласуване 

направеното предложение процедурно на Кмета на Общината и след това 

да продължим работата на Общинския съвет.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

 Благодаря Ви господин Монев. Точно това се опитах да направя да 

гласуваме това предложение на Кмета. Уважаеми колеги, още веднъж ви 

приканвам гласуваме предложението на Кмета за оттегляне на докладна 

записка с вх. №87. Моля гласувайте. 

 

 / Общински съветник Иво Димитров гласува „против” с вдигане на 

ръка/. 
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 С 21 гласа „ЗА”, „против” – 8, „въздържали се” – 2  се приема 

искането на Кмета за оттегляне на докладна записка с вх. №87. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

 Обяснение на отрицателен вот госпожо Председател. Моля Ви да 

спазваме Правилника.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

 На какво основание обяснение на отрицателен вот? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

 Обяснение на отрицателен вот по гласуването. Всеки общински 

съветник има право …… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

 Къде в Правилника господин Димитров?  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

 Всеки общински съветник има възможността да изрази отрицателния 

си вот.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

 Заповядайте господин Димитров да изразите и да обясните своя 

отрицателен вот. 

 

 / Шум в залата/. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

 Уважаеми колеги, току-що станахме свидетели на една ярка проява 

на страх от поемане на отговорност и абдикация от изпълнение на 

служебните задължения. Кметът на Общината бойкотира заседанията на 

постоянните комисии и явно изплашен от това, че не е готов като Кмет да 

подготви необходимите документи и да поеме своята отговорност реши да 

използва процедурната възможност да се скрие и да отложи. Но това 

отлагане само увеличава неговата отговорност и ще очакваме по – нататък 

неговите действия. Дано да не ни разочарова и да не създава съмнения за 

управленската му мъдрост.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

 Приключихте ли господин Димитров? Благодаря Ви.  



9 

 

 Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред на днешното 

заседание обявявам сесията на Общински съвет Разград за закрита в 10.36 

часа.  

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                           / Надежда Радославова / 

       

  ПРОВЕРИЛ  СЕКРЕТАР:  

      / Галин Парашкевов / 

 

 

 

 

 

 

 


