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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 8 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 29.03. 

2016 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  31. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 30 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включи общински съветник Хами Хамиев. 
По уважителни причини отсъстваха общинските съветници 

Валентина Френкева и Янка Георгиева. 
 

/ 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; журналисти, граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добър ден и добре дошли на всички на сесията на Общински съвет 
Разград на 29.03. 2016 г.. За днешното заседание са се регистрирали 30 

общински съветници. По уважителни причини отсъстват общинските 
съветници Валентина Френкева и Янка Георгиева. Очакваме към нас да се 
присъедини общински съветник Хами Хамиев. 

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 сесията 
на Общински съвет Разград. 

 

Дежурен секретар на днешното заседание  е общински съветник 

Веселин Спасов. 

 

Уважаеми общински съветници, постъпило е по надлежния ред 

питане до кмета от общински съветник Таня Тодорова и във връзка с това 
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ви моля да гласувате включването  му в дневния ред на днешната сесия. 
Пристъпваме към гласуване, колеги.  

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, неговият глас се отчита с вдигане на ръка. Той 

обявява, че гласува „ЗА”./ 

 

С 27 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, се 
включва в дневния ред точка Питане.  

 

Дневния ред придобива следния вид: 

1. Докладни записки. 

2. Питане. 
3. Текущи. 

 

Имате ли други предложения, колеги? Ако няма пристъпваме към 

гласуване на дневния ред. Моля гласувайте.  
 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, неговият глас се отчита с вдигане на ръка. Той 

обявява, че гласува „ЗА”./ 

 

С 28 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

дневния ред на днешното заседание се приема.  

 

Пристъпваме към изпълнение на първа точка от него – докладни 

записки.  

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Първата докладна записка, която ще разгледаме на днешното 

заседание е с вх. № 151. 

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

Относно: Извършени корекции по бюджета на Община Разград 

през четвъртото тримесечие на 2015 г. 
 

Заповядайте, господин Василев, да представите тази докладна 
записка.  
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Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

През четвъртото тримесечие на 2015 г. са получени  27 бр. дарения в 
размер на 31 838 лв., които се разходват според волята на дарителите. 
Не са извършвани корекции от резервирания бюджетен кредит. 
Издадени са 36 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за корекции по 

параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и бюджетите на 
второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят по системата 
на делегираните бюджети и 79 бр. заповеди на ръководителите на 
второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на 
делегираните бюджети. 

1. Предвид гореизложеното и на основание чл.124, ал.2 от Закона за 
публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предлагам Общински съвет  
Разград да вземе следното Решение: Одобрява промените по общинския 
бюджет за четвъртото тримесечие на 2015 г., съгласно Приложение № 1.  

Благодаря.               
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз благодаря. Тази докладна записка е разгледана във всички 

постоянни комисии. Ще помоля техните председатели да докладват за 
решенията на комисиите.  За постоянна комисия  по бюджет, финанси и 

икономическа политика госпожа Димитрова. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги 

общински съветници, предложената докладна записка на вашето внимание 
е подкрепена единодушно от постоянната комисия по бюджет, финанси и 

икономическа политика като 7 общински съветника гласуваха „ЗА”, без 
„против” и без „въздържали се”.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Постоянна комисия по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол, господин 

Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, на редовно заседание на комисията по управление 
на общинската собственост на 21.03. 2016 г. докладната записка беше 
разгледана и проекта за решение беше подкрепен с 9 гласа „ЗА”, без 
„против” и „въздържали се”.  

 



4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации, господин Монев.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка беше разгледана в 
постоянната комисия по законност и със 7 гласа „ЗА”, без „против” и 

„въздържали се” беше подкрепен проекта.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по устройство и развитие на територията, 
транспорт на Общината, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Макар да бяхме последна комисия, с 10 гласа „ЗА” единодушно 

подкрепихме докладната записка.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство ще докладва заместник – председателят на комисията 
Светослав Банков. 
 

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

 Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение със 7 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване, д-р Петров. 
 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

На свое редовно заседание постоянната комисия подкрепи 

докладната записка и проекта за решение със 7 гласа „ЗА”, без „против” и 

без „въздържали се”.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянната комисия по образование и наука, госпожо Орешкова. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

На своето заседание на 21.03. 2016 г. постоянната комисия по 

образование и наука подкрепи докладна записка № 151, с 6 гласа „ЗА” , без 
„против” и „въздържали се”. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по култура, културно – историческо наследство 

и духовни ценности, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Докладната записка беше разгледана на заседанието на постоянната 
комисия по култура, беше подкрепена с 5 гласа „ЗА”, „против” – няма, 
„въздържали се” – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За постоянната комисия  за младежта, спорта и туризма, господин 

Парашкевов. 
 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, на заседание на постоянната комисия за младежта, 
спорта и туризма докладната записка бе подкрепена с 6 гласа „ЗА”, без 
„против” и „въздържали се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За постоянната комисия по международно 

сътрудничество, господин Вели.  

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги общински 

съветници, докладната записка с вх. № 151 е разгледана в комисията и 

подкрепена с 6 гласа „ЗА”, „против” – няма и „въздържали се” – няма. 
Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате възможност да зададете своите въпроси 

към вносителя. Ако няма желаещи пристъпваме към изказвания и 

предложения ако имате такива. Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Само едно допълнение да направя към тази докладна записка. 
Понеже имаше въпроси на комисиите, не мога да се сетя кой от 
общинските съветници, касаещи Капанския ансамбъл, касаещи различните 
суми и т.н. – проведохме разговор с господин Занев. Оказа се, че цените са 
различни, защото е имало договаряне по отношение на километри, по 

отношение на брой участващи, т.е. дали е камерния състав на Капанския 
ансамбъл или е големия нали, но аз и колегите от администрацията 
обмисляме да въведем по – строги правила, с определен ценоразпис, най – 
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вероятно, където ще е точно и ясно при какви положения, наистина да са 
описани в някакъв документ. Тоест, това пряко договаряне на мен лично не 
ми харесва, защото не мога да хвана нищо, кой как харчи. Да, трябва да 
има ценоразпис.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли …… 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Може ли само една реплика? Доктор Василев, това означава промяна 
и в Наредба №14, защото там пише „пряко договаряне”. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Разбира се. Ще ги огледаме нещата и каквото е необходимо ще го 

направим.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има ли други желаещи за изказвания и предложения? Ако няма, 
пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. №151. 

Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.03.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Отсъства    

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +            с  вдигане на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   
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19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

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 Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 80 

 

В изпълнение изискванията на чл.124, ал.2 от Закона за 

публичните финанси промените по общинския бюджет се одобряват от 

Общинския съвет, с изключение на: 

• Промени по чл.56, ал.2 от Закона за публичните финанси – в 

резултат на получени като трансфер или временен безлихвен 

заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и 

сметки; 

• Промени по чл.125, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси – 

за дейностите на делегиран бюджет. 

През четвъртото тримесечие на 2015 г. са получени  27 бр. 

дарения в размер на 31 838 лв., които се разходват според волята на 

дарителите. 
Не са извършвани корекции от резервирания бюджетен кредит. 

Издадени са 36 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за корекции 

по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и бюджетите 
на второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят по 

системата на делегираните бюджети и 79 бр. заповеди на 

ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, 

работещи по системата на делегираните бюджети. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.124, ал.2 от Закона за 

публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет  Разград, 
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след поименно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява промените по общинския бюджет за четвъртото 

тримесечие на 2015 г., съгласно Приложение № 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. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 
Приложение № 1 

 

С П Р А В К А 

 

за извършените корекции на бюджета през четвъртото тримесечие на 2015 година 
 

 

Корекции по бюджета 
  

Размер 

/ в лева / 
Направление 

1 2 3 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ  01.01.2015 г.  ДО  31.12.2015 г. 
8 181 462 лв. 

Първоначален общ обем на бюджета, приет от 

Общински съвет на сесия на 17.02.2015 г.  
                                                               37 023 559 лв. 

 

 

 

Уточнен общ обем на бюджета към 31.12.2015 г.  
 

                                                              45 205 021 лв. 

в това число: 

 4 019 313 

4 000 000 

162  149 

22 651 

32 022 

75 638 

31 838 

• Субсидии, трансфери и др.приходи 

• Банков кредит 
• Дарения , в т.ч.: 

- първо тримесечие                                   

               - второ тримесечие                

               - трето тримесечие 

               - четвърто тримесечие                  

в това число: 

КОРЕКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОДОБРЯВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД, 

съгласно чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси 

 

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СПОНСОРСТВА И ДАРЕНИЯ 

през четвъртото тримесечие на 2015 година 

31 838 лв. 

 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За ОУ“В.Левски“-Разград 

763 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За ОУ“Н.Вапцаров“-Разград 

105 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” 

Дарение от Математика без граници 

За СОУ“Христо Ботев“-Разград 

30 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища“ 

Дарение от Пламен Радев Иванов 
За ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград 

360 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища“ 
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Дарение от нотариус Роска Иванова 
За ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград 

630 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища“ 

Дарение от „Агротим“ООД 

За ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград 

600 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища“ 

Дарение от Теодор Власов 
За ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград 

100 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища“ 

Дарение от Сдружение „Асоциация Интегро“ -

гр.Разград 

За ЦДГ № 2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

100 функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини“ 

Дарение от „МАРТ-2000“ ООД – гр.Разград 

За ЦДГ № 2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

100 функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини“ 

Дарение от Неджати Мустафа Исаков 
За ЦДГ № 2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

100 функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини“ 

Дарение от „ПИЛКО“ ЕООД 

За ЦДГ № 2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

200 функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини“ 

Дарение от „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ АД 

За ЦДГ № 2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

200 функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини“ 

Дарение от „Каолин“ АД 

За Защитено жилище 
2 419 функция”Социално осигураване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност”Защитено жилище“ 

Дарение от Тодор Димитров Иванов 
За Регионален исторически музей-Разград 

18 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и регионален 

характер» 

Дарение от Елка Маркова Иванова 
За Регионален исторически музей-Разград 

20 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и регионален 

характер» 

Дарение от „Блиц вендинг“ЕООД 

За Регионален исторически музей-Разград 

100 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и регионален 

характер» 

Дарение от Таня Вълева Стоянова 
За Регионален исторически музей-Разград 

7 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и регионален 

характер» 

Спонсориран концерт от Ремзи Халилов 
За Капански ансамбъл - Разград 

1 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Спонсориран концерт от ОбС на БСП – Сливо поле 
За Капански ансамбъл - Разград 

2 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Спонсориран концерт от „Електра Арт“ ЕООД 

За Капански ансамбъл - Разград 

1 500 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Спонсориран концерт от ИК за издигане 
кандидатурата на Д.Бояджиев за кмет на Община 
Разград 

За Капански ансамбъл - Разград 

900 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Спонсориран концерт от „Арлекин“ ЕООД 

За Капански ансамбъл - Разград 

2 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Спонсориран концерт от „Сеньо Артист 1“ ЕООД 

За Капански ансамбъл - Разград 

800 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от „Биовет“ АД – клон Разград 

За Община Разград 

13 000 функция «Икономически дейности и услуги», 

дейност «Други дейности по икономиката» 
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Дарение от „Прес Лес Строй“ ЕООД 

За Спортен клуб по колоездене 
3 606 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Спортни бази и спорт за всички» 

Дарение от Стефан Стефанов Савов 
За Зоокът-Разград 

180 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Зоопаркове» 

Дарение от „Транс лоджистик София“ АД 

За ЦНСТ - Разград 

1 000 функция”Социално осигураване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност“Центрове за настаняване от семеен тип“- 

 

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВИРАНИЯ БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ 

през четвъртото тримесечие на 2015 година 

0 лв. 

 

 

КОРЕКЦИИ ПО ПАРАГРАФИ 

през четвъртото тримесечие на 2015 година 

 

Заповед № РД 056/27.10.2015 г. на Директора на 
ОУ“Отец Паисий“ – Разград  

 

 

+440 

-440 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1404/13.10.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За  ОП“Обреден дом“ - Разград 

 

 

 

-2 800 

+2 800 

-100 

+100 

-300 

+300 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Обредни домове и зали» - ОД 

§§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1484/04.11.2015 г.на Кмета на Община 
Разград 

За  ОП“Разградлес“ 

 

 

 

+15 000 

-15 000 

функция”Икономически дейности и услуги”,  

дейност”Други дейности по селско, горско 

стопанство, лов и риболов” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1483/04.11.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Ремонтстрой“  

 

 

 

-20 000 

+20 000 

функция”Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда”,  

дейност”Други дейности по ЖС” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 31/02.11.205 г. на Директора на ЦДГ № 11 

„Детелина“ - Разград 

 

 

-1 773 

+1 773 

 

-214 

+214 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Спорт за всички“ - ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 134/25.11.2015 г. на Директора на 
СОУ“Хр.Ботев“ - Разград 

 

 

+6 665 

-6 665 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № 1592/25.11.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Паркстрой“ 

 

 

 

+1 845 

-1 845 

+3 790 

-3 790 

 

+6 200 

-2 800 

-3 400 

 

+500 

-500 

функция”Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда”,  

дейност“Озеленяване“ – ОД 

§§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност“Чистота“ – ОД 

§§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

Заповед № РД 15-91/27.11.2015 г. на Директора на 
ОУ“Н.Вапцаров“ - Разград 

 

 

+1 295 

-1 295 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 47/26.11.205 г. на Директора на ЦДГ № 11 

„Детелина“ - Разград 

 

 

-800 

+800 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1599/30.11.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград  

/к-во Пороище/ 
 

 

 

 

-400 

+400 

функция”Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда”,  

дейност”Други дейности по ЖС” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1600/30.11.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград 

/к-во Просторно/ 

 

 

 

 

 

-700 

 

+700 

функция”Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда”,  

дейност”Основен ремонт, поддържане и изграждане 
на улици” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Други дейности по ЖС” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1593/27.11.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград 

 

 

 

+20 000 

 

-20 000 

функция”Почмивно дело,култура, религиозни 

дейности”,  

дейност”Спортни бази и спорт за всички” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Зоопаркове” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1594/27.11.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград 

/к-во Осенец/ 

 

 

 

 

 

-1 000 

 

+1 000 

функция”Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда”,  

дейност”Основен ремонт, поддържане и изграждане 
на улици” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Други дейности по ЖС” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1595/27.11.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград  

/резерв ОУ и ЦДГ/ 

 

 

-19 548 

 

-101 211 

 

-22 800 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № 025/24.11.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

2 „Лудогорче“ - Разград 

 

 

+220 

+25 

 

+1786 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 050/23.11.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

3 „Приказка“ - Разград 

 

 

+1 513 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 204/24.11.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

4 „М.Палаузов“ - Разград 

 

 

+1 451 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 77/30.11.2015 г. на Директора на ЦДГ № 5 

„Незабравка“ - Разград 

 

 

+1 416 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 037/25.11.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

6 „Шестте ястребинчета“ - Разград 

 

 

+4 534 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 37/23.11.2015 г. на Директора на ЦДГ № 7  

„В.Левски“ - Разград 

 

 

+1 196 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 036/24.11.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

8 „Райна Княгиня“ - Разград 

 

 

+600 

+67 

 

+537 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 041/23.11.2015 г. на Директора на ЦДГ №  

11 „Детелина“ - Разград 

 

 

+1 273 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 15/23.11.2015 г. на Директора на ЦДГ №  

12 „Зорница“ - Разград 

 

 

+1 914 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 74/24.11.2015 г. на Директора на ЦДГ №  

14 „Славейче“ - Разград 

 

 

+1 690 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 46/24.11.2015 г. на Директора на ЦДГ  

„Осми март“ – с.Дянково 

 

 

+1 243 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед от 11.2015 г. на Директора на ЦДГ 2 №  

„Дора Габе“ – с.Ясеновец 

 

 

+934 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 027/24.11.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

2 „Лудогорче“ - Разград 

 

 

+1 814 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Заповед № 051/23.11.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

3 „Приказка“ - Разград 

 

 

+2 254 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 203/24.11.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

4 „М.Палаузов“ - Разград 

 

 

-1 365 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № 78/30.11.2015 г. на Директора на ЦДГ№ 5 

„Незабравка“ - Разград 

 

 

+2 547 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 036/24.11.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

6 „Шестте ястребинчета“ - Разград 

 

 

+6 719 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 
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Заповед № 34/23.11.2015 г. на Директора на ЦДГ № 7  

„В.Левски“ - Разград 

 

 

+3 178 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 037/24.11.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

8 „Райна Княгиня“ - Разград 

 

 

+1 317 

 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Заповед № 042/23.11.2015 г. на Директора на ЦДГ №  

11 „Детелина“ - Разград 

 

 

+10 689 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № 13/24.11.2015 г. на Директора на ЦДГ №  

12 „Зорница“ - Разград 

 

 

+2 264 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Заповед № 73/24.11.2015 г. на Директора на ЦДГ №  

14 „Славейче“ - Разград 

 

 

-1 700 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № 45/24.11.2015 г. на Директора на ЦДГ  

„Осми март“ – с.Дянково 

 

 

+1 724 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед от 11.2015 г. на Директора на ЦДГ 2 №  

„Дора Габе“ – с.Ясеновец 

 

 

-2 484 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № ФД 154-065/23.11.2015 г. на Директора на 
ОУ“Елин Пелин“ – с.Стражец 

 

 

-36 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № ФД 139-58/24.11.2015 г. на Директора на 
ОУ“Отец Паисий“ – с.Дянково 

 

 

-9 904 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 64/24.11.2015 г. на Директора на 
ОУ“Кирил и Методий“ – с.Киченица 

 

 

-1 836 

-1 500 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № ФС-02/111/23.11.2015 г. на Директора на 
ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ – с.Ясеновец 

 

 

+8 132 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № 65/23.11.2015 г. на Директора на 
ОУ“Г.С.Раковски“ – с.Раковски 

 

 

-6 617 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № 174/24.11.2015 г. на Директора на 
ОУ“Н.Икономов“ – Разград  

 

 

+3 000 

+590 

+2 300 

 

+15 503 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 0111/27.11.2015 г. на Директора на МУЦ 

по ТТ - Разград 

 

 

+6 060 

+405 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № РД-15-90/27.11.2015 г. на Директора на 
ОУ“Н.Вапцаров“ – Разград 

 

 

+5 693 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 00141/23.11.2015 г. на Директора на 
ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ – Разград 

 

 

+4 979 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № РД-23-045/24.11.2015 г. на Директора на 
ПМГ“Акад.Н.Обрешков“ – Разград 

 

 

+5 860 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № РД-084/24.11.2015 г. на Директора на 
ОУ“Отец Паисий“ – Разград 

 

 

-978 

-4 000 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Заповед № РД-762-50/24.11.2015 г. на Директора на 
ОУ“П.Берон“ – с.Осенец 

 

 

-217 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № РД-08-216/24.11.2015 г. на Директора на 
ОУ“В.Левски“ - Разград 

 

 

+16 463 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № 156/24.11.2015 г. на Директора на 
ОУ“И.Тургенев“ – Разград  

 

 

+1 492 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 132/25.11.2015 г. на Директора на 
СОУ“Хр.Ботев“ - Разград 

 

 

+6 967 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1644/08.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За отдел „Образование“ 

 

 

+9 186 

+1 449 

+1 806 

 

+36 414 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1645/08.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За отдел „Образование“ 

 

 

-7 409 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № 1646/08.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За отдел „Образование“ 

 

 

+2 401 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1647/08.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“УСХПД“ 

 

 

-1 000 

+1 000 

функция”Образование”,  

дейност”Столове” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 1648/08.12.2015 г.на Кмета на Община 
Разград 

За  ОП“Разградлес“ 

 

 

 

+20 000 

-5 000 

 

-3 683 

-3 656 

 

-1 161 

-6 000 

функция”Икономически дейности и услуги”,  

дейност”Други дейности по селско, горско 

стопанство, лов и риболов” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

§§ 53-00 «Придобиване на НДА» 

Заповед № РД-15-158/21.12.2015 г. на Директора на 
Общежитие за средношколци – Разград  

 

 

 

 

+670 

-670 

функция”Образование”,  

дейност”Общежития” – дофинансиране с приходи с 
общински характер  

приходна част 

§§ 24-04 „Приходи от продажба на стоки и услуги“ 

§§ 24-05 „Приходи от наем имущество“ 

Заповед № 61/28.12.2015 г. на Директора на ЦДГ 

 № 2 „Лудогорче“ - Разград 

 

 

-712 

+516 

 

+196 

 

-3 728 

+3 728 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 
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Заповед № 091/28.12.2015 г. на Директора на ЦДГ 

 № 8 „Райна Княгиня“ - Разград 

 

 

+660 

-660 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 77/23.12.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

12 „Зорница“ - Разград 

 

 

-938 

+655 

+283 

 

+5 725 

-5 725 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед от 21.12.2015 г. на Директора на ЦДГ № 4 

„М.Палаузов“ - Разград 

 

 

+7 379 

-4 855 

-3 015 

 

+491 

 

-5 267 

+5 267 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 00220/23.12.2015 г. на Директора на 
ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ – Разград  

 

 

-5 400 

+5 400 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № ФД-161-80/28.12.2015 г. на Директора на 
ОУ“Отец Паисий“ – с.Дянково 

 

 

-2 686 

+109 

+330 

 

+2 247 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № РД-15-159/28.12.2015 г. на Директора на 
Общежитие за средношколци – Разград  

 

 

-11 152 

-2 783 

+13 935 

функция”Образование”,  

дейност”Общежития” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1767/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Център за работа с деца 

 

 

-684 

+684 

-900 

+900 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни заведения” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1768/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Център за работа с деца 

 

 

-530 

+530 

-500 

+500 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни заведения” – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1770/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За собствения бюджет на Община Разград 

 

За кметство Дянково 

 

 

 

-111 

 

 

 

+111 

функция”Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда”,  

дейност”Чистота” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

функция”Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда”,  

дейност”Чистота” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 
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Заповед № 1769/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За кметство Дянково 

 

 

-205 

+205 

 

 

 

-49 

+49 

 

-1 100 

+1 100 

 

 

 

+168 

-233 

+65 

Функция“Общи държавни служби“, 

дейност «Общинска администрация» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Дейност «Общинска администрация» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

функция”Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда”,  

дейност”Чистота” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Заповед № 1771/29.12.2015 г.на Кмета на Община 
Разград 

За  ОП“Бизнес зона“Перистър“ 

 

 

 

+40 000 

-40 000 

 

+1 500 

-1 500 

функция”Икономически дейности и услуги”,  

дейност”Други дейности по икономиката” – ОД 

приходна част 

§§ 24-05 «Приходи от наем имущество» 

§§ 40-30 «Приходи от продажба на НДА» 

разходна част 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 101/29.12.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

3 „Приказка“ - Разград 

 

 

+716 

-716 

 

+464 

-464 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 85/29.122015 г. на Директора на ЦДГ 

„Осми март“ – с.Дянково 

 

 

+1 813 

-1 813 

-13 

+13 

-427 

+427 

 

-1 698 

+1 698 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД-15-115/29.12.2015 г. на Директора на 
ОУ“Н.Вапцаров“ – Разград  

 

 

+103 

+578 

 

-681 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 061/19.12.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

7 „В.Левски“ - Разград 

 

 

-2 815 

+5 227 

-849 

 

-1 563 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № 077/30.12.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

7 „В.Левски“ - Разград 

 

 

-8 042 

+8 042 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 136/28.12.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

14 „Славейче“ - Разград 

 

 

+3 251 

-1 730 

+1 468 

 

-2 989 

 

-589 

+589 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 103/22.12.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

11 „Детелина“ - Разград 

 

 

-2 444 

-7 850 

-5 760 

 

+16 054 

 

-5 596 

+5 596 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 88/29.12.2015 г. на Директора на 
ОУ“Г.С.Раковски“ – с.Раковски 

 

 

-10 500 

+10 500 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № ФС-02-142/28.12.2015 г. на Директора на 
ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ – с.Ясеновец 

 

 

-23 345 

-16 001 

-443 

 

+35 939 

+3 850 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 92/22.12.2015 г. на Директора на 
ОУ“Кирил и Методий“ – с.Киченица 

 

 

-40 

+40 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № РД-147/30.12.2015 г. на Директора на 
ОУ“Отец Паисий“ – Разград  

 

 

-10 450 

+9 700 

+750 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 311/30.12.2015 г. на Директора на 
ОУ“Н.Икономов“ – Разград  

 

 

-6 824 

+5 228 

+1 596 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 0129/30.12.2015 г. на Директора на МУЦ 

по ТТ – Разград  

 

 

-4 923 

-386 

-1 882 

 

+4 680 

+2 511 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 
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Заповед № 192/30.12.2015 г. на Директора на 
СОУ“Хр.Ботев“ – Разград  

 

 

+2 409 

-2 409 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 194/30.12.2015 г. на Директора на 
СОУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

-5 568 

-9 094 

+10 485 

 

+4 127 

-50 

 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

Заповед № РДІ23-080/05.01.2016 г. на Директора на 
ПМГ“Акад.Н.Обрешков“ – Разград  

 

 

-5 300 

-820 

+6 120 

 

-3600 

+3600 

 

 

+700 

-700 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Общообразователни училища” – 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 114/05.01.2016 г. на Директора на ЦДГ № 

2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

 

 

+6 060 

-6 881 

+2 356 

 

-1 535 

 

-1 477 

+1 477 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 109/30.12.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

5 „Незабравка“ - Разград 

 

 

-1 434 

+1 434 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 108/30.12.2015 г. на Директора на ЦДГ № 

5 „Незабравка“ - Разград 

 

 

-1 172 

+1 172 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Заповед от 31.12 .2015 г. на Директора на ОУ“Елин 

Пелин“ – с.Стражец 

 

 

-2 000 

+2 000 

-382 

+382 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 1780/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За  Капански ансамбъл-Разград 

 

 

 

-3 810 

-9 280 

+11 666 

 

+1 459 

-35 

 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 



19 

 

Заповед № 1781/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Ученическа спортна школа  

 

 

-400 

+400 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни дейности” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 1782/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“УСХПД“  

 

 

-1 000 

+1 000 

функция”Образование”,  

дейност”Столове” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 1783/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ХГ“Проф.И.Петров“ - Разград 

 

 

 

 

+50 

-50 

+1 100 

-1 100 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и регионален 

характер» - дофинансиране с приходи с общински 

характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1784/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ХГ“Проф.И.Петров“ - Разград 

 

 

 

-463 

+325 

+138 

 

-257 

+257 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и регионален 

характер» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1785/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Общински културен център-Разград 

 

 

 

-280 

+280 

-15 728 

+15 728 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» - ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 1786/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Паркстрой“ 

 

 

 

+1 190 

-1 190 

 

-364 

 

+364 

функция”Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда”,  

дейност“Озеленяване“ – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност“Чистота“ – ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1787/29.12.2015 г.на Кмета на Община 
Разград 

За  ОП“Разградлес“ 

 

 

 

-2 985 

-4 537 

-4 824 

 

+12 277 

+69 

функция”Икономически дейности и услуги”,  

дейност”Други дейности по селско, горско 

стопанство, лов и риболов” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 
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Заповед № 1788/29.125.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Регионална библиотека „Проф.Б.Пенев“- Разград 

 

 

 

-19 145 

-1 072 

-1 483 

 

+13 742 

+7 948 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Библиотеки с национален и регионален 

характер» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 53-00 «Придобиване на НДА» 

Заповед № 1789/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

-210 

-3 030 

-3 925 

 

+7 225 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Библиотеки с национален и регионален 

характер» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1790/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

 

-1 944 

+1 944 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Библиотеки с национален и регионален 

характер» - дофинансиране с приходи с общински 

характер 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1791/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Център за ученическо и научно-техническо 

творчество  

 

 

-200 

+200 

-500 

+500 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни дейности” – ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 1792/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Ремонтстрой“  

 

 

 

-300 

+300 

-6 130 

+6 130 

функция”Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда”,  

дейност”Други дейности по ЖС” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 208/30.12.2015 г. на Директора на 
ОУ“И.Тургенев“ – Разград  

 

 

+7 900 

-715 

+5 980 

 

-13 165 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № РД-08-256/21.12.2015 г. на Директора на 
ОУ“В.Левски“ – Разград  

 

 

 

-10 000 

+10 000 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № РД-08-255/21.12.2015 г. на Директора на 
ОУ“В.Левски“ – Разград  

 

 

-4 960 

+1 333 

-40 573 

 

+44 200 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № РД-774-63/28.12.2015 г. на Директора на 
ОУ“Д-р П.Берон“ – с.Осенец  

 

 

-1 585 

-1 500 

+1 500 

+1 585 

 

+400 

-400 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 107/30.12.2015 г. на Директора на ЦДТ № 

6„Шестте ястребинчета“ - Разград 

 

 

-2 342 

+400 

 

-1 942 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 106/30.12.2015 г. на Директора на ЦДТ № 

6„Шестте ястребинчета“ - Разград 

 

 

+3 466 

-3 466 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 38/28.12.2015 г. на Директора на Спортно 

училище – Разград 

 

 

+11 281 

-4 326 

+727 

 

-7 292 

-390 

 

 

+2 038 

-2 038 

 

+1 

-1 

функция”Образование”,  

дейност”Спортни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 40-00 «Стипендии» 

дейност”Спортни училища” – дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Спорт за всички” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1793/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За отдел“Образование“ 

 

 

+12 472 

-8 735 

+3 934 

 

-7 671 

 

-4 808 

+4 808 

 

-628 

+628 

 

-8 571 

+969 

-1 731 

 

+9 333 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Други дейности по образованието” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Други дейности по образованието” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № 1794/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За отдел „Социални дейности“ 

 

 

-4 479 

-5 773 

-5 214 

 

+14 586 

+463 

 

 

-10 474 

-2 917 

-1 140 

 

+14 531 

-103 

 

 

 

+1 353 

-1 353 

 

-376 

+376 

-1 575 

+1 575 

функция”Социално осигураване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност“Центрове за настаняване от семеен тип“-ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

дейност”Домове за стари хора“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

дейност”Домове за стари хора“ – дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 „Придобиване на ДМА“ 

дейност”Центрове за обществена подкрепа“ – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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-8 050 

-387 

-638 

 

+9 123 

-98 

 

 

+6 932 

+1 713 

+1 598 

 

-9 962 

-91 

 

-190 

 

 

-428 

-342 

 

+868 

-98 

 

 

+2 049 

-3 469 

-1 094 

 

+2 405 

+109 

 

 

-2 096 

+3 254 

 

-905 

-253 

дейност”Центрове за социална рехабилитация и 

интеграция“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

дейност”Домове за възрастни хора с деменция“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Защитено жилище“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

дейност”Дневни центрове за възрастни хора с 
увреждания“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

дейност”Домашен социален патронаж“ – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 
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Заповед № 1795/29.12.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград 
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-7 900 

+7 900 
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+1 200 

Функция“Общи държавни служби“, 

дейност“Държавни и общински дейности и служби по 

изборите“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност «Общинска администрация» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Дейност «Общинска администрация» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

Дейност «Общински съвет» - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Функция“Отбрана и сигурност“ 

дейност”Други дейности по вътрешната сигурност“ - 

ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 „Придобиване на ДМА“ 

дейност”Отбранително-мобилизационна подготовка“- 

ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Функция“Здравеопазване“ 

дейност”Детски ясли“ - ДД 

§§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

дейност”Детски ясли“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Здравен кабинет в детски градини и 

училища“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Функция“Здравеопазване“ 

дейност”Детски ясли“ - ДД 

§§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на персонала 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

дейност”Детски ясли“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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+51 933 

-2 500 

 

-30 000 

дейност”Здравен кабинет в детски градини и 

училища“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Функция“Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи“ 

дейност”Клубове на пенсионери и инвалиди“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Други служби и дейности по социалното 

осигуряване и подпомагане“  - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Други служби и дейности по социалното 

осигуряване и подпомагане“  - дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда“ 

дейност”Управление, контрол и регулиране на 
дейностите по жилищното строителство“ - ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

§§ 51-00 „Основен ремонт“ 

дейност”Водоснабдяване и канализация“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Осветление на улици и площади“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“-ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, административни 

санкции“ 

§§ 52-00 „Придобиване да ДМА 
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Функция“Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“ 

дейност”Дейности по почивното дело и социалния 
отдих“- ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Спортни бази и спорт за всички“ – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия за 

текуща дейност“ 

дейност”Радиотранслационни възли“ – ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 53-00 „Придобиване на НДА“ 

дейност”Зоопаркове“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Други дейности по културата“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Управление, контрол и регулиране на 
дейностите по транспорта и пътищата“ – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Други дейности по транспорт, пътища, 
пощи, далекосъобщения“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Приюти за безстопанствени животни“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Други дейности по икономиката“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 46-00 „Разходи за членски внос и участие в 

нетърговски организации“ 

§§ 52-00“Придобиване на ДМА“ 

Заповед № 1796/29.12.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Обреден дом“ - Разград 

 

 

-161 

+161 

-3 040 

+3 040 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Обредни домове и зали» - ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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С Т А Т И Я  2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 153. 

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

Относно: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2017-2019 

г. за местни дейности на Община Разград. 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев  – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

В изпълнение на Решение № 56 на Министерски съвет  от 28.01.2016 

г. за бюджетната процедура за 2017 г. Община Разград изготви бюджетна 
прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местни дейности.  Бюджетната прогноза е изготвена в 
съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, указанията 
на Министерство на финансите и Наредба № 15 за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.  
Приходната част 
Местните приходи са планирани на базата на облога по видове данъци и 

приетите с Наредба №  18 и цените на услуги в Наредба № 14 на Община 
Разград и извършен анализ и реална оценка и анализ на събираемостта им 

през последните години. 

Направена е реалистична оценка на собствените приходи, като са 
изключени приходите с еднократен характер. 

Разходната част е изготвена в съответствие с общите изисквания и насоки 

дадени в Писмо № БЮ-1 от 10.02.2016 г.; Наредба № 15 за условията и 

реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 

и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет; 
Действащите законови и подзаконови актове и Решенията на Общинския 
съвет. 
 Разходите за периода 2017-2019 г. са планирани в съответствие с 
очакваните приходи и при спазване на приоритетите и потребностите на 
местната общност и целите на общината. Не е допуснато планиране на 
разходи, за които няма обезпечен финансов ресурс. 
 Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе 
следното Решение: Одобрява бюджетната прогноза за периода 2017-2019 г. 
за местни дейности на Община Разград съгласно Приложение № 1 до  

Приложение № 4. Благодаря.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. И тази докладна записка беше разгледана във всички 

постоянни комисииq предвид това че касае бюджет на Община Разград.  

Ще помоля председателите на комисиите да докладват за взетите решения 
Постоянна комисия  по бюджет, финанси и икономическа политика -

госпожа Димитрова. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Виq госпожо Председател. Предложената докладна 
записка беше категорично  подкрепена от  9 общински съветника, които 

гласуваха „ЗА”, без „против” и  „въздържали се”.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол, господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, на своето заседание проекта за решение беше 
подкрепен с 8 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се”.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации, господин Монев.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА”, 1-  „против” и 1 - „въздържал се” проекта беше 
подкрепен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по устройство и развитие на територията, 
транспорт на Общината, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Подкрепена с гласовете на 10 общински съветници. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство ще докладва заместник – председателят на комисията 
Светослав Банков. 
 

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

 Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение с  6 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се”. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване, д-р Петров. 
 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

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 

Постоянната комисия по образование и наука, госпожо Орешкова. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Постоянната комисия по образование и наука подкрепи докладна 
записка № 153, със  7 гласа „ЗА” , без „против” и „въздържали се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по култура, културно – историческо наследство 

и духовни ценности, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Докладната записка беше подкрепена с 5 гласа „ЗА”, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянната комисия  за младежта, спорта и туризма, господин 

Парашкевов. 
 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Постоянната комисия за младежта, спорта и туризма подкрепи 

докладната записка и проекта за решение с 6 гласа „ЗА”, без „против” и 

„въздържали се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянната комисия по международно сътрудничество, господин 

Вели.  

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка с 5 гласа „ЗА”, 

„против”  и „въздържали се” – няма.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Уважаеми колеги, имате възможност да зададете 
своите въпроси към вносителя. Госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Благодаря. Имам няколко въпроса. Всичките наведнъж ли да ги 

задам или въпрос отговор?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Въпрос, отговор. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Добре, благодаря. Някои от въпросите ги зададох по време на 
заседанието на постоянната комисия по бюджет и финанси в приходната 
част. Първия ми въпрос беше свързан с това, че прогнозата три години 

напред дава един много малък ръст на приходи от данък  върху превозните 
средства, а тенденцията поне по наблюдение мое и не само мое е, че 
непрекъснато се увеличава броя  превозните средства, което означава, че 
все пак три години напред трябва според мен да има един малко по – голям 

ръст в приходната част. Това е по отношение на този приход от данък  
върху превозните средства. И въпроса ми е: Може ли там да бъде 
направена някаква корекция?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Ганева. 
 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ” в общинска администрация 
Считаме, че плана в този показател е достатъчно напрегнат. Както 

виждате в сравнение с предходните години е около 250 000 повече. Така че 
не предвиждаме ръстове за следващите години. Взели сме прогнозата на 
базата на отчетите за предходни години и това е най – високото ниво-2016 

година.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, заповядайте. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Аз ли нещо не мога да смятам тука, защото аз виждам ръст от 5 000. 

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ” в общинска администрация 
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Ръст спрямо 2015 година, спрямо плана, е над 250 000. 1 500 000, 

450 000 мисля, че беше за 2015 година. Сега спрямо изпълнението 

наистина няма ръст.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Да. Благодаря. И спрямо плана за 2016 няма ръст. Следващия ми 

въпрос, вървим по – нататък по приходната част,  „приходи от наеми и 

имущество”. Въпроса ми е:  тука предвидено ли е това, което предстои ние 
взехме като решение мисля на предходното заседание продажба на един 

голям имот  бившата „Жандармерия”?  

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ” в общинска администрация 
Не, не е предвидено. Не е предвидено продажбата. Ще бъде 

предвидено като стане факт на актуализацията през месец септември.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Ами нали все пак това е прогноза. Имаме вече взето решение от 
Общинския съвет, заявен интерес. Тогава къде е прогнозата на този 

бюджет? И тук пак в тази част – Какво се предвижда в прогнозата относно 

„ШЕЛ”?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговори на така зададения въпрос?  

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ” в общинска администрация 
Какво имате предвид за „ШЕЛ”?  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Госпожо Ганева, по договора който има Общината мисля, че 2018 

най – късно 2019 година „ШЕЛ” трябва да предостави всичките 
недвижими свои активи в собственост на Общината. Къде е предвидено 

това заложено в прогнозата?  

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ” в общинска администрация 
В кой данък според Вас ще се отрази това като се върнат активите?  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Това е увеличаване на активите.  
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Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ” в общинска администрация 
Те ще се увеличат в баланса като такива.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Добре, благодаря за „ШЕЛ”, но за „Жандармерията” не виждам защо 

не е предвидено. И по – нататък приходите от „такса битови отпадъци” – 

гледаме, че тук прогнозите са да се запази нивото от 2016 до 2019 година. 
Нали очакваме промяна в методиката на определяне на таксата. Къде е 
предвидено това като промяна и въобще какво смятате, че може да се 
случи?  

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ” в общинска администрация 
Няма още такава наредба на национално ниво и ние не сме 

предвиждали нищо такова. Нашите специалисти не са предвидили. Както 

виждате в 2015 година постигнатото е по – високо и има един преходен 

остатък за 2016 година. От там нататък като приходи не предвиждаме 
увеличаване на размерите и постигане на едно и също число.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева, след като нямаме нормативен акт приет от 
Народното събрание на каква база да стъпят нашите специалисти, за да 
направят изчисленията за това за което говорите.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Аз разбирам, че прогнозата е един документ, в който предварително 

се залагат някакви цифри, които в последствие при настъпили промени в 
самите бюджети ще бъдат отразени по някакъв начин, но все пак в този 

вид какъв е смисъла да го  приемаме този документ като прогноза. Той не 
показва нищо по – различно в периода след три години от съществуващото 

състояние. Освен това дори и да не бъде променена методиката и 

следващите години да остане по този начин определяне на таксата смятате 
ли, че това което е  в момента като промили ще бъде достатъчно като 

събрани средства да покрие примерно увеличаване на тези такси, които се 
плащат за всеки тон депониран отпадък, които ежегодно се увеличават? 

Това поне може да бъде предвидено, защото е заложена в закона тази 

промяна.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева, разбирам Ви чудесно въпроса, но да не говорим 

нали, че в момента мисля, че не е точно по темата, но Община Разград 

работи в тази посока. Знаете много добре, че имаме готова проектна 
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документация във връзка  с базата за сметището, имаме изготвени проекти 

за компостираща и сепарираща инсталация. Знаете много добре, че 
въвеждането в експлоатацията на тези системи ще намали драстично 

разходите за такса смет.   
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Ами да се надяваме да е така.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не само се надяваме, а работим в тази посока.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

В интерес на всички граждани е това. Продължавам по …. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Следващ въпрос ли имате? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Да, следващ въпрос. Следващ въпрос вече в разходната част. В 

разходи „Ремонт на дълготрайни материални активи” – това е 51 - 00 на 
стр.4. Виждаме през 2015 година разходи 7 135 295 лв. тук е ясно, че е 
отразена тази сума, която беше по проекта за реконструкция на 
централната  градска част. За 2016 година са предвидени в бюджета 
934 304 лв., оттам – нататък вече сумите стават доста по – малки. Тук 

въпросът ми е: правим пак прогноза три години напред  - къде и как трябва 
да бъдат отразени тези 19 милиона и колко там хиляди лева бяха по 

Оперативна програма „Региони в растеж” ?  

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ” в общинска администрация 
Те не са в бюджета. Тук не могат да намерят място 19 милиона.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

А къде трябва да намерят място, госпожо Ганева?  

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ” в общинска администрация 
В извън бюджетните сметки намират, а те не намират отражение в 

тази прогноза.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Добре, благодаря Ви. И в частта разходи по отношение на културата. 
Този въпрос го зададох и на постоянната комисия по култура. Частично 
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бях удовлетворена от това, което ми беше отговорено. Става въпрос за 
това, че в 51 – 00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи” 

имаме едни първо 18 000 лв. през 2015 година, за тази година 42 000 лв. 
предвидени, оттам – нататък три години нито лев предвидено за ремонт на 
дълготрайни материални активи. Аз дадох само един пример и по 

отношение на този пример получих отговор, който ме удовлетворява на 
този етап, но ще проследим и развитието на нещата.  Изложбената зала на 
бул. „България” , която е в абсолютно окаяно състояние, се нуждае от един 

много сериозен ремонт – тук отговора беше по време на комисия, че има 
предвидени такива средства с бюджета за тази година. Само, че сградния 
фонд и на другите културни институти не е в много по – добро състояние и 

аз не виждам тук отразено нищо като прогноза за поддръжката на тази 

общинска собственост. Това касае и следващия параграф „ Придобиване на 
дълготрайни материални активи” , в който имаме 2015 година – 7 470 лв., 
тази година 4 000 лв. и оттам – нататък са 0, 0, 0. Какво се предвижда все 
пак?  

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ” в общинска администрация 
Капиталови разходи не са разпределяни по функции, а само има 

заделени такива средства, които ще станат факт след определяне на 
годишните програми ежегодно. Затова не сме ги разпределяли по 

параграфи и по функции, както в годишната програма, която даваме за 
бюджета. Сега указанията на Министерство на финансите е да се 
предвиждат реални приходи и реални разходи, а не предполагаеми. Това, 
което преди попитахте, когато стане факт определена продажба или 

наистина очакваме, че в рамките на годината ще се появи, само тогава да 
се отразява, а не такива измислени приходи и разходи, наречени прогноза.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Ама аз не виждам измислени, защото някой от тях ще бъдат реалност 
само след по – кратък период от периода, касаещ прогнозния бюджет. И в 
крайна сметка моя въпрос отново е: Има ли смисъл тогава от един такъв 
документ, който за три години напред чертае развитието на Общината? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева, искате ли да Ви кажа какво е реален разход? Аз 
ще Ви кажа, защото най – вероятно колегите общински съветници не знаят 
пък и обществеността на Разград не знае, но да Ви кажа: Съвсем доскоро 

Вие подкрепяхте едно предишно ръководство на Общината. Нали така 
беше? Преди няколко седмици имам писмо от Управляващия орган, с 
което ме информира, че санкционира Община Разград с 400 000 лв., близо 

400 000 лв. за ремонта на градската среда. Да. Причини. Ще Ви дам 
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писмото да прочетете. Искам да попитам също и колегите: Уважаеми 

колеги, от къде ще намерим тези 400 000 лв.? Те не са планувани в 
бюджета. Те не са заложени в бюджета. Четиристотин хиляди лева нали 

знаете какво е – 60% от капиталовата програма на Общината. Какво значи 

това. Да изкараме тези 400 000 лв. и да не правим тротоари, да не правим 

площадки. Уважаеми колеги, трябва да го знаете това 400 000 лв. сме 
наказани до тук. Съжалявам, че сега трябваше да го спомена. Ние ще ви 

подготвим най – вероятно докладна записка, с която ще ви информираме 
подробно защо, как и кога. Спомняте ли си когато ви запитах малко преди 

изборите, миналата година май месец, има ли нарушена такава процедура? 

Има ли санкция? От Общината ми отговориха, че няма такова нещо. А аз 
вече имах отговора от Министъра на регионалното развитие. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Доктор Василев, не съм била член на предходния Общински съвет и 

това, което в момента казвате - да вероятно е така щом го изнасяте като 

информация, но само да ги подхвърлите тези 400 000 лв. без да уточните 
причините, защото зависи какви са причините.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли други въпроси, госпожо Неделчева? Колеги, имате ли 

въпроси към вносителя на докладна с № 153? Господин Джипов, 
заповядайте. 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок”  

Благодаря. Аз имам точен въпрос. По приходите 40-00, аз попитах и 

на комисиите – в 40-22 на втора страница „Постъпления от продажба на 
сгради” – за 2015 г. – 23 600 лв.; за 2017 г. 130 000 лв. Ако се основаваме 
на фактите, че в 2015 г. Общината е получила 23 600 лв., на какво 

основание е прогнозата от 130 000 лв.?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Ако може аз да отговоря на този въпрос. Прогнозата е направена на 
базата точно на Програмата за управление. Частта, касаеща Продажби е на 
такава стойност. Затова в настоящата година е така предвидено. И то може 
би не е прогноза, но това са реалните факти, в частта за продажба на 
имоти, в Програмата за управление и разпореждане с имотите, са 
предвидени такива стойности. Затова.  

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок” 
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Нали там променихме преди няколко заседания за 
„Жандармерията”? 

 

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

Сега, да обясня за „Жандармерията”. В началото на изложението, в 
мотивната част е написано, че тези приходи и разходи, които са с 
еднократен характер не следва да се вземат предвид и това е указанието на 
Министерство на финансите. Да, действително в Програмата за управление 
предната сесия вие предвидихте имота „ бивша Жандармерия” за 
продажба, но по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. За да се 
осъществи тази продажба по този ред са необходими да бъдат изпълнени 

няколко неща и това е да се получи сертификат по този Закон от 
Агенцията. Ако той не се получи за този проект нали сте съгласни, че няма 
как да се осъществи тази продажба. Затова реда е различен при нея. 
Благодаря.  

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок” 

Доколкото съм запознат продажбата на сгради е един път. Не може 
да го продаваме няколко пъти, което току-що Вие това визирахте понеже 
било еднократно. Когато Общината продаде  някакъв имот той го продава 
еднократно, както и „Жандармерията” ще се продаде веднъж, не няколко 

пъти.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожа Георгиева отговори на въпроса Ви съвсем коректно и 

наистина в докладната е отразено това, че са изключени приходите с 
еднократен характер, както и обясни поради каква причина. Имате ли 

други въпроси, колеги? Заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров -  ПП „Реформаторски блок” 

Аз искам да взема повод от въпроса, който госпожа Неделчева зададе 
за „ШЕЛ”. Тука се смотолеви, че няма как да бъде в тази прогноза, което 

съвсем не е така. Искам тук да погледнете в 24 - 00, дали ще бъде 24-05, 

дали ще бъде 24 - 04 в края на краищата е стопроцентово сигурно, а не 
предполагаемо, че бензиностанцията и земята, върху  която е построена  
става владение на Община Разград. Дали тя ще продължи договора с 
„ШЕЛ”, с „ОМВ”, с който си иска да сключи договор ще има приходи. Те 
не са отразени тука. Дори да приемем неприемливото, че ще стане 
общинска бензиностанция  и ще се конкурираме с Марешки пак трябва 
като продажба …….. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Какъв е въпроса Ви, господин Димитров?  
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Г-н Иво Димитров -  ПП „Реформаторски блок” 

Защо не е отразено питам? И моля Ви, когато аз се изказвам и 

задавам въпрос да не бъда насочван от Председателя в каква посока да го 

задавам. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Просто сме в процедура на въпроси и очаквах Вашия въпрос. 
 

Г-н Иво Димитров -  ПП „Реформаторски блок” 

Да, зададох въпрос, конкретен и чакам за отговор на него.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговори на въпроса? Госпожо Ганева. 
 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ” в общинска администрация 
Сега в параграфа за наеми има отразени приходи от „ШЕЛ” , които 

идват по договора.  
 

Г-н Иво Димитров -  ПП „Реформаторски блок” 

Господин Иво Димитров се обръща към госпожа Ганева, но думите 
му не могат да бъдат отразени тъй като не говори на микрофон. 

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови дейности и 

МДТ” в общинска администрация 
Ами след това нищо не е отразено.  

 

Г-н Иво Димитров -  ПП „Реформаторски блок” 

Благодаря Ви много.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли други въпроси? Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров -  ПП „Реформаторски блок” 

Още един въпрос, който тук за тези 400 000 лв. директно към 

господин Кмета: Господин Кмете,  приемахме бюджет. Вие казахте, че 
предварително сте знаели, че ще бъде Община Разград санкционирана. 
Като приемахме този бюджет защо не ни казахте това, за да може то да 
бъде отразено в бюджета, а не сега наистина да се питаме от къде ще 
извадим тези пари за да ги платим?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Господин Димитров, благодаря за въпроса. Ние знаехме само за 
около 200 000 лв. За съжаление има още 200 000 лв. към тях.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли други въпроси към вносителя? Ако нямате въпроси 

пристъпваме към изказвания, предложения за изменения и допълнения. 
Ако няма желаещи преминаваме към поименно гласуване на докладна 
записка с вх. №153.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.03.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Отсъства    

4. Веселин Валентинов Спасов   + 

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов  +  

9. Елка Александрова Неделчева   + 

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров с вдигане  + на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров   + 

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Милена Дачева Орешкова   + 

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова   + 

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 Не участва   
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32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 81 

 

В изпълнение на Решение № 56 на Министерски съвет  от 

28.01.2016 г. за бюджетната процедура за 2017 г. Община Разград 

изготви бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности.  Бюджетната 

прогноза е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за 

публичните финанси, указанията на Министерство на финансите, 
дадени с Писмо № БЮ-1 от 10.02.2016 г. и Наредба № 15 за условията и 

реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет. 

 

1. Приходна част 

Местните приходи са планирани на базата на облога по видове 
данъци и приетите с Наредба №  18 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Разград данъчни ставки, таксите и 

цените на услуги в Наредба № 14 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Разград и извършен анализ и реална оценка и анализ на 

събираемостта им през последните години. 

Направена е реалистична оценка на собствените приходи, като са 

изключени приходите с еднократен характер. 

Съгласно дадените в Писмо № БЮ-1 от 10.02.2016 г. указания като 

база за разработване на трансферите за местни дейности и целевата 

субсидия за капиталови разходи за периода 2017-2019 г. са заложени  

одобрените със ЗДБРБ за 2016 г. размери. 

 

2. Разходна част 

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с: 
• Общите изисквания и насоки, дадени в Писмо № БЮ-1 от 

10.02.2016 г.; 
• Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет; 

• Действащите законови и подзаконови актове; 
• Решенията на Общинския съвет. 
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Разходите за периода 2017-2019 г. са планирани в съответствие с 
очакваните приходи и при спазване на приоритетите и потребностите 
на местната общност и целите на общината. Не е допуснато планиране 
на разходи, за които няма обезпечен финансов ресурс. Бюджетната 

прогноза на разходите е разработена по функции и групи и по 

показатели от Единната бюджетна класификация за 2016 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от 

Закона за публичните финанси, чл.4, ал.1, т.2 и чл.17, ал.5 от Наредба 

№ 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет, Общински съвет  Разград, след 

поименно гласуване, с 20 гласа „ЗА”, „против” – 2, „въздържали се” – 

7, 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2017-2019 г. за местни 

дейности на Община Разград съгласно Приложение № 1- Приложение 
№ 4. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград и 

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

му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред 

Административен съд Разград. 

Приложения с №№ 1, 2, 3 и 4 са неразделна част Решение №81 по 

Протокол №8 от 29.03. 2016 г. и са приложени в отделни файлов. 
 

С Т А Т И Я  3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№154. 

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

 Относно: Съгласие за промяна на начина на трайно ползване на 

част от имот 100058 по плана за земеразделяне в землището на с. 
Липник, представляващ пасище, мера, общинска публична 

собственост – за полски път.  

Заповядайте, господин Кмет. 
 

 Г-н Валентин Василев  – кмет на Община Разград 

 Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, имаме ситуация, при която съществуващо гробище 
граничи с имоти единият от които е пасище, мера, която пък от своя страна 
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граничи с друг имот, който представлява полски път. По същество имотът 
на съществуващото гробище няма осигурен достъп до полски или друг 
път. Достъпът се осъществява през поземлен имот – представляващ 

общинско пасище, мера. 
Най-икономически целесъобразно решение за осъществяване на 

достъп до съществуващия гробищен парк, имот с № 100038 се явява 
пресичането на имот с № 100058, представляващ пасище, мера, което води 

до промяна начина на трайно ползване на част от цитирания имот. 
Предлагаме имот, представляващ пасище, мера в местността „Мерата“  в 
землището на с. Липник, Община Разград да бъде разделен на три 

поземлени имота като двата ще останат със същото предназначение, а 
новообразувания имот между тях да бъде  с начин на трайно ползване – 

полски път. 
Съгласно изискванията на чл.21 от Закона за опазване на 

земеделските земи за всеки обект, който се предлага да бъде изграден или 

разширен върху земеделски земи, едновременно с основната площадка се 
определя и транспортен достъп чрез път с трайна настилка 

Предложението е разгледано на 01.02.2016 г. 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. Решението на  комисията е да се подготви докладна записка 
за даване на предварително съгласие от Общински съвет Разград за 
разделяне на поземлен имот с № 100058 по плана за земеразделяне в 
местност „Мерата“ в землището на с. Липник, представляващ пасище, 
мера, общинска публична собственост на три имота, единият от които да 
се отреди за полски път, а останалите два да запазят досегашното си 

предназначение – за мера и след това да се  изменени плана за 
земеразделяне от Общинска служба „Земеразделяне“ съгласно 

приложената скица - проект. 
На основание гореизложеното и на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.21 

от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.25, ал.9 от ЗСПЗЗ, 

във вр. с  чл.45и от ППЗСПЗЗ, предлагам Общински съвет Разград да вземе 
следното Решение: 1. Дава  съгласие поземлен имот с № 100058 по плана за 
земеразделяне в местност „Мерата“ в землището на с. Липник с ЕКТТЕ 

43760, с площ  16.509 дка., представляващ  мера, категория  пета, публична 
общинска собственост да се раздели на 3 /три/ поземлени имота със 
следните площи и нови проектни номера,  съгласно приложената скица - 

проект:  
- Поземлен имот с проектен номер 100060 с площ от 5.390 дка., 

начин на трайно ползване пасище, мера 
- Поземлен имот с проектен номер 100061 с площ 0.141 дка., 

проектен начин на трайно ползване полски път 
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- Поземлен имот с проектен номер 100062 с площ 10.978 дка., начин 

на трайно ползване пасище, мера 
2. Дава съгласие да  се промени начина на трайно ползване на имот 

№ 100061 от „мера” на „полски път”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Тази докладна беше разгледана в три постоянни комисии. За ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол, господин Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК  

Уважаеми колеги, проекта за решение бе подкрепен с 9 гласа „ЗА”, 

без „против” и „въздържали се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Постоянна комисия по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с НПО, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С  8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта за решение 
беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство, господин Банков. 
 

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

Постоянната комисия подкрепи докладната записка със 7 гласа „ЗА”, 

без „против” и „въздържали се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, може да зададете  въпросите си  към 

вносителя. Има ли въпроси? Ако няма пристъпваме към изказвания, 
предложения за допълнения и изменения. Няма желаещи. Пристъпваме 
към гласуване на докладна записка с № 154. Гласуването е поименно. 

Гласувайте колеги. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.03.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев Не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

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 отсъства   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 82 

 

С решение № 747 от протокол № 56 от проведено заседание на 

24.03.2015 г., Общински съвет Разград, одобрява задание за 

изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване на общински поземлен имот с номер 010002 в местността 

«Даравлу» в землището на с. Липник, Община Разград и разрешава 

изработването на проект за подробен устройствен план – план за 

зстрояване с отреждане «За гробищен парк» на общински поземлен 
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имот с номер 010002 в местността»Даравлу» в землището на с. 
Липник, Община Разград, като разширение на съществуващ 

гробищен парк, както и на парцеларен план за електроснабдяване при 

необходимост. Разработваният имот е частна общинска собственост 

съгласно АЧОС № 531 от 09.06.2009 г.  и граничи  с имота  на 

действащия гробищен парк. 

При извършената справка в картата на възстановената 

собственост в землището на с. Липник се оказа, че поземлен имот 

100038- съществуващо гробище граничи в  северозападна посока с 
имот № 100058, представляващ пасище, мера, която от своя страна 

граничи с имот № 100049, представляващ полски път. По същество 

имотът на съществуващото гробище няма осигурен достъп до полски 

или друг път. Достъпът се осъществява през поземлен имот № 100058 

– представляващ общинско пасище, мера. 

Най-икономически целесъобразно решение за осъществяване на 

достъп до съществуващия гробищен парк, имот с № 100038 се явява 

пресичането на имот с № 100058, представляващ пасище, мера, което 

води до промяна начина на трайно ползване на част от цитирания 

имот. 

Община Разград е собственик на поземлен имот с № 100058 по 

плана за земеразделяне в местност „Мерата“ в землището на с. 
Липник с ЕКТТЕ 43760, представляващ пасище, мера, общинска 

публична собственост. Предлагам имот с № № 100058, представляващ 

пасище, мера в местността „Мерата“  в землището на с. Липник, 

Община Разград да бъде разделен на три поземлени имота, като двата 

ще останат със същото предназначение а новообразувания имот между 

тях да бъде  с начин на трайно ползване – полски път, както следва: 

- Поземлен имот с проектен номер 100060 с площ от 5.390 дка., 

начин на трайно ползване пасище, мера 

- Поземлен имот с проектен номер 100061 с площ 0.141 дка., 

проектен начин на трайно ползване полски път 

- Поземлен имот с проектен номер 100062 с площ 10.978 дка., 

начин на трайно ползване пасище, мера 

Изработен е проект за делба на имот № 100058, представляващ 

пасище- мера  от  фирмата- поддържаща землището на с. Липник   

Съгласно изискванията на чл.21 от Закона за опазване на 

земеделските земи /ЗОЗЗ/ за всеки обект, който се предлага да бъде 
изграден или разширен върху земеделски земи, едновременно с 
основната площадка се определя и транспортен достъп чрез път с 
трайна настилка 

Предложението е разгледано на 01.02.2016 г. на заседание на 

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

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 
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собственост. Решението на  комисията е да се подготви докладна 

записка за даване на предварително съгласие от Общински съвет 

Разград за разделяне на поземлен имот с № 100058 по плана за 

земеразделяне в местност „Мерата“ в землището на с. Липник с 
ЕКТТЕ 43760, представляващ пасище, мера, общинска публична 

собственост на три имота, единият от които да се отреди за полски 

път, а останалите два да запазят досегашното си предназначение – за 

мера и след това да се  изменени плана за земеразделяне от Общинска 

служба „Земеразделяне“ съгласно приложената скица-проект. 

  На основание гореизложеното и на чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

чл.21 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/, чл.25, ал.9 от 

ЗСПЗЗ, във вр. с  чл.45и от ППЗСПЗЗ, Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване, с 23 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали 

се” – няма, 

РЕШИ  : 

 

1. Дава  съгласие поземлен имот с № 100058 по плана за 

земеразделяне в местност „Мерата“ в землището на с. Липник с 
ЕКТТЕ 43760, с площ  16.509 дка, представляващ  мера, категория  

пета, публична общинска собственост да се раздели на 3 /три/ 

поземлени имота със следните площи и нови проектни номера,  

съгласно приложената скица-проект, представляваща неразделна част 

от решението:  

- Поземлен имот с проектен номер 100060 с площ от 5.390 дка., 

начин на трайно ползване пасище, мера 

- Поземлен имот с проектен номер 100061 с площ 0.141 дка., 

проектен начин на трайно ползване полски път 

- Поземлен имот с проектен номер 100062 с площ 10.978 дка., 

начин на трайно ползване пасище, мера 

2. Дава съгласие да  се промени начина на трайно ползване на 

имот № 100061 от „мера” на „полски път”. 

            Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград , Областния управител на Област Разград  и Началника на 
Общинска служба »Земеделие» Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административен съд Разград. 

 Скицата -проект, е неразделна част от Решение № 82 по 

Протокол №8 от 29.03. 2016 г. и е приложена 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.№155. 
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Докладна записка от д-р Валентин Василев – кмет на Община 
Разград 

Относно: Даване на съгласие за промяна на статута на 

Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови 

технологии „Ангел Кънчев” град Разград от държавно в общинско 

училище и безвъзмездно придобиване на имот държавна собственост. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. В изпълнение на Закона за 
предучилищното и училищното образование Професионална гимназия по 

селско стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев” град 

Разград ще бъде преобразувана в общинска, считано от 01.08.2016 година.  
Съгласно писмо с наш входящ номер от 24.02.2016 г. на заместник-

министъра на земеделието и храните ситуация, при която училището е на 
общинско финансиране, а правото на управление върху сградния фонд 

остава на МЗХ е неблагоприятна за трите страни: община, училище и 

държава, тъй като общините с оглед финансова дисциплина не могат да 
извършват разходи за ремонтни дейности, министерството е с ограничен 

ресурс да поддържа сградния фонд, а училищата не могат да кандидатстват 
по програми, по които бенефициенти са общините.  

Безвъзмездното прехвърляне на имотите на професионалната 
гимназия на община Разград е с решение на Министерски съвет, с което 

съгласно чл.302, ал. 2 от Раздел ІІ на Закона за предучилищното и 

училищното образование „от датата на влизане в сила на акта за обявяване 
на държавно училище за общинско имотите – публична държавна 
собственост, предоставени на училището преди обявяването му за 
общинско, преминават в собственост на общината, на територията на която 

се намират имотите, и стават публична общинска собственост, а вещите – 

държавна собственост, стават собственост на общината, финансираща 
училището”. 

Във връзка с гореизложеното и спазването на сроковете по 

процедурата е необходимо Общински съвет Разград да изрази своето 

становище относно промяна на финансирането и придобиване от Община 
Разград на имотите, предоставени на Професионална гимназия по селско 

стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев” град 

Разград. 

Имотите, предоставени на Професионална гимназия по селско 

стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев” град 

Разград, са публична държавна собственост, съгласно чл.2, ал. 2, т. 4 от 
Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл.10, ал. 2 от Закона за 
народната просвета.  
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Въз основа на мотивираното предложение на кмета на Община 
Разград и решението на Общински съвет Разград за изразено съгласие ще 
бъдат предприети действия по подписване на приемателно - предавателен 

протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на 
Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови 

технологии „Ангел Кънчев” град Разград, между МЗХ и Община Разград.

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 302, ал. 

2 и § 10 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за 
предучилищното и училищното образование и  във връзка с писмо с наш 

входящ номер от 24.02.2016 г. на заместник-министъра на земеделието и 

храните, предлагам Общински съвет Разград да вземе следното Решение:  
1. ДАВА съгласие: 
1.1. За промяна на статута на Професионална гимназия по селско 

стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев”  град 

Разград от държавно в общинско училище. 
1.2. За безвъзмездно придобиване на собствеността на имотите на 
Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови 

технологии „Ангел Кънчев”  град Разград от Община Разград. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Тази докладна записка беше много подробно и в детайли разгледана 
в две постоянни комисии: в  постоянната комисия  по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с НПО и в постоянната комисия по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол. Моля председателя на постоянната комисия 
по законност господин Монев да докладва. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с пълно единодушие, с 9 гласа „ЗА”, без „против” 

и „въздържали се” докладната записка беше подкрепена от комисията. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За постоянната комисия по общинска собственост ще докладва 
нейния председател господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги с  9 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“ 

постоянната комисия подкрепи проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Колеги, може да зададете въпросите си към вносителя. Има ли 

желаещи? Ако няма такива пристъпваме към изказвания, предложения за 
изменение и допълнение ако имате такива. Няма желаещи. Уважаеми 

колеги, пристъпваме към гласуване, поименно, на докладна записка с вх. 

№ 155. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.03.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

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 отсъства   

 

Общинският съвет взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 83 
 

В изпълнение на Закона за предучилищното и училищното 

образование Професионална гимназия по селско стопанство и 

хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев” град Разград ще бъде 
преобразувана в общинска, считано от 01.08.2016 година.  

Съгласно писмо с наш вх. № АО-05-03-186 от 24.02.2016 г. на 

заместник-министъра на земеделието и храните ситуация, при която 

училището е на общинско финансиране, а правото на управление 
върху сградния фонд остава на МЗХ е неблагоприятна за трите 
страни: община, училище и държава, тъй като общините с оглед 

финансова дисциплина не могат да извършват разходи за ремонтни 

дейности, министерството е с ограничен ресурс да поддържа сградния 

фонд, а училищата не могат да кандидатстват по програми, по които 

бенефициенти са общините.  
 Безвъзмездното прехвърляне на имотите на професионалната 

гимназия на община Разград е с решение на Министерски съвет, с 
което съгласно чл.302, ал. 2 от Раздел ІІ на Закона за предучилищното 

и училищното образование „от датата на влизане в сила на акта за 

обявяване на държавно училище за общинско имотите – публична 

държавна собственост, предоставени на училището преди обявяването 

му за общинско, преминават в собственост на общината, на 

територията на която се намират имотите, и стават публична 

общинска собственост, а вещите – държавна собственост, стават 

собственост на общината, финансираща училището” 

  Във връзка с гореизложеното и спазването на сроковете по 

процедурата е необходимо Общински съвет Разград да изрази своето 

становище относно промяна на финансирането и придобиване от 

Община Разград на имотите, предоставени на Професионална 

гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии 

„Ангел Кънчев” град Разград. 

Имотите, предоставени на Професионална гимназия по селско 

стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев” град 

Разград, са публична държавна собственост, съгласно чл.2, ал. 2, т. 4 

от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл.10, ал. 2 от Закона за 

народната просвета.  

Въз основа на мотивираното предложение на кмета на Община 

Разград и решението на Общински съвет Разград за изразено съгласие 
ще бъдат предприети действия по подписване на приемателно-

предавателен протокол за прехвърляне на натурални и стойностни 

показатели на Професионална гимназия по селско стопанство и 
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хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев” град Разград, между 

МЗХ и Община Разград.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 

302, ал. 2 и § 10 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за 

предучилищното и училищното образование и  във връзка с писмо с 
наш вх. № АО-05-03-186 от 24.02.2016 г. на заместник-министъра на 

земеделието и храните, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 25 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 
 

Р Е Ш И: 

 

1. ДАВА съгласие: 
1.1. За промяна на статута на Професионална гимназия по селско 

стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев”  град 

Разград от държавно в общинско училище. 
1.2. За безвъзмездно придобиване на собствеността на имотите на 

Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови 

технологии „Ангел Кънчев”  град Разград от Община Разград. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на общината и на 
областния управител в седемдневен срок от приемането му. 

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

Административен съд Разград. 
 

С Т А Т И Я  5 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№156. 

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

           Относно: Учредяване на възмездно право на ползване на част от 

имот - публична общинска собственост, находящ се в землището на   с. 
Гецово, община Разград. 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. Постъпило е заявление от Георги Иванов Георгиев с 
искане за учредяване на право на ползване върху земеделски земи за 
настаняване на пчелни семейства в публична общинска собственост, 
находящи се в землището на с. Гецово, община Разград. 

Заявлението е разгледано на заседание на комисията по чл.2 от 
Наредба № 2 на Общински съвет Разград, която е приела решение с 
предложение за удовлетворяване на искането за учредяване на право на 
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ползване върху част от имот по реда на Наредба № 16 на Общински съвет 
Разград за управление, ползване и разпореждане със земите от общински 

поземлен фонд, съгласно приложение № 1. 

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 от ЗМСМА, 

чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 11, ал. 2 от Закона за 
пчеларството, чл. 20, ал.2 от Наредба №16 на Общински съвет Разград за 
управление, ползване и разпореждане със земите от общински поземлен 

фонд, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното Решение: 
1. Учредява възмездно право на ползване върху част от имот 

публична общинска собственост за настаняване на пчелни семейства по 

заявление, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от 
настоящето решение.   
 2. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 
години.  

 3. Определя цена на право на ползване за целия срок на ползване в 
размер на 218.00 /двеста и осемнадесет/ лв. 
 4. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповед и да 
сключи договор за учредяване правото на ползване. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната е разгледана в две постоянни комисии: в 
ПК по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО. За общинска собственост ще докладва нейния 
председател Наско Анастасов.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги проекта за решение бе подкрепен  с 8 гласа „ЗА“, 

без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С  9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ докладната записка 
беше подкрепена. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли въпроси към вносителя? Ако няма въпроси може да 
направите своите изказвания и предложения за изменения и допълнения. 
Ако няма такива пристъпваме към поименно гласуване на докладна 
записка с вх. №156. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.03.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова Не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

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 отсъства   

 



53 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 84 

 

В Община Разград е постъпило заявления от Георги Иванов 

Георгиев с искане за учредяване на право на ползване върху 

земеделски земи публична общинска собственост, находящи се в 

землището на  с. Гецово, община Разград, за настаняване на пчелни 

семейства. 

Определена е частта на имота за настаняване на пчелните 
семейства и е изготвена схема с идентификатори на точките. 
 Изготвена е данъчна оценка за правото на ползване и пазарна 

оценка от Мария Колева, оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения с рег. № 810100155/20.06.2011г. на КНОБ. 

 Заявителят, имотът, границите на същия, пазарната оценка и 

данъчната оценка на правото на ползване са посочени в Приложение 
1. 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 от 

ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 11, ал. 2 от 

Закона за пчеларството, чл. 20, ал.2 от Наредба №16 на Общински 

съвет Разград за управление, ползване и разпореждане със земите от 

общински поземлен фонд, Общинският съвет, след поименно 

гласуване, с 23 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма,      

 

Р Е Ш И : 
 

 1. Учредява възмездно право на ползване върху част от имот 

публична общинска собственост за настаняване на пчелни семейства 

по заявление, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна 

част от настоящето решение.   
 2. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 

години.  

 3. Определя цена на право на ползване за целия срок на ползване 
в размер на 218.00 /двеста и осемнадесет/ лв. 

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

сключи договор за учредяване правото на ползване. 
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 Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

и Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането 

му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 
 

Приложение № 1 е неразделна част от Решение №84 по Протокол 

№8/ 29.03. 2016 г. и е приложено в отделен файл. 

 

С Т А Т И Я  6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№157. 

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

Относно: Участие на Община Разград в Сдружение с 
нестопанска цел 
 Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев– кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

В Община Разград е постъпила  покана   за членство в Сдружение с 
нестопанска цел „Асоциация на общини със селища и територии на 
културно-историческо наследство“ . 

Асоциацията е доброволно сдружение на общини от Република 
България за осъществяване на нестопанска дейност с цел подпомагане и 

развитие на политики в областта на опазване и популяризиране на 
недвижимото културно наследство, разработване на планове и програми за 
устойчиво развитие на селищата и защитените територии на културно-

историческо наследство, насърчаване развитието на културния туризъм, 

проучване и обмен на български и чуждестранни добри практики и опит в 
опазването, популяризирането, управлението и реставрацията на обекти- 

недвижимо културно наследство, сътрудничество със заинтересувани 

страни за оптимизиране и прилагане на законодателството, стратегии и 

планове за опазване, развитие и управление на културното наследство и 

участие в изпълнението на регионални, национални и международни 

програми, осъществяване и разширяване на сътрудничеството и 

партньорството със сродни организации от страната и чужбина. 
Асоциацията е регистрирана във ВТОС и в Министерството на 

правосъдието като сдружение с общественополезна дейност, учредено по 

инициатива на Община Велико Търново и с подкрепата на Националната 
френска асоциация на културните и исторически градове под закрила. Към 

настоящия момент в Асоциацията членуват 7 общини. Двеста лева е 
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годишния членски внос и 0,02 лв. по броя на населението на общината /по 

постоянен адрес/, платим на две равни вноски. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл. 10, ал. 

3 от Устава на СНЦ „АОСТКИН“ и покана за членство, предлагам 

Общинския съвет да вземе следното Решение:  
1.Дава съгласие Община Разград  да стане член на Сдружение с 

нестопанска цел „Асоциация на общини със селища и територии на 
културно-историческо наследство“ /СНЦ „АОСТКИН“/. 

2. Определя кмета на Община Разград- д-р Валентин Василев, а в 
негово отсъствие- заместник - кмета Галина Георгиева за делегати, 

представляващи Община Разград в Общото събрание на Асоциацията. 
Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, ще ви помоля в проекта за решение, в мотивната част, след 

чл. 21, ал. 1, т. 15 да си добавите „ от ЗМСМА”. 

Тази докладна записка е разглеждана в две постоянни комисии: 

постоянните комисии по законност, превенция на корупцията, сигурност, 
контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО 

и по култура, културно – историческо наследство и духовни ценности. За 
постоянната комисия по законност докладва господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с  8 гласа „ЗА“, 1-  „против“ и без „въздържали се“ проекта 
за решение беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по култура. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Докладната записка беше разгледана на заседание на постоянната 
комисия и беше подкрепена с 6 гласа „ЗА”, „против” и „въздържали се” 

няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате възможност да зададете въпроси към вносителя. Ако няма 
желаещи може да  направите изказвания, предложения за допълнения и 

изменения. Ако нямате такива прекратявам разискванията и пристъпваме 
към гласуване на докладна записка с вх. №157. Гласуването е поименно. 

Моля колеги гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.03.2016 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова Не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков Не участва   

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 не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 85 

 

В Община Разград е постъпила  покана   с вх. № АО-05-03-1954 

от 26.02.2016 г. за членство в Сдружение с нестопанска цел 

„Асоциация на общини със селища и територии на културно-

историческо наследство“ /СНЦ „АОСТКИН“/. 
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Асоциацията е доброволно сдружение на общини от Република 

България за осъществяване на нестопанска дейност с цел подпомагане 
и развитие на политики в областта на опазване и популяризиране на 

недвижимото културно наследство, разработване на планове и 

програми за устойчиво развитие на селищата и защитените територии 

на културно-историческо наследство, насърчаване развитието на 

културния туризъм, проучване и обмен на български и чуждестранни 

добри практики и опит в опазването, популяризирането, управлението 

и реставрацията на обекти- недвижимо културно наследство, 

сътрудничество със заинтересувани страни за оптимизиране и 

прилагане на законодателството, стратегии и планове за опазване, 
развитие и управление на културното наследство и участие в 

изпълнението на регионални, национални и международни програми, 

осъществяване и разширяване на сътрудничеството и партньорството 

със сродни организации от страната и чужбина. 

Асоциацията е регистрирана във ВТОС с решение № 

51/28.03.2014 г. и в Министерството на правосъдието като сдружение с 
общественополезна дейност, учредено по инициатива на Община 

Велико Търново и с подкрепата на Националната френска асоциация 

на културните и исторически градове под закрила. Към настоящия 

момент в Асоциацията членуват 7 общини. 

Съгласно чл. 38 от Устава на Асоциацията членовете заплащат 

встъпителен и годишен членски  внос, а съгласно чл. 11, ал. 2 от 

Правилника на Асоциацията встъпителният членски внос е в размер 

на 200 лева и годишният членски внос и в размер на 0,02 лв. по броя 

на населението на общината /по постоянен адрес/, платим на две равни 

вноски. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от 

ЗМСМА,  чл. 10, ал. 3 от Устава на СНЦ „АОСТКИН“ и покана с вх. 

№ АО-05-03-1954 от 26.02.2016 г. за членство, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 22 гласа «ЗА», «против» - няма, 

«въздържали се» - няма, 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Дава съгласие Община Разград  да стане член на Сдружение с 
нестопанска цел „Асоциация на общини със селища и територии на 

културно-историческо наследство“ /СНЦ „АОСТКИН“/. 

2. Определя кмета на Община Разград- д-р Валентин Василев, а 

в негово отсъствие- заместник - кмета Галина Георгиева за делегати, 

представляващи Община Разград в Общото събрание на Асоциацията. 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

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

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я  7 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№158. 

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

Относно:  Определяне състав на Обществен съвет по социално 

подпомагане. 
 Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев– кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

На основание чл. 35 от Закона за социално подпомагане и във връзка 
с чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с 
решение на общинския съвет в общините се създават обществени съвети, 

за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите 
по социално подпомагане. 

В съответствие с изискванията на Закона за социално подпомагане и 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, с Решение 
№ 616 по Протокол № 42 от 23.06.2003 г. на Общински съвет Разград към 

Община Разград е създаден Обществен съвет по социално подпомагане. 
Съставът на Обществения съвет няколкократно е променян поради 

промени в професионалните ангажименти на членовете му. 

Промените в професионалните ангажименти на членовете на 
Обществения съвет по социално подпомагане определени през предходния 
мандат на Общински съвет Разград и разкриването на нови социални 

услуги на територията на общината налагат актуализиране на състава му. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35 от 
Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане, предлагам на Общински съвет Разград да 
вземе следното Решение: 

1. Отменя Решение № 616 по Протокол № 42 от 23.06.2003 г. на 
Общински съвет Разград. 

2. Определя състав на Обществения съвет по социално подпомагане 
в Община Разград, както следва: 

Председател: Ердинч Ахмедов Хасанов – зам.-кмет  по хуманитарни 

дейности  

Членове: 
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1. Росица Бончева Георгиева – началник на Отдел „Социални 

дейности“ в Община Разград; 

2. Валентина Георгиева Великова – директор на Дневен център за 
възрастни хора с увреждания „Подай ръка“ гр. Разград; 

3. Теосвета Микова Лазарова – директор на Дом за възрастни хора с 
деменция гр. Разград; 

4. Янка Трифонова Георгиева - управител на Домашен социален 

патронаж гр. Разград; 

5. Росен Аврамов Аврамов – изпълнителен директор на Сдружение 
„Жанета” и директор на Център за обществена подкрепа гр. Разград; 

6. Ирина Ботева Иванова –началник на Отдел „Социална закрила” 

към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Разград; 

7. Николай Стефанов Вътев – началник на Отдел „Посреднически 

услуги” в Дирекция „Бюро по труда” гр. Разград; 

8. д-р Рени Кирилова Кирякова - Петрова – директор на  Дирекция 
"Надзор на заразните болести" в Регионална здравна инспекция – Разград; 

9. Галина Пантелеева Цанева – старши експерт по организация на 
средното образование в Регионален инспекторат по образованието – 

Разград; 

10. д-р Милена Иванова Кехайова – директор на Български червен 

кръст за област Разград;  

11. Силвия Ванкова Вълева – представител на Сдружение с 
нестопанска цел „Одисея“ гр. Разград; 

12. Багрян Силвенов Максимов – представител на Асоциация 
Интегро гр. Разград; 

13. Георги Милков Димитров – председател на УС на Център на 
НПО.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  Докладната записка е разгледана в две постоянни 

комисии: по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и по 

социална политика, трудова заетост и здравеопазване. Господин Монев, за 
постоянната комисия по законност  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 9 гласа „ЗА“, без  „против“ и „въздържали се“ докладната беше 
подкрепена. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доктор Петров, за постоянната комисия по социална политика. 
 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 
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Със 7 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се” комисията 
подкрепи докладната записка и проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате възможност да зададете въпроси към вносителя. Ако няма 
желаещи може да направите изказвания, предложения по така 
предложената докладна записка. Ако няма пристъпваме към гласуване на 
докладна записка с вх.№ 158. Моля гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 86 

 

За упражняване на обществен контрол при осъществяване на 

дейностите по социално подпомагане с решение на общинския съвет в 

общините се създават обществени съвети. 

В съответствие с изискванията на Закона за социално 

подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, с Решение № 616 по Протокол № 42 от 23.06.2003 г. на 

Общински съвет Разград към Община Разград е създаден Обществен 

съвет по социално подпомагане. Съставът на Обществения съвет 

няколкократно е променян поради промени в професионалните 
ангажименти на членовете му. 

Промените в професионалните ангажименти на членовете на 

Обществения съвет по социално подпомагане определени през 
предходния мандат на Общински съвет Разград и разкриването на 

нови социални услуги на територията на общината налагат 

актуализиране на състава му. 

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане съставът на Обществения съвет се състои най-

малко от 7 души - ръководители на социални услуги, представители 

на институции, организации и физически лица, които имат отношение 
към дейностите в областта на социалните помощи и социалните 
услуги. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 

35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет 

Разград, с 19 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 1, 

 

Р Е Ш И: 
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1.Отменя Решение № 616 по Протокол № 42 от 23.06.2003 г. на 

Общински съвет Разград. 

2.Определя състав на Обществения съвет по социално 

подпомагане в Община Разград, както следва: 

Председател: Ердинч Ахмедов Хасанов – зам.-кмет  по 

хуманитарни дейности  

Членове: 
1. Росица Бончева Георгиева – началник на Отдел „Социални 

дейности“ в Община Разград; 

2. Валентина Георгиева Великова – директор на Дневен център 

за възрастни хора с увреждания „Подай ръка“ гр. Разград; 

3. Теосвета Микова Лазарова – директор на Дом за възрастни 

хора с деменция гр. Разград; 

4. Янка Трифонова Георгиева - управител на Домашен социален 

патронаж гр. Разград; 

5. Росен Аврамов Аврамов – изпълнителен директор на 

Сдружение „Жанета” и директор на Център за обществена подкрепа 

гр. Разград; 

6. Ирина Ботева Иванова –началник на Отдел „Социална 

закрила” към Дирекция „Социално подпомагане” гр. Разград; 

7. Николай Стефанов Вътев – началник на Отдел 

„Посреднически услуги” в Дирекция „Бюро по труда” гр. Разград; 

8. д-р Рени Кирилова Кирякова-Петрова – директор на  

Дирекция "Надзор на заразните болести" в Регионална здравна 

инспекция – Разград; 

9. Галина Пантелеева Цанева – старши експерт по организация 

на средното образование в Регионален инспекторат по образованието – 

Разград; 

10. д-р Милена Иванова Кехайова – директор на Български 

червен кръст за област Разград;  

11. Силвия Ванкова Вълева – представител на Сдружение с 
нестопанска цел „Одисея“ гр. Разград; 

12. Багрян Силвенов Максимов – представител на Асоциация 

Интегро гр. Разград; 

13. Георги Милков Димитров – председател на УС на Център на 

НПО.  

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград и 

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

 

 

С Т А Т И Я  8 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Докладна записка с вх.№159. 

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

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

Заповядайте, д-р Василев.  
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Архитект Сергев, имате ли готовност да представите и двете 
докладни?  Те са идентични. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, ще разгледаме двете докладни с вх.№159 и вх.№160 анблок, 

след което ще ги гласуваме, разбира се, всяка поотделно. Заповядайте. 
 

Г-н Петър Сергев – Главен архитект на Община Разград 

Уважаема госпожо председател, 

Дами и господа общински съветници, 

Постъпило е искане от Стоян Искренов Велев, който има собствено 

лозе в м.„Арменски лозя“ и желание да получи разрешение за изготвяне на 
проект за подробен устройствен план, с цел промяна предназначението на 
земеделската земя, за неземеделски нужди, в случая за изграждане на 
автокъща.Електроснабдяването ще се реализира с дизел агрегат или 

фотоволтаични панели. Водоснабдяването ще се реализира от съседния 
имот, който е собственост на възложителя. До имота има полски път. 

Другото заявление е от ЕД « ВАЛЛИ-10» представлявано от 
Валентин Василев, което има нива в м.»Алчака» и желае да промени 

предназначението на тази нива за изграждане на навес за гравиране на 
строителна техника, автомобили и съхраняване на инвентар на фирмата. 
По принцип електрозахранването и водоснабдяването ще се решат по 

предписание на експлоатационните дружества. Имота има достъп до 

полски път.  
Най-накратко това са исканията, които са оформени в двете 

докладни записки с цел получаване на разрешение за изготвяне на проект 
за подробен устройствен план. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. И двете докладни записки са разгледани в ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и ПК по устройство и 

развитие на територията, транспорт на Общината. Ще помоля господин 

Монев да докладва за постоянната комисия по законност. 
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Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Благодаря Ви. И двете докладни бяха подкрепени от постоянната 
комисия, като първата беше подкрепена с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 – 

„въздържали се“. А втората с 9 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали 

се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, за постоянната комисия по ТСУ. 

 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

И двете докладни записки получиха подкрепата на 10 общински 

съветници. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате възможност да зададете въпроси към 

вносителя. Ако няма въпроси, изказвания, предложения. Не виждам 

желаещи. Прекратявам разискванията и пристъпваме към гласуване на 
докладна записка с вх.№159. Моля, колеги, гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 87 

 

В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-2789 от 

29.02.2016 г. от СТОЯН ИСКРЕНОВ ВЕЛЕВ за разрешение за 

изработването на подробен устройствен план – план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идент. № 61710.609.6974 по кадастралната 

карта на  гр.Разград, Община Разград , в м. “Арменски лозя“, 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 

собствен поземлен имот с идент. № 61710.609.6974 по кадастралната 

карта на  гр.Разград, Община Разград, в м. “Арменски лозя“, лозе  - с 
отреждане « За  автокъща « в зона « Жм » ; 

- скица на имота; 

- нотариален акт за собственост. 

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

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 
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по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а.  СТОЯН 

ИСКРЕНОВ ВЕЛЕВ е представил задание за разрешение за 

изработването на подробен устройствен план – план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идент. № 61710.609.6974 по кадастралната 

карта на  гр.Разград, Община Разград , в м. “Арменски лозя“, 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. Електрозахранването ще се осъществи от дизел-аграгат и 

фотоволтаични панели .Водоснабдяването ще се осъществи от 

съседните имоти,собственост на възложителя , съгласно предписание 
от експлоатационното дружество. Имотът ще се ползва за изграждане 
на автокъща. Предвижда се да се промени предназначението на имота- 

земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване 
на земеделските земи. 

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 

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,  Общински съвет Разград, с 18 гласа „ЗА”, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот с 
идент. № 61710.609.6974 по кадастралната карта на  гр.Разград, 

Община Разград, в м. “Арменски лозя“, с начин на трайно ползване-
лозе и разрешава изработването на проект за  подробен устройствен 

план – план за застрояване с отреждане “ За автокъща  “, в зона «Жм» 

на  собствен поземлен имот  с идент. № 61710.609.6974 по 

кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград, в м. “Арменски 

лозя“, с начин на трайно ползване-лозе, собственост на СТОЯН 

ИСКРЕНОВ ВЕЛЕВ. 

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

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

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящето решение  не подлежи на оспорване. 
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/Заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване е неразделна част от Решение №87 и е 
приложено към протокола./ 

 

С Т А Т И Я  9 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№160. 

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

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, ще Ви помоля да проверим кворума в залата. 
Моля да пристъпим към гласуване за проверка на кворума в зала. 
 

/След проверка на кворума присъстващите в зала общински 

съветници са 20/. 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 88 

 

В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-2788 от 

29.02.2016 г. от «ВАЛЛИ-10» ЕООД гр. Разград, представлявано от 

ВАЛЕНТИН ГАНЕВ ВАСИЛЕВ за разрешение за изработването на 

подробен устройствен план – план за застрояване на собствен 

поземлен имот с идент. № 61710.52.3 по кадастралната карта на  

гр.Разград, Община Разград , в м. “Алчака“, с начин на трайно 

ползване-нива, по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

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

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

собствен поземлен имот с идент. № 61710.52.3 по кадастралната карта 

на  гр.Разград, Община Разград , в м. “Алчака“, с начин на трайно 

ползване-нива - с отреждане « За производствени и складови дейности 

«; 

- скица на имота; 

- нотариален акт за собственост. 
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Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на 

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а. «ВАЛЛИ-10» 

ЕООД гр. Разград, представлявано от ВАЛЕНТИН ГАНЕВ ВАСИЛЕВ 

е представило задание за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идент. № 61710.52.3 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 

Разград , в м. “Алчака“, с начин на трайно ползване-нива. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

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

път. Електрозахранването ще се осъществи от дизел-аграгат и 

фотоволтаични панели. Водоснабдяването ще се осъществи съгласно 

предписание от експлоатационното дружество. Имотът ще се ползва за 

изграждане на навес за гариране на строителна техника, автомобили и 

съхраняване на инвентар. Предвижда се да се промени 

предназначението на имота- земеделска земя за неземеделски нужди 

по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 

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,  Общински съвет Разград, с 19 гласа „ЗА”, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот с 
идент. № 61710.52.3 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 

Разград , в м. “Алчака“, с начин на трайно ползване-нива   и 

разрешава изработването на проект за  подробен устройствен план – 

план за застрояване с отреждане “ За производствени и складови 

дейности “ на  собствен поземлен имот  с идент. № 61710.52.3 по 

кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград , в м. “Алчака“, с 
начин на трайно ползване-нива, собственост на «ВАЛЛИ-10» ЕООД 

гр. Разград,  представлявано от ВАЛЕНТИН ГАНЕВ ВАСИЛЕВ. 

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

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

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   
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Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящето решение  не подлежи на оспорване. 
 

/Заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване е неразделна част от Решение №88 и е 
приложено към протокола./ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, на основание чл.64 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, давам 15 

минути почивка. 
 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я  10 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№161. 

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

Относно: Продължаване срока на договор за наем за жилищен 

имот – частна общинска собственост. 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С договор от 01.04.2010 г.  в общинско жилище, е настанена Даринка 
Константинова Иванова. Към настоящия момент изтича срока на договора 
за наем в рамките на шестте години. Подадено е заявление от наемателката 
за продължаване на наемните правоотношения. Комисията по чл.3 от 
Наредба № 17 е разгледала подаденото заявление и е установила, че лицето 

отговаря на условията за продължаване срока на договора за наем и към 

настоящия момент няма неразплатени задължения.  
          Предвид гореизложеното, както и на основание чл.21, ал.1, т.8 и 

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.4 от ЗОС 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 
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жилища, предлагам на Общински съвет – Разград да вземе следното 

решение: 
            1. Продължава срока на договора за наем от 01.04.2010 г. на 
Даринка Константинова Иванова /едночленно семейство/ - наемател на 
общинско жилище в гр.Разград, ул.„Костур” № 22 А, бл.1, ап.21, ет.2 /две 
стаи и сервизни помещения/  до 01.04.2020 година. 
            2. Поради настъпили промени в жилищната нужда, съгласно 

предвидените в чл.13 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград норми 

за жилищно задоволяване, при възможност на наемателката да й бъде 
предоставено жилище с по-малка площ. При липса на свободно такова, да 
се приложат разпоредбите на чл.13, ал.6 от Наредба № 17 на Общински 

съвет Разград. 

           3. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповед за 
продължаване срока на договора за наем на наемателя по точка 1 и сключи 

анекс към договора. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

Анастасов, за ПК по управление на общинската собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

В комисията проекта за решение бе подкрепен с 8 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, 1 – „против“ и без „въздържали се“ проекта беше 
подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли въпроси към вносителя? Изказвания, предложения? 

Ако няма такива пристъпваме към гласуване на докладна записка с 
вх.№161. Гласуването е поименно. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.03.2016 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров            + с вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

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 отсъства   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 89 

 

           С договор от 01.04.2010 г.,  в общинско жилище, находящо се в 

гр.Разград, ул.„Костур” № 22 А, бл.1, ап.21, ет.2 е настанена Даринка 

Константинова Иванова.  

Поради изтичане на срока за настаняване е подадено заявление 
от наемателката с вх.№ АО-05-03-1064 от 01.02.2016 г. за 
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продължаване на наемните правоотношения. Комисията по чл.3 от 

Наредба № 17 на Общински съвет Разград е разгледала подаденото 

заявление и е установила, че лицето отговаря на условията за 

продължаване срока на договора за наем и към настоящия момент 

няма неразплатени задължения.  

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.4 от ЗОС 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 Разград, след поименно 

гласуване с 29 гласа „ЗА”, „против” – 1, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Продължава срока на договора за наем от 01.04.2010 г. на 

Даринка Константинова Иванова /едночленно семейство/ - наемател 

на общинско жилище в гр.Разград, ул.„Костур” № 22 А, бл.1, ап.21, 

ет.2 /две стаи и сервизни помещения/  до 01.04.2020 година. 

2. Поради настъпили промени в жилищната нужда, съгласно 

предвидените в чл.13 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград 

норми за жилищно задоволяване, при възможност на наемателката да 

й бъде предоставено жилище с по-малка площ. При липса на свободно 

такова, да се приложат разпоредбите на чл.13, ал.6 от Наредба № 17 на 

Общински съвет Разград. 

 3. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповед за 

продължаване срока на договора за наем на наемателя по точка 1 и 

сключи анекс към договора. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

и Областен 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 

Докладна записка с вх.№162. 

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

Относно: Предоставяне на дървесина от Общински горски фонд 

за общински структури и други социални групи за 2016 г. 
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Г-н Галина Георгиева – зам.-кмет на Община Разград 

Благодаря.  
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В съответствие чл.18 от Наредба № 22 на Общински съвет Разград за 
управление на горските територии на Община Разград, ежегодно след 

решение на общинския съвет по продажни цени на добита дървесина от 
Общинско предприятие „Разградлес“, се предоставя от общинския горски 

фонд, дървесина на кметства, училища, детски градини, църкви, джамии и 

други общински структури и социални групи. 

Дървесината се предоставя по обобщена справка изготвена от 
секретаря на Община Разград, която е неразделна част от докладната 
записка, въз основа на заявки, които подават съответните потребители. За 
настоящата 2016 г. размера на общата заявена дървесина е 1587 куб.м., 

пространствени такива, което е в съответствие и не надхвърля вече 
одобрения годишен план за ползване на дървесина от общински горски 

фонд за 2016 г. и съответно може да бъде осигурено от ОП „Разградлес“. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 14, ал. 3 и чл. 18 от Наредба № 22 за управление на 
горските територии на Община Разград, предлагам на Общинския съвет да 
приеме решение, с което: 

1. Определя обем на ползване на дървесина през 2016 г. от 
общинския горски фонд в размер на 1587 (хиляда петстотин осемдесет и 

седем) пространствени кубика за общински структури и социални групи, 

подробно описани в Приложение № 1 към настоящото решение. 
2. Определя продажна цена на добитата дървесина от 24,00 лв. на 

куб.м. с ДДС, за сметка на общинските структури и социалните групи 

посочени в т.1, без физическите лица по подточки 1.10 и 1.11. 

3. Физическите лица по подточки 1.10 и 1.11 заплащат цена на 
добитата дървесина от 6,00 лв. на куб.м. с ДДС. Съгласно вече утвърдено с 
предходното решение на Общински съвет ценоразпис на ОП „Разградлес“. 

4.Общинските структури и социалните групи посочени в т.1 

заплащат за определения им обем дървесина цената определена в т. 2  и т. 
3 в срок до  15.09.2016 г. 

5. Възлага на кмета на Община Разград да организира изпълнение на 
решенията по т.1 на платилите в срока по т.4 до 15.10.2016 г. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е разгледана от ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО, ПК по околна среда, селско, горско, водно и 

ловно стопанство и ПК по социална политика, трудова заетост и 
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здравеопазване. Моля председателите да докладват за комисиите и взетите 
решения в тях. Господин Монев, за ПК по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 

Докладната записка беше разгледана от постоянната комисия по 

законност, след зададени редица въпроси и дебати по докладната и 

предложения от страна на колегите общински съветници, същите са 
отразени в докладната записка и в крайна сметка, с 6 гласа „ЗА“, „против“ 

– 1, и 1 – „въздържали се“ проекта беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Банков, за постоянната комисия по околна среда. 
 

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

Постоянната комисия по околна среда подкрепи докладната записка 
със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Д-р Петров, за постоянната комисия по социална политика. 
 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“, комисията 
подкрепи докладната записка и проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли въпроси към вносителя. Госпожо Неделчева, 
заповядайте. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря, госпожо председател. Въпроса ми е, какви са били цените 
на дървесината, която се предлага на общинските структури миналата 
година? 

 

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

Отговарям веднага. Те са били в съответствие с тогава действащия 
ценоразпис. За юридически лица, т.е. по т.2 от проекта за решение е 21 лв. 
с ДДС, а за физическите лица 5 лв., съответно с ДДС. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Тоест, имаме сега с 3 и съответно с 1 лв. увеличение. 
 

Г-н Галина Георгиева – зам.-кмет на Община Разград 
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Точно така.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

А тези цени, които миналата година са били валидни, те са 
формирани все пак на база себестойност на това, което се добива. Какво е 
наложило сега увеличението? 

 

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

Както вече споменах с предходното решение на Общинския съвет 
Вие утвърдихте ценоразписа. В този ценоразпис именно за физически и 

юридически лица по този ред са предвидени цени – 20 лв. без ДДС за т.2 и 

5 лв. без ДДС, съответно с ДДС се получават стойностите, които сме 
получили в проекта за решение.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Въпроса ми е такъв, защото и на миналата сесия знаем как беше 
внесена в последния момент докладната. Ние не получихме сериозен 

отговор, кое налага увеличение на цените, затова го задавам и сега. 
Освен това още един въпроси имам. Това, което се предвижда да се 

ползва по заявки от изброените в докладната общински структури и 

физически лица е 1587 куб.м., нали така? Тези заявители, които са 
изброени в докладната са традиционни, всяка година подават такива 
заявки, което предполагам долу-горе е било същото количеството и 

миналата година. Всички ли са платили заявените количества миналата 
година и ако не какво е предприето да бъдат, по някакъв начин, 

санкционирани и тази година да не им се разрешава наново да правят 
такива заявки? 

 

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

Не мога да Ви отговоря в момента. Ще направя справка колко от тях 

и кои са платили и ще Ви отговоря на въпроса.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Ако нямате въпроси пристъпваме към 

изказвания и предложения. Колеги, имате ли такива? Ако няма желаещи за 
изказвания, пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№162. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.03.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов не участва   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров            + с вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

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 отсъства   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 90 

 

Ежегодно след решение на Общински съвет Разград по продажни 

цени на добита дървесина от Общинско предприятие „Разградлес“, 

Община Разград предоставя  от общинския горски фонд, дървесина на 

кметства, училища, детски градини, църкви, джамии и други 

общински структури и социални групи. 
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Дървесината се предоставя в съответствие с регламентираното в 

Наредба № 22 на Общински съвет Разград за управление на горските 
територии на Община Разград, по обобщена справка изготвена от 

секретаря на Община Разград /Приложение № 1 към докладната 

записка/, въз основа на постъпили заявки. 

Съгласно постъпилите към 15.02.2016 г. заявки потребностите от 

дървесина за 2016 г. са в размер на 1587 куб.м. Добива и доставката на 

това количество не надхвърля приетия и одобрен годишен план за 

ползване на дървесина от общински горски фонд за 2016 г. и е 
възможно да бъде осигурена от Общинско предприятие „Разградлес“.  

Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 
чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 14, ал. 3 и чл. 18 от Наредба № 22 за 

управление на горските територии на Община Разград, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване с 28 гласа „ЗА”, „против” – 1, 

„въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя обем на ползване на дървесина през 2016 г. от 

общинския горски фонд в размер на 1587 (хиляда петстотин осемдесет 

и седем) пространствени кубика за общински структури и социални 

групи, подробно описани в Приложение № 1 към настоящото решение, 
както следва: 

1.1. Училища 150 куб.м. и детски градини 110 куб.м. или общо - 

260 куб.м.; 

1.2. Кметства – 480 куб.м.; 

1.3. Социални услуги - 50 куб.м.;    

1.4. Общински обекти – 234 куб.м.; 

1.5. Читалища – 172 куб.м.; 

1.6. Пенсионерски клубове – 109 куб.м.; 

1.7.  Църкви – 35 куб.м.; 

1.8. Мюсюлмански храмове – 100 куб. м.. 

1.9. Женска независима ромска организация „Кармен”гр. 

Разград – 7 куб.м.; 

1.10. Ветерани от войните – 28 куб. м. за 7 души; 

1.11. Военно-инвалиди  и военно пострадали – 112 куб.м. за 28 

души; 

2. Определя продажна цена на добитата дървесина от 24,00 лв. на 

куб.м. с ДДС, за сметка на общинските структури и социалните групи 

посочени в т.1, без физическите лица по подточки 1.10 и 1.11. 

3. Физическите лица по подточки 1.10 и 1.11 заплащат цена на 

добитата дървесина от 6,00 лв. на куб.м. с ДДС. 
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4.Общинските структури и социалните групи посочени в т.1 

заплащат за определения им обем дървесина цената определена в т. 2  

и т. 3 в срок до  15.09.2016 г. 
5. Възлага на кмета на Община Разград да организира 

изпълнение на решенията по т.1 на платилите в срока по т.4 до 

15.10.2016 г. 
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

 
Приложение №  1 

ОБОБЩЕНА СПРАВКА 

За постъпилите заявки за дървесина (в куб.м.) за отоплителен сезон 2016-2017 г. 
 

№ Общинска структура Адрес за доставка 
лице за контакт 

Количество в 
куб.м. 

1.1 Училища и детски градини 260 куб.м. 

1   ОУ в с. Киченица с. Киченица, ул. „Кирил и Методий“ № 27  

Илия Филипов  
70 куб.м. 

2 ОУ в с. Осенец с. Осенец, ул. „Ст.Радков“ № 77 

Младен Бобев 
50 куб.м. 

3 ОУ в с. Стражец с. Стражец, ул. „Орел“ № 9  

Лилия Пенчева  
30 куб.м. 

4 ЦДГ в с. Благоево с. Благоево, ул. „Филип Тотю“ № 3  

Лилия Мизурска 
10 куб.м. 

5 ЦДГ в с. Гецово с. Гецово, ул. „Здравец“ № 20  

Милена Христова 
15 куб.м. 

6 ЦДГ в с. Киченица с. Киченица, ул. „Кирил и Методий“ № 32  

Елена Трифонова  
20 куб.м. 

7 ЦДГ в с. Липник с. Липник, ул. „Бузлуджа“  № 7 

Златка Пенчева  
15 куб.м. 

8 ЦДГ в с. Осенец с. Осенец, ул. „Петко Пенчев“ № 1  

А.Данаилова  
10 куб.м. 

9 ЦДГ в с. Топчии с. Топчии, ул. „Кирил и Методий“ № 5  

Нели Йорданова  
20 куб.м. 

10 ЦДГ № 1 Ясеновец с. Ясеновец,  ул.“Дунав“ № 35  

Айтен Ибрахим 

10 куб.м. 

11 ЦДГ № 2 Ясеновец с. Ясеновец ул. „Н.Мицов“ № 6  

Айтен Ибрахим  

10 куб.м. 

1.2 Кметства 480 куб.м.  

1 Балкански с. Балкански ул. „Дунав“ № 31 

Тошко Илиев  
15 куб.м.  

 

2 Благоево с. Благоево, ул. „Христо Ботев“ № 43 Божидарка 
Радоева 

20 куб.м. 

3 Гецово с. Гецово, ул. „Патриарх Евтимий“ №11 

Пламен Пантилеев  
20 куб.м. 

4 Дряновец с. Дряновец, ул. „Йордан Стоянов“ № 16  

Христина Колева  
25 куб.м. 

5 Дянково с. Дянково, ул. „Лудогорие“ № 20А  

Хюсеин Хаккъ  

50 куб.м. 

 

6 Киченица с. Киченица, ул. „Кирил и Методий“ № 34 Дамян 

Йосифов 
25 куб.м 

 

7 Липник с. Липник, ул. „Никола Вапцаров“ № 23 Неждет 
Мехмедов  

20 куб.м.  

 

8 Мортагоново с. Мортагоново, ул. „9-ти септември“ № 43 Ферди 20 куб.м. 
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Динчер   

9 Недоклан с. Недоклан, ул. „Бели Лом“ № 6А  

Хафизе Хасанова  
10 куб.м. 

 

10 Осенец с. Осенец, ул. „Ст.Радков“ № 75  

Димитър Димитров  
30 куб.м. 

 

11 Островче с. Островче, ул. „Раковска“ № 4  

Денка Стефанова  
20 куб.м.  

 

12 Побит камък с. Побит камък, ул. „Трети март“ № 66  

Росица Якимова 
15 куб.м. 

 

13 Пороище с. Пороище, ул.“Асеница“ № 35 

Живка Петрова  
15 куб.м 

 

14 Просторно с. Просторно, ул. „Стара планина“ № 1 

 Румяна Балтова 
10 куб.м.  

 

15 Радинград с. Радинград, ул. „Бузлуджа“ № 35  

Хава Хюсеин 

20 куб.м.  

 

16 Раковски  с. Раковски, ул. “Г.С.Раковски“ № 69 

Сюлейман Салиев  
25 куб.м. 

 

17 Стражец с. Стражец, ул. „Средец“ № 8  

Нуридин Мехмед  

35 куб.м. 

 

18 Топчии с. Топчии, ул. „Кирил и Методий“ № 5 Мирена  
Симова  

20 куб.м.  

 

19 Ушинци с. Ушинци, ул. „Бузлуджа“ № 15  

Иван Димитров  
15 куб.м. 

20 Черковна с. Черковна, ул. „Трети март“ № 13  

Георги Георгиев  
30 куб.м. 

21 Ясеновец с. Ясеновец, ул. „Бузлуджа“ № 1  

Гюлшен Ахмедов  
40 куб.м.  

1.3 Социални услуги 50 куб.м. 

1 КСУВХУ с. 
Просторно 

с. Просторно, ул.  „Дунав“  № 19а 
Красимира Стоянова 

40 куб.м. 

2 КСУВХУ с. 
Просторно 

с. Просторно, ул. „Никола Вапцаров“  № 2 

Красимира Стоянова 
10 куб.м. 

1.4 Общински обекти 234 куб.м. 

1 Почивна база 
„Пчелина“ 

местност Пчелина 
Матьо Коцев 

50 куб.м. 

 

2 Общински гараж гр. Разград, ул. „Ветеринарна“ № 1 

Галимир Минчев 
15 куб.м. 

3 Регионално депо в землището на гр. Разград, местност „Олян 

бурлуг“; 

Росен Чутурков 

5 куб.м. 

4 Зоокът гр. Разград 

Ердин Сали 

10 куб.м. 

5 Приют за кучета Александър Александров 
 

10 куб.м. 

6 Жандармерия гр.Разград ул. „Перистър“ (бивше поделение на 
МВР) Младен Чакъров 

15 куб.м. 

7 ОП „Паркстрой“ гр. Разград, ул.“Паркова“, Техническа база на ОП 

„Паркстрой“ Младен Чакъров 
10 куб.м. 

8 ОП „Паркстрой“ с.Гецово, „Елит пазар“, 

 Младен Чакъров 
10 куб.м. 

9 ОП „Паркстрой“ Строителна дървесина за ремонтни дейности, при 

възникнала потребност. 
15 куб.м. 

10 ОП „Обреден дом“ Гробищен парк, 
Младен Чакъров; Стоян Рачев 

20 куб.м. 

 

11 ОП “УСХПД“ гр.Разград, Западна промишлена зона 
Любомир Герганов 

70 куб.м. 

12 Здравен медиатор в с. 
Раковски 

с. Раковски, ул. „Г.С.Раковски“ № 69, Ремзие 
Хасанова 

4 куб.м. 

1.5 Читалища 172 куб.м 
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1 Балкански  с. Балкански, ул. „Росица“ №5,  

Дафинка Ганева  
10 куб.м. 

2 Благоево с. Благоево, ул. „Христо Ботев“ №25, 

Атидже Джемалова 
5 куб.м. 

3 Гецово с. Гецово, ул. „Добрин Чинтолов“ №3, 

Десислава Минева 
10 куб.м. 

4 Дряновец с. Дряновец, ул. „Христо Ботев“ №2, 

Севдалина Стоянова 
5 куб.м. 

5 Киченица с. Киченица, ул. „Хан Кубрат“ №1, 

Сайме Рамаданова 
5 куб.м. 

6 Липник с. Липник, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №23, 

Сайме Рамаданова 
5 куб.м. 

7 Мортагоново с. Мортагоново, ул. „Струма“ № 9А, 

Мюведдет Ислям  

5 куб.м. 

8 Недоклан с. Недоклан, ул. „Бузлуджа“ № 12,  

Атче Мухаремова 
5 куб.м.  

 

9 Осенец с. Осенец ул. „Ст.Радков“ № 72,  

Здравка Русева  
15 куб.м. 

10 Островче с. Островче, ул. „Раковска“ № 4,  

Хриска Гамишева  
10 куб.м. 

11 Побит камък с. Побит камък, ул. „Трети март“ № 60 Росица 
Якимова 

15 куб.м. 

12 Пороище с. Пороище, ул. „Райна Княгиня“ № 18 Нели 

Христова  
5 куб.м. 

13 Радинград с. Радинград, ул. „Бузлуджа“ № 35  

Георги Пенев 
5 куб.м. 

14 Разград гр. Разгард, пл. Напредък 

Илонка Неделчева 
25 куб.м. 

15 Раковски с. Раковски, ул. „Г.С.Раковски“ № 67  

Севинч Ахмед 

5 куб.м. 

16 Стражец с. Стражец, ул. „Средец“ № 8 

Седа Идириз  
5 куб.м. 

17 с. Топчии с. Топчии, ул. „Добри Чинтулов“ № 2 Пенка 
Христова  

10 куб.м. 

18 с. Ушинци с. Ушинци, ул. „Бузлуджа“ № 1 

 Емилия Тотева  
12 куб.м. 

19 с. Черковна с. Черковна, ул. „Трети Март“ № 13 

 Красимира Стоянова 
5 куб.м. 

20 с. Ясеновец, с. Ясеновец, ул. „Ясен“ № 4  

Сали Сали  

10 куб.м. 

1.6 Пенсионерски клубове 109 куб.м. 

1 Пенсионерски клуб с. 
Дряновец 

ПК „Бели Лом“ - с. Дряновец, ул. „Йордан 

Стоянов“ № 35; Руси Петров 
5 куб.м. 

ПК „Надежда“ - с. Дряновец, ул. „Йордан Стоянов“ 

№ 35 Мария Шишева  
5 куб.м. 

2 Пенсионерски клуб с. 
Дянково 

с. Дянково, ул. „Лудогорие“ № 20А  

Ибрахим Хасан 

10 куб.м. 

5 Пенсионерски клуб с. 
Киченица 

с. Киченица, ул. „Кирил и Методий“ № 30 Хожгюн 

Исмаил  

10 куб.м. 

6 Пенсионерски клуб с. 
Липник 

с. Липник, ул. „Никола Вапцаров“ № 23 Сабри 

Хюсеинов 
5 куб.м.  

 

7 Пенсионерски клуб с. 
Осенец 

с. Осенец, ул. „Ст.Радков“ № 75  

Стефан Русев  
5 куб.м.  

 

8 Пенсионерски клуб с. 
Островче 

с. Островче, ул. „Раковска“ № 4  

Станка Енчева  
5 куб.м.  

 

9 Пенсионерски клуб с. 
Побит камък 

с. Побит камък, ул. „Трети март“ № 60 

Костадинка Москова  
5 куб.м. 

 

10 Пенсионерски клуб с. с. Пороище, ул. „Райна Княгиня“ № 18 Стойка 5 куб.м. 
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Пороище Изворова   

11 Пенсионерски клуб с. 
Просторно 

с. Просторно, ул. „Стара планина“ № 1 Кръстина 
Иванова 

5 куб.м. 

 

12 Пенсионерски клуб с. 
Раковски  

с. Раковски, ул. „Стара планина“ № 6  

Хюсеин Еюбов 
15 куб.м. 

 

13  Пенсионерски клуб гр. 

Разград 

гр. Разград, ул. „Любен Каравелов“ № 24 

Тодор Славов 
6 куб.м. 

 

13 Пенсионерски клуб с. 
Стражец 

с. Стражец, ул. „Средец“ № 17  

Ергун Абтула  
10 куб.м.  

 

14 Пенсионерски клуб с. 
Топчии 

с. Топчии, ул. „Кирил и Методий“ № 3  

Стоянка Янкова  
5 куб.м. 

 

15 Пенсионерски клуб с. 
Ушинци 

с. Ушинци, ул. „Бузлуджа“ № 1  

Емилия Тотева  
3 куб.м. 

 

16 Пенсионерски клуб с. 
Черковна 

с. Черковна, ул. „Трети март“ № 13  

Георги Георгиев  
5 куб.м.  

 

17 Пенсионерски клуб с. 
Ясеновец 

с. Ясеновец, ул. „Бузлуджа“ № 1  

Гюлшен Ахмедов  
5 куб.м. 

 

1.7 Църкви 35 куб.м 

1 Църква „Св.Николай“ 

в гр. Разград 

гр.Разград, ул. „Васил Априлов“ № 1 

Отец Георги Иванов 
 10 куб.м.  

 

2 Църква „Св. Георги“ в 
гр. Разград 

гр. Разград, ул. „Княз Борис I” 

свещеник Димитрий Терзи 

5куб.м. 

3 Национален алианс 
„Обединени божии 

църкви” – Божия 
църква – гр. Разград 

с. Стражец, ул. „Слънчев бряг” № 25 10 куб.м. 

3 Църква в  
с. Топчии 

с. Топчии, ул. „Добри Чинтулов“ № 2 Мирена 
Симова 

10 куб.м. 

1.8 Мюсюлмански храмове 100 куб.м. 

1 Мюсюлмански храм в 
с. Дянково 

с. Дянково, ул. „Ивайло“ № 20 

Рахми Бейзат Ахмед  

         10 куб.м. 

2 Мюсюлмански храм в 
с. Киченица 

с. Киченица, ул. „Хан Кубрат“ № 2 Мехмед Сеид  10 куб.м. 

3 Мюсюлмански храм в 
с. Липник  

с. Липник, ул. „Пирин“ № 3 Абтула Хюсеинов 10 куб.м. 

4 Мюсюлмански храм в 
с. Мортагоново 

с. Мортагоново, ул. „Рила“ № 4  

Реджеб Ахмедов 
10 куб.м. 

5 Мюсюлмански храм в 
с. Недоклан 

с. Недоклан, ул. „България“ № 2 

Осман Сюлеиманов  
5 куб.м. 

6 Мюсюлмански храм в 
с. Радинград 

с. Радинград, ул. „Бузлуджа“ № 16 

 Мехмед Салиев  
5 куб.м. 

7 Мюсюлмански храм в 
с. Раковски 

с. Раковски, ул. „Стара планина“ № 6 Бюнал 

Татаров 
10 куб.м. 

8 Мюсюлмански храм в 
с. Стражец 

с. Стражец, ул. „Слънчев Бряг“ № 22 Касим 

Сюлейман 

10 куб.м. 

9 Мюсюлмански храм в 
с. Ясеновец 

с. Ясеновец, ул. „Антим“ № 1 

Хюсеин  Черкез  
10 куб.м. 

10 Мюсюлмански храм в 
гр. Разград 

гр. Разград, бул. „Априлско въстание“ № 13; Ахмед 

Мустафа  
20 куб.м. 

1.9 ЖНРО „Кармен“ гр. 

Разград 

гр.Разград ул. „Витоша“ № 3 

Цветанка Маринова  
7 куб.м. 

1.10 Ветерани от войните 28 куб.м. 

1 Марко Стоянов Марков – гр. Разград ул. „Св. Никола“ № 6В 4 куб.м. 

2 Дончо Петков Дончев - гр. Разград ул. „Витоша“ № 34 4 куб.м. 
3 Живко Енчев Стоянов - гр. Разград ул. „Лозенград“ № 11 4 куб.м. 
4 Стоян Енчев Петров - общ.Разград, с. Гецово, ул. „Елин Пелин“ № 11 4 куб.м. 
5 Марко Стоянов Марков – общ.Разград, с. Липник, ул. „Вапцаров“ № 34 4 куб.м. 
6 Добри Димитров Градинаров - общ.Разград, с. Мортагоново, ул. „9 – ти 

септември“ № 38 

4 куб.м. 
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7 Димитър Николов Николов - общ.Разград, с. Мортагоново, ул. „11 – ти 

септември“ № 27 

4 куб.м. 

1.11 Военно инвалиди и военно пострадали 112 куб.м. 

1 Марин Николов Гявурджиков - гр. Разград ул. „Хр. Смирненски“ № 6 4 куб.м. 
2 Валери Милев Иванов - гр. Разград ул. „Поборническа“ № 22 4 куб.м. 
3 Насуф Мехмедов Хасанов - гр. Разград, ул. „Б. Йончев“ № 17 4 куб.м. 
4 Иван Димитров Петков  - гр. Разград, ж.к. „Орел“, бл.24, вх. Ж, ап. 22, 4 куб.м. 
5 Ремзи Назифов Ахмедов - гр. Разград, ул. „Н. Пенев“ № 6 4 куб.м. 
6 Иво Георгиев Иванов - гр. Разград, ул. „Щип“ № 4 4 куб.м. 
7 Христо Георгиев Георгиев - гр. Разград, ул. „Д.Сумпаров“ № 79 4 куб.м. 
8 Николай Тенев Кунев - гр. Разград, ж.к. „Орел“, бл.13, вх. Е, ап. 2, 4 куб.м. 
9 Марин Атанасов Димов - гр. Разград, ж.к. „Орел“, бл.21, вх. А, ап. 10, 4 куб.м. 

10 Райчо Илиев Илиев - гр. Разград, ул. „Жеравна“ № 112 4 куб.м. 
11 Румен Методиев Любенов - гр. Разград, ул. „Родопи“ № 8 4 куб.м. 
12 Софийка Дамянова Станева - гр. Разград, бул. „България“ № 41, ет. 3, ап.5 4 куб.м. 
13 Милка Великова Великова - гр. Разград, ул. :Юмрукчал“ № 12 4 куб.м. 
14 Метин Зекерие Кяшиф - гр. Разград, ул. „Марица“ № 47 4 куб.м. 
15 Петър Великов Петров - гр. Разград, бул. „Южен Булевард“ № 58 А 4 куб.м. 
16 Яна Стефанова Костова – гр. Разград, ж.к. „Васил Левски“, бл.2, вх. В, ап.40 4 куб.м. 
17 Иванка Димитрова Цвяткова - гр. Разград, ж.к. „Орел“, бл.26, вх. Б, ап. 22, 4 куб.м. 
18 Димитър Захариев Георгиев - с. Гецово, общ.Разград, ул. „Г.Дамянов“ № 9 4 куб.м. 

19 Иво Иванов Прокопиев - с. Гецово, общ.Разград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 

36 

4 куб.м. 

20 Георги Петров Иванов - с. Дряновец, общ.Разград, ул. „Трапезица“ № 11 4 куб.м. 

21 Камер Синанов Себайдинов - с. Дряновец, общ.Разград, ул. „Бачо Киро“ № 

12 

4 куб.м. 

22 Белгин Закир Сабри - с. Дянково, общ.Разград, ул. „Царевец“ № 13 4 куб.м. 
23 Яким Коев Якимов - с. Побит Камък, общ.Разград, ул. „Стара планина“ № 3 4 куб.м. 
24  Джанай Зюлфиева Себайдинова - с. Раковски, общ.Разград, ул. „Струма“ № 

1 

4 куб.м. 

25 Ахмед Али Мустафа - общ.Разград, с. Стражец, ул. „Москва“ № 10 4 куб.м. 
26 Теофил Илиянов Симеонов - с. Стражец, общ.Разград, ул. „Слънчев бряг“ № 

16 

4 куб.м. 

27 Тургай Идириз Селим - общ.Разград, с. Стражец, ул. „Владо Заимов“ № 40 4 куб.м. 
28 Георги Вълчев Митев - общ.Разград, с. Ушинци, ул. „Девети Септември“ № 

53 

4 куб.м. 

 

 

 

С Т А Т И Я  12 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№163. 

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

Относно: Продажба  на  имот -частна   общинска   собственост   

на  собствениците на законно построена сграда в  него – Мехмед 

Мехмед Алиосман и Емел Хюсеин Алиосман. 
Заповядайте. 
 

Г-н Галина Георгиева – зам.-кмет на Община Разград 
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Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В Община Разград е депозирано заявление от собствениците на търговска 
сграда на Мехмед Мехмед Алиосман и Емел Хюсеин Алиосман. Същата е 
построена върху парцел, който е общинска собственост и е АОС. Те 
притежават нотариален акт на сградата, както казах е актувана като 

общинска собственост. Те са правоимащи по реда на 1л.35, ал.3 от Закона 
за общинската собственост. Поради което и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и 

чл.28а от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, 
предлагам на Общинския съвет да приеме решение, с което: 

1. Да се извърши продажба на имот-частна общинска собственост, 
актуван с АОС №2731/25.02.2016г., с площ от 285,00 кв.м., с трайно 

предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: 
ниско застрояване. Административния адрес е ул.”Жеравна”29а, на 
собствениците на законно построената в него търговска сграда Мехмед 

Мехмед Алиосман и Емел Хюсеин Алиосман. Пазарната цена, която е 
изготвена от лицензиран оценител е в размер на  10014,00 лв., при данъчна 
оценка в размер на 5130,00 лв.  

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

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

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

Анастасов, за постоянната комисия по управление на общинската 
собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов  – Председател на ПК 

Уважаеми колеги,  

Докладната записка бе подкрепена със 7 гласа „ЗА“, 1 – против“ и 

без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев  – Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, докладната беше 
подкрепена. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате възможност да зададете въпроси към вносителя. Ако 

няма желаещи, пристъпваме към изказвания и предложения във връзка с 
докладна №163. Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 
докладна записка с вх.№163. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.03.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +         с  вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

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 отсъства   
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Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 91 
 

Мехмед Мехмед Алиосман и Емел Хюсеин Алиосман са 

собственици на търговска сграда, съгласно нотариален акт №51, том 

4, рег.№3698, дело №409 от 09.05.2005г. на нотариус Бойчо Костов - 

нотариус с рег.№ 282 по регистъра на Нотариалната камара. Сградата 

е изградена в общински поземлен имот №61710.505.1457 по 

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

37/10.03.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, изменена 

със заповед № 18-51-05.01.2016г. на Началника на СГКК-Разград, с 
площ от 285,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

урбанизирана и начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 

10м), с адрес: ул.”Жеравна”29а. Имотът е актуван с акт за общинска 

собственост №2731/25.02.2016г. С молба  до Община Разград 

собствениците на сградата са изявили  желание да закупят 

гореописания имот. 

Изготвена  е пазарна оценка  от  „Регпал”ЕООД гр.Разград - 

оценител на недвижими имоти, съгласно сертификат 

рег.№900300013/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители 

в България, която е в размер на 10014,00 лв. (десет хиляди и 

четиринадесет лева). Съгласно удостоверение с 
изх.№6705000708/18.02.2016г.  на Община Разград данъчната оценка на 

имота е 5130,00лв. (пет хиляди сто и тридесет лева). 

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

ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и 

чл.28а 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 31 гласа „ЗА”, 

„против” – няма, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се извърши продажба на имот-частна общинска 

собственост, актуван с АОС №2731/25.02.2016г., представляващ  

поземлен имот №61710.505.1457 по кадастралната карта на гр.Разград, 

одобрена със заповед № РД-18-37/10.03.2008 година на Изпълнителния 

директор на АГКК, изменена със заповед № 18-51-05.01.2016г. на 

Началника на СГКК-Разград, с площ от 285,00 кв.м., с трайно 

предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно 
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ползване: ниско застрояване (до 10м), с адрес: ул.”Жеравна”29а, при 

граници на имота: имоти с №№ 61710.505.4144, 61710.505.3313; 

61710.505.1456 и 61710.505.7048, на собствениците на законно 

построената в него търговска сграда Мехмед Мехмед Алиосман и 

Емел Хюсеин Алиосман, на  пазарна цена 10014,00лв (десет хиляди и 

четиринадесет лева), определена от оценител на недвижими имоти, 

при данъчна оценка в размер на 5130,00лв. (пет хиляди сто и тридесет 

лева). 

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

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

3. 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 Разград. 
 

 

С Т А Т И Я  13 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№164. 

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

Относно: Учредяване  безвъзмездно право на ползване върху  

имот- частна общинска собственост на Агенция по заетостта. 

Заповядайте. 
 

Г-жа Галина Георгиева – кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик на имот-частна общинска собственост, 
който представлява самостоятелен обект в сграда, състоящ се от 16 броя 
стаи, с обща площ 439 кв.м, които се намират на партерния етаж и избено 

помещение с площ 74 кв.м., с административен адрес: гр.Разград, 

бул.”Априлско въстание №23. 

Те в настоящия момент се ползват от Агенцията по заетостта, за 
нуждите на Бюро по труда”-Разград. Агенцията по заетостта е сключила 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект 
”Подобряване на качеството и ефективността на публичните услуги за 
уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“. По този проект 
агенцията възнамерява да извърши ремонтни дейности в имота, както в 
този имот, така и във филиалите си, които са на територията на цялата 
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област. Поради тази причина се изисква да има надеждно и учредително 

право на ползване. 
С оглед на гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.8,  от 

ЗМСМА, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, във връзка с 
чл.82 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016год., 

чл.39, ал.4 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград  за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост , моля 
за вашето решение:  

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години 

на Агенция по заетостта за нуждите на „Бюро по труда”- гр.Разград върху 
имот-частна общинска собственост, състоящ се от 16 броя стаи, с площ 439 

кв.м на партерния етаж, на бул.”Априлско въстание №23, както и избено 

помещение с площ 74 кв.м. 

2.Възлага  на кмета на Община Разград да  сключи  договор за 
учредяване безвъзмездно право на ползване на имота, описан в т.1.  

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната е разгледана в ПК по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Проекта за решение е подкрепен с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и без 
„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 – „въздържали се“, проекта беше 
подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Имате ли предложения, 
изказвания във връзка с докладната записка? Ако няма такива пристъпваме 
към поименно гласуване на докладна записка с вх. №164. Моля колеги, 

гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.03.2016 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров  + с вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

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 отсъства   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 92 

 

Община Разград е собственик, съгласно АОС № 36/24.02.2006 

год., на имот-частна общинска собственост, представляващ 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 61710.505.5252.1.33, 

състоящ се от 16 броя стаи, с площ 439 кв.м на партерния етаж и 
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избено помещение с площ 74 кв.м., находящи се в  сграда с 
идентификатор №№ 61710.505.5252.1, с адрес:гр.Разград, 

бул.”Априлско въстание №23, ет.0. 

В Община Разград е получено писмо с вх.№12-00-

438/28.12.2015год. от Валентина Георгиева-и.д. изпълнителен директор 

на Агенцията по заетостта с искане за учредяване безвъзмездно право 

на ползване  върху гореописания имот, за нуждите на Бюро по труда”-

Разград. Агенцията по заетостта е сключила договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-1.004 ”Подобряване 
на качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите 
групи на пазара на труда и работодателите”, съгласно който се 
предвижда да бъдат извършени ремонтни дейности в имота, върху  

който тя  има учредено право на ползване. 
Предвид  гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.8,  от 

ЗМСМА, чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост, във връзка 

с чл.82 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2016год., чл.39, ал.4 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград  за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост и писмо с вх.№12-00-438/28.12.2015год. от Валентина 

Георгиева-и.д. изпълнителен директор на Агенцията по заетостта 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване с 30 гласа „ЗА”, 

„против” – 1, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 

години на Агенция по заетостта за нуждите на „Бюро по труда”- 

гр.Разград върху имот-частна общинска собственост, актуван с АОС 

№36/24.02.2006год., представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор № 61710.505.5252.1.33, състоящ се от 16 броя стаи, с 
площ 439 кв.м на партерния етаж, при граници: на същия етаж-няма, 

над обекта: №61710.505.5252.1.4, №61710.505.5252.1.3, 

№61710.505.5252.1.2, №61710.505.5252.1.1, №61710.505.5252.1.8, 

№61710.505.5252.1.7, №61710.505.5252.1.6, №61710.505.5252.1.5  и избено 

помещение с площ 74 кв.м., при граници: ляво-изба на ап.№3, дясно-

изба на ап.№2, находящи се в  сграда с идентификатор №№ 

61710.505.5252.1, с адрес: гр.Разград, бул.”Априлско въстание №23, 

ет.0. 

2.Възлага  на кмета на Община Разград да  сключи  договор за 

учредяване безвъзмездно право на ползване на имота, описан в т.1. 

3.Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община 
Разград  и Областния управител на Област Разград  в 7-дневен срок от 
приемането му. 
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Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 
 

 

С Т А Т И Я  14 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№165. 

Докладна записка от Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Относно: Приемане на  отчет за дейността на Местната комисия 

за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2015 г. 
 

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно чл.6 от Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните към общините  се създават  
Местни. Настоящият състав на Местната комисия е актуализиран със 
заповед на кмета на Община Разград от 22.01.2016 г.  

Комисията организира и координира корекционно-възпитателната и 

превантивна дейност на територията на общината, издирва и установява 
съвместно с Детска педагогическа стая, отдел “Образование” и Отдел 

„Закрила на детето”, малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от 
помощ и взема мерки за тяхната психо-социална закрила и развитие. 

Съгласно чл.7 ал.2 от ЗБППМН, Местните комисии ежегодно 

отчитат дейността си пред кмета, общинския съвет и пред Централната 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните. 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.23 от 

ЗМСМА и във връзка с чл. 7 ал.2 от Закона за БППМН, предлагам на 
Вашето внимание, да вземете решение: 
1. Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 
2015година – Приложение 1. 

Благодаря Ви за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е била разгледана в ПК по 

законност, превенция на корупция та, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги,  
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Докладната записка беше разгледана на нашата постоянна комисия, 
бяха зададени въпроси към представителите на Местната комисия за борба 
с противообществените прояви и бяха направени конкретни предложения 
за подобряване работата на комисията, и колегите общински съветници с 8 

гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ подкрепиха проекта за 
решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. На заседанието присъстваше председателят на 
Местната комисия за борба срещу противообществени прояви, така че бяха 
зададени редица въпроси. Колеги, имате ли такива на днешното заседание 
относно докладната записка? Ако нямате въпроси, желаещи за изказвания, 
за предложения? Ако няма такива пристъпваме към гласуване на докладна 
с вх. №165.  

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 93 

 

В изпълнение на Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните към общината е създадена и 

работи Местна комисия в състав от 13 души. 

Съгласно изискванията на чл.7 ал.2 от Закона за БППМН е 
представен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  през 
2015 г. - Приложение  1. 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7 ал.2 

от Закона за БППМН Общински  съвет Разград, с 28 гласа „ЗА”, 

„против” – 1, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

 

1. Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2015година – Приложение 1. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 
Разград и  Областен управител на Област Разград, в 7-дневен срок от 
приемането му. 

 

/Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
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през 2015 година, е неразделна част от Решение № 93 и е приложено 

към протокола на отделен файл./ 
. 

 

С Т А Т И Я  15 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№174. 

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

Относно: Издаване на превозни билети за транспортиране на 

дървесина. 

Заповядайте. 
 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно чл. 211, ал. 1 от Закона за горите дървесината се 
транспортира от временен склад придружена с превозен билет при условия 
и ред, които са съгласно Наредба № 1 за контрола и опазването на горските 
територии на МЗХ и МВР. В изпълнение на тази наредба, има една 
издадена заповед № 336/22.02.2016 г., издадена от Изпълнителната агенция 
по горите към Министерството на земеделието и храните с която е 
утвърдени образците на превозните билети и са конкретизирани лицата, 
правоспособни да издават тези билети.  

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.8.Б. от 
Заповед № 336/22.02.2016 г. на Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ 

към Министерство на земеделието и храните, във вр. с чл. 211, ал. 1 и ал. 2, 

т. 2 от Закона за горите, предлагаме проект за решение: С, което да 
възложите на кмета на Община Разград да упълномощава регистрирани 

лесовъди - работещи в ОП „Разградлес“, за издаване на превозни билети за 
транспортиране на дървесина от временен склад, добита от общинските 
горски територии. 

Само ще добавя това, че на комисиите се внесе едно уточнение във 
връзка с това регистрираните лесовъди да бъдат в правоотношение с 
общинското предприятие, което намери отражение в диспозитива на 
решението. 

Благодаря. 
 

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 НПО и ПК по околна среда, селско, 
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горско, водно и ловно стопанство. Господин Монев, за постоянната 
комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 

Проекта за решение беше разгледана на постоянната комисия по 

законност, бяха направени конкретни предложения, които са съобразени от 
вносителя и са отразени в настоящия текст на докладната записка. И с 8 

гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта беше одобрен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Банков, за постоянната комисия по околна среда. 
 

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

Постоянната комисия подкрепи докладната записка със 7 гласа „ЗА“, 

без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Ако нямате въпроси, пристъпваме 
към изказвания, предложения. Няма желаещи. Пристъпваме към гласуване 
на докладна записка с вх.№174. Моля колеги, гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 94 

 

Община Разград е собственик на горски територии, 

управлението на които се осъществява от общинско предприятие, по 

смисъла на ЗОС- ОП „Разградлес“ и обхваща дейностите по 

залесяване, защита срещу ерозия и провеждане на сечи в горите. 
Ползването на дървесина се осъществява чрез добив и продажба на 

добита дървесина от ОП „Разградлес“ по продажни цени, определени 

от Общинския съвет. 

Съгласно чл. 211, ал. 1 от Закона за горите дървесината се 
транспортира от временен склад придружена с превозен билет при 

условия и ред, регламентирани в Наредба № 1 за контрола и 

опазването на горските територии на МЗХ и МВР. В изпълнение на 

горепосочените текстове, Изпълнителната агенция по горите /ИАГ/ 

към Министерство на земеделието и храните е издала заповед № 

336/22.02.2016 г., с която е утвърдила образци на превозните билети и е 
конкретизирала лицата, правоспособни да издават превозните билети. 

Въведено е ново обстоятелство, регламентиращо органите, имащи 
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право да издават превозни билети за транспортиране на дървесина, 

добита от горски територии, общинска собственост. Съгласно т.8.Б. от 

горепосочената заповед, превозните билети за транспортиране на 

дървесина от временен склад, добита от общински горски територии 

се издават от регистрирани лесовъди, упълномощени от Общинския 

съвет или от кмета на общината,  когато това право му е делегирано 

от Общинския съвет. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, т.8.Б. 

от Заповед № 336/22.02.2016 г. на Изпълнителната агенция по горите 
/ИАГ/ към Министерство на земеделието и храните , във вр. с чл. 211, 

ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за горите, Общински съвет Разград, с 28 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Възлага на кмета на Община Разград да упълномощава 

регистрирани лесовъди- работещи в ОП „Разградлес“, за издаване на 

превозни билети за транспортиране  на дървесина от временен склад, 

добита от общинските горски територии. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 
 

С Т А Т И Я  16 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№177. 

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

Относно: Изменение  на програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2016 година и  

учредяване  безвъзмездно право на ползване върху част от  имот-

частна общинска собственост. 
Заповядайте. 
 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Както знаете беше приета Програмата за управление и разпореждане 
на имоти общинска собственост за 2016 г. от Общински съвет – Разград. 

След приемането на програмата е получена молба  от Сдружение с 
нестопанска цел  „Да бъдем хора” гр.Разград с искане за предоставяне за 
безвъзмездно ползване помещение №26  от сграда Битов комбинат,  
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находяща се в гр.Разград,  бул.България”  №21П. Предметът на дейност на 
сдружението е социална  интеграция в обществото на деца и възрастни в 
неравностойно  положение, утвърждаване на духовни ценности, развитие 
на гражданското общество, и други разрешени от закона дейности. 

Независимо, че сдружението е новоучредено то вече е реализирало 

десетки инициативи в подкрепа на социално слаби хора, многодетни 

майки, деца в риск и хора в неравностойно положение.  
Молбата беше разгледана на заседание на комисията по чл.2 от 

Наредба №2 и съответно решението е да бъде удовлетворено искането на 
сдружението. 

С оглед на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.9 и ал.10, 

чл.39, ал.2  и ал.4. от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.3 от 
Наредба №2 на Общински съвет Разград, предлагаме на Вашето внимание 
проект за Вашето решение, с което: 

1.Да се измени Програмата  за управление и разпореждане с имоти и 

вещи-общинска собственост за настоящата 2016 година, както следва: 
1.1.В раздел III, т.2.2.1. текстът на т.9 се заличава  и 

последователността на  номерата на следващите имоти  се променя  с един 

номер напред. 

1.2 В т.2.3 след думата  „права”,  цифрата „7” се заменя с „8”. 

2.Изменението на програмата за управление и разпореждане с имоти-

общинска собственост за 2016 година следва да се отрази на интернет 
страницата на Община Разград. 

3. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години 

на СНЦ в обществена полза „Да бъдем хора“ гр. Разград, върху част от 
имот-частна общинска собственост, представляваща помещение №26 от 
сграда Битов комбинат, с административен адрес:  бул. „България” №21П, 

съответно при граници посочени в проекта за решение. 
4.Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповед и сключи 

договор за учредено безвъзмездно право на ползване върху частта от 
имота, описана в проекта за решение. 

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е разгледана в ПК по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин Анастасов, 
за постоянната комисия по управление на общинската собственост.  

 

Г-н  Наско Анастасов – Председател на ПК 
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Уважаеми колеги, проекта за решение бе подкрепен със 7 гласа „ЗА“, 

без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, постоянната комисия по законност. 
 

Г-н  Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 – „въздържали 

се“, проекта за решение беше подкрепен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 
госпожо Тодорова.  

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз имам два въпроса. Първия е, кога е регистрирано Сдружението с 
нестопанска цел „Да бъдем хора“. И втория ми въпрос е конкретно да се 
посочат реализираните десетки инициативи в подкрепа на социално слаби 

хора, многодетни майки, деца в риск и хора в неравностойно положение 
реализирани от Сдружението „Да бъдем хора“.  

 

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

Регистрацията на сдружението, аз ще видя решението, но е от скоро. 

Самото сдружение, с председател госпожа Полина Иванова, която получи 

приза за „Принос към социалните услуги в Община Разград“. Аз мисля, че 
в самото искане са отразени доста такива дейности, които е извършило 

сдружението към настоящия момент. Даже преди неговото учредяване от 
самата председателка. В конкретика, разбира се, ще Ви ги предоставя. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Въпроса ми е относно регистрацията на сдружението, защото в 
докладната е посочено – новоучредено. Щом е новоучредено как ще 
постигне десетки инициативи в подкрепа на социално слабите хора? 

 

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

Мисля, че отговорих. Председателката е тази, която преди неговото 

учредяване е осъществявала всички тези дейности, като физическо лице. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да й го дадем на нея тогава. 
 

Г-жа Галина Георгиева – зам.-кмет на Община Разград 
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Ще й го дадем, ако тя заяви такова желание, но заявлението е за 
сдружението.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Но то нищо не е правило. Кой ги е правил – председателката или 

сдружението. Ако ги е правила председателката, която наградихме, хайде 
сега да я наградим и с имот, но ако сдружението нищо няма на какво 

основание да даваме имот. 
И аз искам да попитам… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, благодаря Ви много. Какво е Раздел III, т.2.2.1 и там където е т.9 

да се заличи? Какви са емоциите от Раздел III т.2.2.1? 

 

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

Става дума за тези имоти, които са предвидени за безвъзмездно 

предоставяне за ползване и тъй като този не е бил в раздела за 
предоставяне за ползване, за това точките от 7 стават 8. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

А като какъв е бил до сега? 

 

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

Бил е предвиден в раздела за отдаване под наем, точно помещението. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

И Вие ни предлагате да лишим общината, тази гледам че е 
предпоследната докладна в заседанието, когато още в началото стана ясно, 

че се чудим от къде да събираме пари, за да може общината, която е 
санкционирана с 400 х.лв., и както правилно кмета се чуди от къде  и ние 
трябва да намираме отговор на този въпрос, администрацията към края на 
това заседание ни предлага да отрежем още една възможност за 
постъпление в общината от наеми и да отдадем безвъзмездно на едно 

сдружение, прощавайте за моето съмнение, но недоказало се в дейността 
която декларира, че ще развива. Аз считам, че на този въпрос всички сме 
длъжни да получим отговор - защо, когато виси такава огромна нужда от 
средства, ние се лишаваме от тези средства. 

 

Г-жа Галина Георгиева – зам.-кмет на Община Разград 
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Ако може само да отговоря. През цялата минала година помещение 
№26 е било в раздела за отдаване под наем и не е имало нито един 

кандидат. Той е включен поради тази причина и в настоящата година 2016 

г. до като не беше получено искането за безвъзмездното му предоставяне. 
Това е простия отговор.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Вие като председател на комисията по чл.2 от Наредба №2 се 
опитвам да Ви припомня, че имаше искане тъй като към това помещение 
има и едно отдолу…Значи има интерес към това място да се наемат, но ние 
предлагаме вместо да бъде активно промотирано, обявявано, това място да 
бъде давано безвъзмездно.  

 

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

Няма никакъв интерес за отдаването му под наем през цялата 
предходна година и до настоящия момент. Поради тази причина 
предложението е да се  удовлетвори искането за предоставяне за 
безвъзмездно право на ползване. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Вашият отговор ме провокира да попитам, какво направи новото 

ръководство и общинската администрация, за да е ясно, че това и други 

помещения, са готови да бъдат отдавани. Има ли информация къде хората 
имат възможност да знаят, че тези помещения се отдават под наем, за да 
могат те да планират някакви инициативи за това, че общината да може да 
има приход от наеми. 

 

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

На първо място, на сайта на общината е публикуван регистъра на 
всички имоти – частна и публична общинска собственост. Програмата 
също е достъпна по всякакъв начин – за управление и разпореждане. Всеки 

който желае може да се информира за това кои са имотите предвидени в 
съответния раздел. Освен това, господин Димитров, Наредба №2 изисква 
да има проявена инициатива, а не общината да е тази, която да търси 

съответно наематели. И Вие добре го знаете, защото Вие сте приемали тази 

наредба. За да се започне процедура трябва да има проявен интерес. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Само да допълня. 
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Уважаеми господин Димитров, сигурно част от въпросите Ви са 
резонни, аз просто искам да внеса просто една яснота по отношение на 
помещението. Както каза и госпожа Георгиева, и миналата година 
помещението е било на показ, но никой не е проявил никакъв интерес към 

него. Става въпрос за помещение, което е около 50 кв.м. и което в 
зависимост от начина на отдаването му може да калкулира различни цени. 

Ако е за търговска дейност примерно – 5 лв. на кв.м, нещо такова ли беше, 
господин Ненов? 

 

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

земеделие“  

Точно така. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Значи 50 кв.м по 5 лв. са 250 лв., ако някой въобще прояви интерес 
към него. Когато е за спортни цели, знаете че там е 10 стотинки, което 

значи 5 лв., нали така? Което значи почти безвъзмездно за спортни 

клубове. В момента имаме проявен интерес, решението разбира се е ваше. 
Имаме и други сдружения, които в момента са подали заявления, разбира 
се, търсим начини да удовлетворим и техните желания. Това е. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Моя въпрос към вносителя е да даде по-конкретна информация за 
местонахождението на това помещение. От описанието стигам до извода, 
че то е на партер, понеже са описани граници – ляво, дясно и горе. Къде, на 
кой етаж, се намира това помещение? Ние познаваме сградата, да имат и 

съветниците допълнителна информация да се ориентират за какво става 
въпрос. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ненов, заповядайте. 
 

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

земеделие“  

Помещението се намира на втория етаж. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

В тази връзка, като описвате границите – отдолу, има ли възможност 
за описание на граничен имот? Отдолу какво има? 
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Г-н Иван Ненов – Началник Отдел „Общинска собственост и 

земеделие“  

Има възможност, но един имот може да се опише и с три граници, 

така е направено и в конкретния случай. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Ако няма желаещи да зададат въпроси, преминаваме 
към изразяване на становища, на мнения, на съображения, както и 

предложения във връзка с докладната записка. Имате ли такива, колеги? 

Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев –„Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Позволявам си да взема думата 
по тази докладна записка тъй като до някъде опасенията на колегите 
общински съветници, че едно ново сдружение може би няма пълното 

основание да получи нашата подкрепа. Но аз искам да споделя доводите си 

в този смисъл, че в крайна сметка едно юридическо лице, то се 
представлява от хората, които са в неговия управителен съвет, от неговия 
председател и от работата на тези хора. Само преди месец ние 
подкрепихме председателя на това новообразувано сдружение и му 

връчихме един от символите на нашата община – наградата за принос към 

„Социалната дейност“ в Община Разград. И си мисля, че това сдружение 
няма как да не продължи традицията и дейността на своя председател 

Полина Иванова. Така че предлагам на колегите общински съветници да 
подкрепим докладната записка. На ПК по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол, беше 
променен срока от 10 на 5 години именно с оглед на това, че сдружението 

тепърва ще се реализира в Община Разград и ще извършва своята дейност. 
И занапред мисля, че ще имаме само положителни индикации за работата 
на сдружението и на хората, които го представляват. 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други желаещи за изказвания? Госпожо 

Неделчева, заповядайте. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря, госпожо председател. Ние като група съветници, съвсем 

логично и нормално е, сме подкрепяли всички инициативи, които са 
свързани с нещо, което развива, допълва социалната сфера в общината. Но 

тук наистина сме притеснени малко от тази докладна, защото това 
новоучредено сдружение без доказана биография за 5 години да му се 
предостави общински имот мисля, че е малко безотговорно, при условие че 
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в общината има вече 13 социални услуги, гласувахме докладна и за етажа 
над „Дома за стари хора“, и за още една социална услуга. Да, вероятно 

хората имат нужда от разширяване на тези социални услуги и включването 

и на неправителствения сектор, но искам да кажа че от групата на „БСП“ 

точно тази докладна се въздържаме да я подкрепим, докато наистина това 
сдружение не докаже какво може и как го прави. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Христов, заповядайте. 
 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Мислех изобщо да не вземам 

отношение по въпроса, но само преди няколко докладни ние слушахме 
разсъждения върху темата – социална политика. Сега обаче ми се струва, 
че госпожа Неделчева обърка социалната със социалистическа политика.  

Извинявайте, госпожо Неделчева, Вие гласувахте за Полина да стане 
първия носител на тази награда извън лицата, които бяха общински 

служители, нали така? Вие знаете, че тази награда беше създадена от 
предишната администрация, за да удовлетвори една общинска служителка. 
Моите уважения към нея, но тогава никой от вас не постави въпроса 
„аджаба“ какво тя е направила за социалната политика. Вие прочетохте 
тогава какви са заслугите на това момиче. Това, че е създала организация 
фактическото създаване, юридическото създаване не означава, че тя е 
нямала никаква дейност. Вие сега искате организацията да подаде, т.е. 
момичето да не подава заявление за участие, естествено, че организацията 
ще подаде такава молба.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, за дуплика, заповядайте. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Аз съм учудена от реакцията на колегата Христов. Първо 

социалистическа и социална, не знам в каква връзка ги намеси в случая, но 

като сме тръгнали в тази посока, хората много добре знаят, че 
социалистическа е равнозначно на социална. Но аз не виждам защо той, 

след като Иво Димитров каза преди малко, че Полина за това, което е 
направила беше наградена, да, гласувахме да бъде удостоена. Но ще си 

позволя да повторя думите на колегата Иво Димитров: дайте сега да я 
наградим и с помещение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, втора, последна реплика. 
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Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Възползвам се от правото определено от правилника да репликирам 

уважаемия съветник Божинел Христов. Със смесването на две съвсем 

различни теми ние принизяваме дискусията и даже ще употребя друга 
дума я профанизираме. Защото в момента обсъждаме въпрос, който е 
свързан с разпореждане и предоставяне на възможност за ползване на 
имот, който е общинска собственост. Към колегата Христов искам да 
отправя и реплика в това отношение, че няма никаква връзка между това 
да се извършат определени обществено полезни дейности от един 

гражданин и разглеждането на въпроса на едно юридическо лице дали да 
бъде то устроено или да му бъде предоставен общински имот. Това са два 
съвсем различни въпроса и не бива да бъдат смесвани. Колегата Христов 
би трябвало да вземе отношение след като е запознат да каже каква е 
площта на това помещение, което се предоставя и къде е сега седалището, 

тъй като сега остава загадка. Това сдружение има ли седалище. И когато се 
взема отношение по тези въпроси да не принизяваме дискусията. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. Всъщност аз няма да се обърна 
нито към госпожа Неделчева, нито към господин Христов. Всъщност не 
знам защо се водят тези спорове в момента. Имаме едно сдружение, което 

има един председател, на който приблизително преди месец му даваме 
една награда за заслуги. Спомням си. И сега дебатираме върху това дали 

това сдружение да получи общинско помещение. Сещам се за едно друго 

сдружение, което преди началото на мандата на новото ръководство на 
общината, едно сдружение, което също търсеше място под слънцето на 
Община Разград, също беше няколкократно забавено, отхвърлено, 

изтегляне на докладни записки и какво ли не, и ние в момента също 

търсим решение за неговото настаняване. Какъв пример ще дадем на 
всички такива млади структури и организации, които искат да се развиват 
в тази дейност с нашето нежелание да им помогнем дори и минимално. 

Естествено, госпожо Неделчева ако видим тези сдружения по някакъв 
начин генерират много голям приход и т.н. и т.н. в последствие да имате 
право да преразгледате вашите отношения и да поискате по нататък и 

някакъв наем. Но ние по този начин на всички тези нови и млади 

сдружения, значи да им подрежем крилата, те да не могат да разчитат по 

никакъв начин на подкрепата на общината и на вашата подкрепа, защото 

вие се разпореждате с общинската собственост. Аз мисля, че ние не трябва 
да даваме такива сигнали, но решението е ваше. Благодаря.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате ли желание за изказвания във връзка с 
тази докладна записка, предложения? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз ще продължа това, което каза 
и кметът на общината. Явно е, че Общинския съвет като стопанин заедно с 
кмета, на общинската собственост трябва внимателно и грижливо да 
решава всички въпроси за удовлетворяване нуждите на организациите, 
които съществуват на територията на Община Разград. И явно е, че има 
голям брой сдружения с нестопанска цел, които развиват дейност в града и 

в общината и се нуждаят от помощта и подкрепата на Общинския съвет и 

на общинската администрация. В предишния мандат ние с кмета на 
общината не сме били съветници, но явно е имало такива случаи, при 

които не са били удовлетворени или е имало неясноти за решаване на 
проблемите на такива сдружения. За това и сега в хода на дискусията като 

стана ясно, че се касае за помещение, което е трябвало да бъде 
първоначално предназначено за отдаване под наем, че площта му е 
значително голяма от обичайната площ за едно седалище на такова 
сдружение, аз предлагам на общинските съветници обсъждането на този 

проблем да продължи, но да бъде разширено в заседание на ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, а 
защо не и други комисии, които имат отношение, да се види кои са 
организациите, които развиват активна дейност на територията на 
общината, имат ли нужда те от евентуална подкрепа от общината и как 
биха могли да бъдат удовлетворени техните нужди. Така че от частния 
случай, от това сдружение ние да подходим по отговорно и по 

конструктивно като намерим разумно решение и правилно, както по този 

конкретен случай, за това сдружение „Да бъдем хора“, така и евентуално 

за другите организации.  

Затова, госпожо председател, завършвам с предложение Общинският 
съвет да отложи произнасянето по този въпрос за следващата сесия като 

възлага на комисиите, които имат отношение по проблема, да обсъдят 
направените предложения и становищата на сегашната сесия, и да изразят 
становище дали има и други възможности и за други такива сдружения за 
устройване или за предоставяне на такава площ. Представям 

предложението в писмен вид за отлагане на произнасянето. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли други предложения? Госпожо Димитрова. 
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Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря. 
Уважаеми колеги, 

Ще започна изказването с един призив „Да бъдем хора“. Това, което 

слушам от страна на госпожа Неделчева и разбира се на господин Ненчев, 
меко казано ме изумява. Бих искала да го отдам само на това, че те нямат 
никаква представа какво правеше и прави Полина Иванова. Лично аз не я 
познавам, но попаднах във фейсбук преди няколко месеца и видях това 
момиче какво прави, и как го прави абсолютно безвъзмездно. В 

последствие разбрах, че има предложение да я наградим, просто бях 

очарована. Нормално е, когато един човек е започнал да прави нещо в 
социалната сфера, който го прави прекрасно, влезте във фейсбук и вижте 
за какво става дума. Просто влезте и прочетете какво прави това момиче, 
какво е правила в миналото. Съвсем нормално е сега тази дейност да 
получи някаква по - широка подкрепа да се развива и да върви напред. Не 
може, господин Ненчев, да ми кажете, че 50 кв.м. било изключително 

голяма площ. Какво са 50 кв.м., три бюра. Призовавам Ви, ако не сте се 
запознали, запознайте се, тук става дума за един човешки акт. Призовавам 

Ви да подкрепите тази докладна записка. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, моля Ви да ми дадете дума за кратка реплика. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

50 кв.м. са голяма площ, госпожо Димитрова. Вие знаете много 

добре с оглед и на Вашата професия и Вашите занимания. Има цели 

банкови офиси и търговски фирми, които се помещават с десетки 

служители на такава площ. Така че да сме точни в тези понятия. И на второ 

място, никой нищо лошо не каза за тази добра и полезна дейност. Въпроса 
е Общинският съвет наистина да бъде грижовен към всички нуждаещи се 
от такава подкрепа. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, има ли други предложения във връзка с докладната записка? 

Ако няма такива, подлагам на гласуване предложението, което е постъпило 

от общински съветник Стоян Димитров Ненчев във връзка с тази докладна 
записка. Неговото предложение касае : Отлага произнасянето за 
следващата сесия на основание чл.81, ал.1, т.2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите 
постоянни комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
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Мандат 2015 – 2019 г. Моля да гласувате дали да отложим тази докладна за 
следваща сесия.  Гласувайте колеги. 

 

С 9 гласа „ЗА”, „против” – 13,  „въздържали се” – 1, след 

повторно гласуване предложението на общински съветник Стоян 

Димитров не се приема.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли други предложения или желание за изказване във 
връзка с докладната записка? Не виждам желаещи. Прекратявам дебатите 
по докладната и пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка 
с вх.№177. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.03.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

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. Елка Александрова Неделчева  +  

10. Емине Бейти Хасан не участва   

11. Иво Борисов Димитров  + с вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев   + 

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова   + 

19. Митко Иванов Ханчев  +  

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова  +  

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев  +  
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28. Таня Петрова Тодорова   +  

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 отсъства   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 95 

 

С Решение №29 по Протокол №4/26.01.2016 година на Общински 

съвет Разград е приета Програма за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост  за 2016 година. 

В програмата,  в групата на застроените нежилищни имоти за 

отдаване под наем е включено помещение №26, намиращо се в сграда 

на бул.”България” №21П в гр.Разград. След приемане на програмата е 
получена молба за учредяване на безвъзмездно право на ползване 
върху имота, поради което възниква необходимостта от изменение и 

допълнение на същата, с оглед на новопостъпилото предложение. 
На oснование чл.27, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване с 14 гласа „ЗА”, „против” – 6, „въздържали 

се” – 2, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Не приема докладна записка с вх.№177/21.03.2016 г. от 

Галина Милкова Георгиева Маринова – зам.-кмет на Община Разград. 

Относно: Изменение  на програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост  за 2016 година и  

учредяване  безвъзмездно право на ползване върху част от  имот-

частна общинска собственост. 

Настоящото решение да се изпрати на кмета на общината и на 
областния управител в седемдневен срок от приемането му. 

 

 

С Т А Т И Я  17 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№178. 

Докладна записка от д-р Валентин Василев – кмет на Община 
Разград 
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Относно: Одобряване на годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на общински план за развитие на Община Разград 2014 

– 2020 г. за 2015 г.  
Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев  – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател.  

2013 година е приет общинския план за развитие на Община Разград 

за периода 2014 -2020 г. Във връзка с изискванията на чл. 23 и чл. 24 от 
Закона за регионалното развитие  кметът на общината представя, а 
Общинският съвет одобрява годишни доклади за наблюдение за 
изпълнението на общинските планове за развитие (ОПР). 

Наблюдението на изпълнението на  плановете за развитие има за цел 

постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 
програмиране, управление и ресурсно осигуряване на регионалното местно 

развитие. Годишният доклад за наблюдение се разработва за всяка 
календарна година от периода на действие на плана. 

Предмет на наблюдение са общите условия за изпълнение на ОПР, 

промените в социално-икономическите условия, постигнатия напредък по 

изпълнение на приоритетите и целите от ОПР, предприетите действия за 
осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана, 
както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от 
наблюдението. Постигнатите резултати отчетени в Доклада, осигуряват 
информация за изготвянето на междинна и последваща оценка на ОПР на 
Община Разград.  

Годишният доклад за наблюдение през 2015 година е изготвен на 
експертно ниво от общинската администрация. В него са използвани данни 

от Националния статистически институт, ИСУН, Дирекция Бюро по труда 
– Разград, Национална база-данни „Население”, Регионална здравна 
инспекция - Разград, Общинска служба по земеделие – Разград, АПИ 

„Областно пътно управление – Разград”, МБАЛ „Св. Иван Рилски – 

Разград“ АД, бюджета на община Разград, както и данни, предоставени от 
МСП и отделните структурни направления на общинска администрация. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1. т. 23 от 
ЗМСМА, чл. 24, т. 4, във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното 

развитие и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие, предлагам на Общински съвет Разград, да вземе следното 

решение: 
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на  изпълнението на 

общински план за развитие на Община Разград 2014 – 2020 г. за 2015 г. 
2. Копие от годишния доклад за наблюдение на изпълнението на 

общинския план за развитие да се изпрати на председателя на областния 
съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за неговото одобряване. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев  – кмет на Община Разград 

Да, приключих. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е разглеждана в ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО. Господин Монев, моля да докладвате. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

проекта беше приет. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, имате възможност да зададете въпроси към вносителя на 
докладната записка. Има ли желаещи за въпроси към вносителя? Не 
виждам. Пристъпваме към изказвания, предложения за изменения и 

допълнения. Няма желаещи. Колеги, пристъпваме към гласуване на 
докладна записка с вх.№178. Моля да гласувате.  

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 96 

 

С решение № 491 по  протокол № 33 на общински съвет Разград 

от 26.11.2013 г. е приет общинския план за развитие на Община 

Разград за периода 2014 -2020 г. 
Във връзка с изискванията на чл. 23 и чл. 24 от Закона за 

регионалното развитие  и Раздел III „Наблюдение на изпълнението на 

общинския план за развитие“ от Правилника за прилагане на Закона 

за регионалното развитие кметът на общината представя, а 

общинският съвет одобрява годишни доклади за наблюдение на 

изпълнението на общинските планове за развитие (ОПР). 

Наблюдението на изпълнението на  общинските планове за 

развитие има за цел постигане на ефективност и ефикасност на 

стратегическото планиране, програмиране, управление и ресурсно 

осигуряване на регионалното местно развитие. Годишният доклад за 

наблюдение на изпълнението на ОПР на Община Разград се 
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разработва за всяка календарна година от периода на действие на 

плана. 

Предмет на наблюдение на настоящия годишен доклад са общите 
условия за изпълнение на ОПР на Община Разград, промените в 

социално-икономическите условия, постигнатия напредък по 

изпълнение на приоритетите и целите от ОПР, предприетите действия 

за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 

плана, както и заключения и предложения за подобряване на 

резултатите от наблюдението. Постигнатите резултати отчетени в 

Доклада, осигуряват информация за изготвянето на междинна и 

последваща оценка на ОПР на Община Разград.  

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на ОПР на 

Община Разград през 2015 година е изготвен на експертно ниво от 

общинската администрация. В него са използвани данни от 

Националния статистически институт, ИСУН, Дирекция Бюро по 

труда – Разград, Национална база-данни „Население”, Регионална 

здравна инспекция - Разград, Общинска служба по земеделие – 

Разград, АПИ „Областно пътно управление – Разград”, МБАЛ „Св. 

Иван Рилски – Разград“ АД, бюджета на община Разград, както и 

данни, предоставени от МСП и отделните структурни направления на 

общинска администрация. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1. т. 23 от 

ЗМСМА, чл. 24, т. 4, във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за 

регионалното развитие и чл. 91 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие Общинският съвет Разград, с 23 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на  изпълнението 

на общински план за развитие на Община Разград 2014 – 2020 г. за 

2015 г. 
2. Копие от годишния доклад за наблюдение на изпълнението 

на общинския план за развитие да се изпрати на председателя на 

областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за неговото 

одобряване. 
 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на община Разград 

и Областния управител на област Разград в седем дневен срок от 
приемането му. 

 

 

 



108 

 

ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА РАЗГРАД 2014-2020 г. 

ЗА 2015 г. 
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Разработен на основание чл. 23 от Закона за регионалното развитие и чл. 91 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 
 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ААФ Ансамбъл за автентичен фолклор 

АИФ Ансамбъл за изворен фолклор 

АПИ Агенция пътна инфраструктура 
БВП Брутен вътрешен продукт 
БДС Брутна добавена стойност 
БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 

ГПЧЕ Гимназия с преподаване на чужди езици 

ГРАО 

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ 

ДБТ- Разград Дирекция „Бюро по труда”- Разград 

ДМА Дълготрайни материални активи 

ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца  
ЕС Европейски съюз 
ЕИП Европейско икономическо пространство 

ЗРР Закон за регионалното равитие 
ЗОП Закон за обществените поръчки 

ИК Изборен кодекс 
ИКТ Информационни и комуникационни технологии 

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 
МКБППМН Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните 
МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МОН Министерство на образованието и науката 
МСП Малки и средни предприятия 
МТСП Министерство на труда и социалната политика 
МУЦ Междуучилищен център 

НАПОС 

Национална асоциация на председателите на общинските съвети в 
Република България 

НАР «Абритус» Национален археологически резерват  «Абритус» 

НАСОРБ Национална асоциация на секретарите на общините в Република България 
НП Неприложимо 

НПО Неправителствена организация 
НСИ Национален статистически институт 
НСОРБ Национално сдружение на общините в Република България 
НЧ Народно читалище 
ОбСНВ Общинския съвет по наркотични вещества 
ОП Оперативна програма  
ОПРР Оперативна програма „Регионално развитие” 

ОПР на Община 
Разград Oбщински план за развитие на Община Разград за периода 2014–2020 г. 
ОУ Основно училище 
ПЗР Преходни и заключителни разпоредби 

ПГИ Професионална гимназия по икономика 
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ПГССХВТ 

Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови 

технологии 

ПГТС Професионална гимназия по транспорт и строителство 

ПИЦ Превантивно-информационен център по наркотичните вещества 
ПМГ Природоматематическа гимназия 
ППЗРР Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие 
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води 

ПТГ Професионална техническа гимназия 
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 
РБ Регионална библиотека 
РУ Русенски университет 
СК  Спортен клуб 

СНЦ Сдружение с нестопанска цел 

СОУ Средно общообразователно училище 
СПОФ Сдружение Плевенски обществен фонд 

СЦР Северен централен район 

ТБО Твърди битови отпадъци 

ТСБ Териториално статистическо бюро 

УСШ Ученическа спорта школа «Р. Бухтев» 

ЦДГ Целодневна детска градина 
ЦИК Централна избирателна комисия 
ЦИОФФ Международен съвет на организаторите на фестивали за фолклор и 

традиционни изкуства  
ЦОП Център за обществена подкрепа 
ЦРД Център за работа с деца 
ЦУТНТ Център за ученическо, техническо и научно творчество 

ШК Шахматен клуб 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 Наблюдението на изпълнението на общинските планове за развитие е регламентирано в 
Закона за регионалното развитие и Правилника за прилагане на ЗРР и има за цел постигане на 
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и 

ресурсното осигуряване на регионалното и местно развитие. Годишният доклад за наблюдение 
на изпълнението на ОПР на Община Разград се разработва за всяка календарна година от 
периода на действие на плана, а орган за наблюдение на изпълнението му е Общински съвет – 

Разград. 

 Съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР, годишният доклад съдържа: 
• Общи условия за изпълнение на ОПР на Община Разград, промени в социално-

икономическите условия;  
• Постигнат напредък по изпълнение на приоритетите и целите от ОПР;  
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• Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 
плана;  

• Заключения.  

 Постигнатите резултати, отчетени в Доклада, осигуряват информация за изготвянето на 
междинна и последваща оценка на ОПР на Община Разград. 

 Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на 
Община Разград се отнася за 2015 година, но поради липсата на актуална статистическа 
информация, в някои случаи проследява промените в икономическото и социалното развитие 
на общината в периода 2013-2014 г.  
 В Годишния доклад за наблюдение изпълнението на ОПР на Община Разград за 2015 

година са използвани данни от Националния статистически институт, ИСУН, Дирекция Бюро 

по труда – Разград, Национална база-данни „Население”, Регионална здравна инспекция - 

Разград, Общинска служба по земеделие – Разград, АПИ „Областно пътно управление“ – 

Разград, МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД, бюджета на Община Разград, както и данни, 

предоставени от МСП и отделните структурни направления на общинска администрация. 
 

 І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР НА ОБЩИНА РАЗГРАД, ПРОМЕНИ В 

СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ. 

 

1. Обща характеристика 

  
През 2015 г. по отношение на организационната структура на Община Разград настъпиха 

известни промени. С § 16 от ПЗР на ИК бе изменена разпоредбата на чл. 16, т. 1 от Закон за 
административно-териториалното устройство на Република България като условие за създаване 
на кметство е наличието на население над 100 души в съответното населено място. В тази 

връзка и с Решение №1483-МИ/ 19.05.2015 г. на ЦИК шест населени места от община Разград 

придобиха статут на кметства (респективно броят кметски наместници в община Разград 

намаля от осем на два и се увеличи броят на кметове на кметства от тринадесет на 
деветнадесет). 

Продължава общата тенденция за постепенно намаляване на населението, характерна за 
всички области от Северен централен район, отбелязана в Годишния доклад за наблюдение на 
изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 2014 година.  
           В община Разград към 31.12.2015 година по постоянен адрес живеят 66 902 

души, което представлява повече от една трета (39%) от населението на област Разград 

(173 010 души към 31.12.2015 г.). 

 

Таблица: Население по постоянен адрес в община Разград 

Населено място 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Общо за община 

Разград 67 469 67 214 66 902 

град Разград 43 305 43 106 42 893 

% население 64,19 64,13 64,11 

Общо за селата 24 164 24 108 24 009 

село Балкански 167 162 157 

село Благоево 545 542 527 

село Гецово 1 871 1 849 1 835 

село Дряновец 765 755 762 

село Дянково 4 083 4 087 4 084 

село Киченица 1 087 1 079 1 075 

село Липник 687 691 689 

село Мортагоново 1763 1757 1751 

село Недоклан 326 326 332 
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Източник: Национална база данни „Население” 

 Намалението на населението в общината през 2015 година спрямо 2014 година е с 
312 души (0.46 %), при намаление от 255 души през 2014 г. спрямо 2013 г. (0.38 %). 

През 2015 година в някои от населените места – Дряновец, Недоклан, Раковски и 

Ясеновец е регистрирано минимално увеличаване броя на населението, което ги 

отличава от общата тенденция. 
 По данни на НСИ намалението на населението в община Разград през 2014 

спрямо предходната година е под нивото за страната - 0.60 % и за Северен централен 

район - 1.23 %. Повече от половината от населението на община Разград – 42 933 (64,14 

%) в края на 2015 година живее в град Разград. Делът на населението, живеещо в 
общинския център и останалите населени места в общината приблизително съответства 
на разпределението на населението по градове и села в страната и на населението, 

живеещо в населените места в Северен централен район (по данни на НСИ за 2014 г., 
по-голяма част от населението в страната - 73% живее в градовете и 27% в селата, за 
Северен централен район, съотношението е съответно - 67% в градовете и 33% в 
селата). 
 

Таблица: Население по настоящ адрес под, в и над трудоспособна възраст 

 

  

Период 

 

Общо 

 

До 18 години 

От 18 до 

59 г. жени/ 

62 г. мъже 

Над 

60 г. жени/ 

63 г. мъже 
31.12.2013 54 396 8 928 33 272 12 196 

31.12.2014 54 188 8 878 32 965 12 345 

31.12.2015 53 640 8 859 32 306 12 475 

Източник: Национална база данни „Население” 

  

През 2015 г. общият брой на населението в община Разград по настоящ адрес намалява 
с 548 души (1.01 %). Намалението до голяма степен се дължи на ниската раждаемост, 
емиграционните и имиграционните процеси протичащи в общината и други фактори, 

като: липса на работа и търсене на възможност за препитание; ниски доходи; търсене 
на по-високо платена работа; продължаване на образованието в други градове или 

чужбина и др.  

 По възрастови групи намалението на населението в трудоспособна възраст 
спрямо 2014 г. е 659 души, а в под трудоспособна възраст – 19 души. С 130 души 

село Осенец 846 837 813 

село Островче 53 52 49 

село Побит камък 215 202 201 

село Пороище 319 313 304 

село Просторно 143 130 128 

село Радинград 515 532 525 

село Раковски 3 759 3 762 3 766 

село Стражец 2 800 2 804 2 788 

село Топчии 524 536 532 

село Ушинци 210 216 216 

село Черковна 62 53 51 

село Ясеновец 3 424 3 423 3 424 
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нараства броят на населението в последната възрастова група (над 60 години за жените 
и 63 години за мъжете), което е доказателство за продължаващ процес на демографско 

застаряване, изразяващ се в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на 
населението в първите две възрастови групи и увеличаване дела на населението в над 

трудоспособна възраст.  

  Демографското развитие на Община Разград като цяло следва общата негативна 
тенденция за Северен централен район, характеризираща се с намаляване броя на 
населението, натрупване на население във високите възрастови контингенти, 

отрицателен механичен и естествен прираст. 
 

 

2. Социално-икономическа среда  

Общинска икономика 

 

 Развитието на отделните подотрасли и сектори на общинската икономика запазват 
водещото й място в развитието на икономиката на Разградска област. Поради 

обстоятелството, че публикуването на данни от НСИ за отчетната година става в края 
на следващата календарна и информацията е на ниво област не е възможно да се 
представи актуална информация за 2015 г.  

През 2013 г. приноса на област Разград в общия брутен вътрешен продукт на 
Северен централен район се запазва (14.24%). Общият размер на БВП, създаден в 
област Разград през 2013 г. е 952 млн. лв. и нараства с 20 млн. лв. (2,15%) спрямо 2012 

г. Темповете на нарастване на БВП в област Разград са по-бързи спрямо тези на 
страната, където нарастването е с 0,52 % и по-ниски от тези в СЦР - 2.22%. През 2013 

година БВП на човек от населението в областта е 7 846 лева, т. е. с 262 лева (3,45%) 

повече спрямо предходната година. Отчетената стойност на показателя Брутна 
добавена стойност за  2013 г. в област Разград е 820 млн. лв. и нараства с 16 млн. лв. 
(1,99 %) спрямо 2012 г. Основната част от БДС се формира от сектор услуги. 

 Продължава установената тенденция за доминиращо влияние на общинската 
икономика на ниво област Разград. Разградската икономика произвежда над 70% от 
продукцията, а реализираните нетни приходи представляват около 74% от нетните 
приходи в областта.  
 

 

Фигура 1: Предприятия в община Разград за 2014 г. по групи предприятия 
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Източник: Национален статистически институт 

 

 

Фигура 2: Предприятия в община Разград за 2014 г. по икономически дейности 

 

 

 
 

Източник: Национален статистически институт 

 

 

В община Разград преобладават предприятията от сектор „Търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети” (42%). Предприятията от сектор „Преработваща 
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промишленост” са едва 8%, но относителния дял на приходите от продажби и на двете 
групи предприятия са равни  (38%).   

Продължава тенденцията за намаляване обема на приходи от производство и 

увеличаване на приходите от услуги на населението. Наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение в предприятията от нефинансовата сфера в община Разград 

представляват над 58% от общия размер на наетите по трудово и служебно 

правоотношение в област Разград. Най-голям  дял  наети лица  са  в секторите 
„Преработваща промишленост” (28%) и «Търговия, ремонт на автомобили и 

мотоциклети» (15%). Средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение през 2014 година се е увеличила с 13.46%, при 10.86% 

увеличение за област Разград. 

 

Безработица и пазар на труда 

 Състоянието на пазара на труда в община Разград се обуславя преди всичко от  
развитието на местната икономика и от динамиката на икономическите процеси в 
страната.  

Към 31 декември 2015 г. коефициентът на безработицата в община Разград е 
8.52%, и показва снижение с 0.28 пункта спрямо същия период за предходната година. 
В абсолютни цифри, регистрираните безработни в края на месец декември 2015 г. са с 
89 по-малко.  

Таблица: Равнище на безработица в общините на област Разград 

Община 

2013 2014 2015 

абсолютн
а 

стойност % 

абсолютн
а 

стойност % 

абсолютн
а 

стойност % 

Завет 936 26,7 950 27,2 897 26,25 

Исперих 2048 22,5 1787 19,6 1659 18,2 

Кубрат 1634 23,7 1525 22,1 1462 21,24 

Лозница 1180 29,9 1034 26,2 1012 25,67 

Разград 2383 10,06 2106 8,8 2017 8,52 

Самуил 910 37,8 944 39,2 843 35,01 

Цар Калоян 697 26,5 620 23,6 589 22,4 

Област Разград 9788 17,8 8966 19,5 8479  16,3 

Източник:  Дирекция „Бюро по труда” – Разград 

           Налице е съществено различие на равнището на безработицата в общините от 
област Разград. Като областен център, община Разград запазва най-ниското равнище на 
безработица през наблюдавания период, което е два пъти по-ниско от равнището на 
безработицата за областта (16,3%) и е индикатор за водещите функции на областния 
център по отношение на социално-икономическото развитие на региона. 

В община Разград коефициентът на безработица през 2015 г. продължава да е по-

нисък от средния за страната - 10 %.  

Сравнена с другите общини – областни центрове в Северен централен район,  

безработицата в община Разград е по-ниска от тази в община Силистра.  
 

Таблица: Коефициент на безработица в община Разград, България, СЦР и общини 

- областни центрове в СРЦ 

Район, Област, Община 

2013 2014 2015 

% % % 

България 11,8 10,7 10,0 
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Северен централен район 15,3 13,2 * 

Област Разград 19.5 17,8  16,3 

Община Разград 10,06 8,8 8,52 

Община Силистра 11,9 10,2 8,9 

Община Русе 5,6 4,3 4,49 

Община Габрово 7 6,4 6,07 

Община Велико Търново 6,5 5,3 4,91 

Източник:  Дирекция „Бюро по труда” – Разград и НСИ 

*Няма публикувани официални данни за 2015 г. 

         

 От данните на ДБТ-Разград, за периода 2013 г. – 2015 г. е видна една и съща 
тенденция при безработицата по възрастови групи. Най-голям относителен дял имат 
безработните във възрастовата група над 50 години – 48%, следвани от тези на възраст 
от 30 до 49 години - 39%. Младите хора от 20 до 29 години съставляват едва 12%  от 
регистрираните, а тези до 19 години са под 1% от общия брой търсещи работа. През 
наблюдавания период делът на безработните над 50 години се е увеличил с 4%, 

безработните на възраст от 20 до 29 г. са намалели с 2%, а тези от 30 до 49 г. са 
намалели с 4%. 

 Относителният дял на безработните с основно и по-ниско от основно образование, 
намалява. Най-голяма е групата безработни със средно-специално образование, които 

запазват своя относително постоянен брой. Плавно расте делът на безработните със 
завършено висше и средно - общо образование.  
 През 2015 година, от всички регистрирани в бюрото по труда, най-голям е броят 
на безработните със средно специално и професионално образование – 44%, следвани 

от безработните с основно и по-ниско образование – 38% . С висше образование са 12.7 

%, а със средно общо образование – едва 5.3 % от регистрираните безработни.  

 

Таблица: Регистрирани търсещи работа лица в община Разград 

период 

Регистрирани търсещи работа лица по възрастови групи и образование 

Всичко 

По възрастови групи По образователен ценз 

до 19 

г. 

от 20 

до 29 

г. 

от 30 

до 49 

г. 
над 

50 г. висше 
средно-

специално 

средно 

общо  

основно 

и по-

ниско 

2013 2383 14 337 994 1038 250 1070 103 960 

2014 2106 1 274 829 1002 258 942 80 826 

2015 2017 3 252 794 968 256 888 107 766 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Разград 

     

3. Бюджет на Община Разград - фактор за реализацията на ОПР 

 Основен приходоизточник за обезпечаване на дейностите и мерките залегнали в 
ОПР е общинският бюджет. Чрез него се финансират образователните, социалните, 
здравни и културни дейности, както и изграждането на инфраструктурата, 
административното и техническо обслужване на гражданите. 
 Бюджетът на Община Разград за 2015 г. е приет от Общински съвет – Разград с 
решение №733/17.02.2015 г. и е в размер на 45 205 х. лв. след извършените 
актуализации  в края на годината. 
Приходи   

 Постъпленията по приходната част на бюджета са 44 521 х. лв., като  

изпълнението  спрямо актуализирания план е 98,49%.  
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• Общият размер на приходите в държавните дейности за 2015 г. е 19 349 х. 

лв. в т.ч.: 

- Обща субсидия - 17 753 х. лв., предназначена за финансиране на 
държавните дейности;  

- Целеви трансфери - 860 х. лв., предназначени за вътрешноградски 

и междуселищни пътнически превози, за програми за временна заетост и 

др.; 

- Финансирания – (182 х. лв.); 
- Остатък от средствата за държавни дейности в началото на 
годината – 918 х. лв. и в края на годината - 781 х. лв. 

• Приходите от местни дейности за 2015 г. са 25 172 х. лв. разпределени по 

следните приходоизточници: 

- Данъчни приходи – 4 052 х. лв.  
- Неданъчни приходи - 10 939 х. лв. 
- Субсидии и трансфери - 4 954 х. лв.  
- Финансирания – 1 109 х. лв. 
- Преходен остатък за местни дейности в началото на годината - 

4 118 х. лв. и в края на годината - 1 188 х. лв. 
Разходи  

 Общият обем на разходната част на бюджета е в размер на 42 552 х. лв. при 

уточнен план 45 205 х. лв., като изпълнението спрямо плана е 94,13%.  

 Разходите за държавни дейности са 18 568 х. лв., за местни дейности – 22 749 х. 

лв. и за дофинансиране на държавните дейности със собствени приходи - 1 235 х. лв. 
 Разходите обезпечават функционирането на 14 училища, 22 детски градини, 

Спортно училище и Средношколско общежитие, 3 извънучилищни заведения, две 
детски ясли с млечни кухни, 41 здравни кабинети, предоставянето на социални услуги. 

Финансирани са дейности за изграждане на инфраструктура, благоустрояване и 

опазване на околната среда, както и провеждане на мероприятия в областта на 
културата, спорта и туризма. 
 За капиталови разходи са изразходвани  общо 16 308 х. лв. в т.ч. от целева 
субсидия за капиталови разходи - 2 868 х. лв., от банков кредит – 6 682 х. лв., от 
собствени приходи -751 х. лв. и от средства от Европейския съюз - 6 007 х. лв. 
  

4 .  Изпълнявани проекти на територията на община Разград 

 По отношение на проектната дейност 2015 г. се характеризира с изпълнение и 

финализиране на дейностите по сключени договори за БФП от програмен период 2007 - 

2013 г. поради липса на отворени схеми за кандидатстване по оперативни програми за 
програмен период 2014-2020 г. 2015 година стартира с одобрени само две оперативни 

програми - „Развитие на човешките ресурси” и „Транспорт и транспортна 
инфраструктура”, което даде своето отражение и на практика както 2014 г., така и 

почти половината от изтеклата година бяха нулеви по отношение кандидатстване и/или 

усвояване на финансов ресурс от ЕС. Все пак бяха предприети действия на национално 

ниво за наваксване със закъснението. В резултат бяха одобрени и останалите 
оперативни програми. В рамките на ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., която е една 
от основните програми, финансираща големи инфраструктурни обекти, за Община 
Разград за целия период на програмата бе лимитиран финансов ресурс в размер на 
19 829 482 лв. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”. 

 

 

Проекти с бенефициент Община Разград 
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През 2015 г. Община Разград в качеството си на бенефициент реализира 13  проекта 
(11 проекта, финансирани по оперативните програми на Р България и 2 проекта, 
финансирани от МТСП чрез проект „Проект за социално включване” и фонд 

„Социална закрила”). През 2015 г. са приключени 12 проекта (4 проекта по ОП 

„Регионално развитие”, 3 проекта по ОП „Развитие на човешките ресурси”, 1 проект по 

ОП „Околна среда”, 1 проект по „Проект за социално включване” на МТСП, 1 проект 
по ОП за храни и/или основно материално подпомагане, 1 проект по ОП „Техническа 
помощ” и 1 проект по Фонд „Социална закрила” към МТСП), като усвоените средства 
по тях през годината са в размер на 6 135 513,19 лв. 
 

Проекти в процес на изпълнение и приключили проекти през 2015 г.  
 

 „Исперих-Разград-Попово: Път на древни култури и традиции” (Община Разград е 

партньор по проекта), финансиран по ОП "Регионално развитие", Приоритетна ос 3: 

„Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.2: „Развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за БФП BG161PO001/3.2-

03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите II”. 

Период на изпълнение – 24 месеца (от 20.02.2013 г. до 20.02.2015 г.)  
Общ бюджет - 481 830,24 лв.  
Постигнати резултати: Изготвени три тематични маршрута, които ефективно да 
съчетават всички налични видове туристически ресурси като етно, културни, 

исторически, археологически и природни в новите с цел съживяване на малки 

маргинализирани селища в трите общини: Историческо-археологически маршрут 
Исперих – Разград – Попово; Етнографски маршрут Исперих – Разград – Попово; 

Събитийно-фестивален туризъм Исперих – Разград – Попово.  

 

"Изграждане на съвременна градска среда, културна, образователна и социална 

инфраструктура в гр. Разград - гаранция за интегрирано градско развитие", 

финансиран по ОП "Регионално развитие", Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", 

Операция 5.3 "Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", схема за 
безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа на следващия 
програмен период". 

Период на изпълнение - 20 месеца (от 31.07.2013 г. до 31.03.2015 г.)  
Общ бюджет 533 040,00 лв.  
Постигнати резултати: Изготвени 12 броя инвестиционни проекти за рехабилитация и 

реконструкция на улична мрежа, тротоари и улично осветление; изграждане и 

възстановяване на зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, детски площадки, 

спортни площадки, междублокови пространства и др.; основен ремонт/реконструкция 
на общински образователни институции; рехабилитация и реконструкция на общински 

културни институции. 

 

"Абритус - мистика и реалност", финансиран по ОП "Регионално развитие", 

Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, Oперация 3.1: „Подобряване на 
туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”, схема за БФП 

BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции". 

Период на изпълнение – 24 месеца (от 23.11.2011 г. до 04.07.2015 г.) 
Общ бюджет 6 219 051,28 лв. 
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Постигнати резултати: Възстановен, опазен и експониран по нов атрактивен начин 

Археологичен резерват „Абритус“. Извършени дейности по консервация, реставрация, 
експониране и социализиране на крепостната стена, Голяма и Малка базилики на 
Християнски култов комплекс, сгради VIII и X. Благоустроени действащи и 

възстановени оригинални подходи за посетители, включително за хора с увреждания. 
 

"Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна градска част на град 

Разград", финансиран по ОП "Регионално развитие", Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие”, Oперация 1.4: „Подобряване на физическата среда и 

превенция на риска”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-

09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”. 

Период на изпълнение - 31 месеца (от 20.05.2013 г. до 20.12.2015 г.)  
Общ бюджет 5 259 314,95 лв.  
Постигнати резултати: Подобрена физическа и жизнена среда в централната градска 
част на град Разград чрез прилагане на интегриран подход в развитието на всички 

взаимосвързани елементи и компоненти върху целевата територия за постигане на 
максимална концентрация и комплексно въздействие на предвидената инвестиция, 
както и осигуряване на устойчива, екологична градска среда, нови възможности за 
икономическо развитие и социално включване.  
 

"Подкрепа за достоен живот" (Община Разград е партньор по проекта), финансиран 

по ОП "Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 5: Социално включване и 

насърчаване на социалната икономика, Основна област на интервенция 5.2: Социални 

услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици, 

процедура BG051PO001-5.2.09 "Алтернативи". 

Период на изпълнение - 51 месеца (от 03.11.2010 г. до 28.02.2015 г., но дейностите  
продължават до 24.04.2015 с ПМС №4/15.01.2015 г.) 
Общ бюджет - 1 715 114,32 лв.  
Постигнати резултати: Приложен подход за предоставяне на услуги в семейна среда 
чрез въвеждане на "индивидуален бюджет за личен асистент" в национален мащаб и 

разчупване създадените стереотипи за услугата "Личен асистент". 

 

"Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в 

община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип", 

финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси", Процедура за директно 

предоставяне на БФП “Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: Разкриване на 
социални услуги в общността. Бюджетна линия: BG051РО001-5.2.12 

Период на изпълнение – 16 месеца (от 17.06.2014 г.  до 30.11.2015 г.) 
Общ бюджет - 604 263,77 лв.  
Постигнати резултати: Гарантирана устойчивостта на откритите три социални услуги 

от резидентен тип – считано от 01.12.2015 г. те функционират, като делегирани от 
държавата дейности. Осигурена е възможност децата и младежите, настанени в 
резидентните услуги да имат достъп до пакет от необходимите услуги, съобразно 

техните потребности и прилагане на нов подход в грижата за тях. Променена 
философията за грижа за децата и младежите с увреждания, като една от най-уязвимите 
групи, с акцент върху превенция на рисковете за институционализация, подкрепа на 
семействата и осигуряване на близка до семейната среда. 
 

"И аз имам семейство" (Община Разград е партньор по проекта), финансиран по ОП 

"Развитие на човешките ресурси", Приоритетна ос 5: „Социално включване и 
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насърчаване на социалната икономика", Област на интервенция 5.2. "Социални услуги 

за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици", 

процедура BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме".   

Период на изпълнение – 49 месеца (от 08.12.2011 г. до 31.12.2015 г.) 
Общ бюджет- 14 989 455,30 лв. (за всички общини – партньори по проекта) 
Постигнати резултати: Подобряване качеството на живот на деца в риск настанени в 
специализирани институции, чрез осигуряване на семейна среда. Предоставени 

социални услуги на деца в семейна среда, чрез услуга "приемна грижа" в приемни 

семейства. 
 

"Доизграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и 

водопроводна мрежи и ПСОВ гр. Разград", финансиран по ОП "Околна среда 2007-

2013 г.", Приоритетна ос 1: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води", схема за БФП BG161PO005/10/1.11/03/19 "Подготовка и изпълнение 
на проекти за подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води 

в агломерации над 10 000 еквивалентни жители". 

Период на изпълнение – 44 месеца за два етапа (I етап - 15 месеца, към договора е 
подписан Анекс за финансиране само на първи етап) 

Бюджет – 612 258 лв.  
Постигнати резултати: Изготвени Прединвестиционни проучвания за доизграждане, 
реконструкция на съществуващата канализационна и водопроводна мрежи и 

рехабилитация на ПСОВ гр. Разград; Извършени инженерно-геоложки и хидроложки 

проучвания и изследвания; Изготвена програма за управление на утайките от ПСОВ гр. 

Разград; Изготвен Финансов анализ и Анализ на риска на Проект "Доизграждане, 
реконструкция на съществуващата канализационна и водопроводна мрежи и ПСОВ гр. 

Разград"; Изработени са: идеен проект „Водоснабдяване“ гр. Разград, идеен проект 
„Канализация“ гр. Разград и идеен проект „Рехабилитация на ПСОВ“ гр. Разград. 

 

"Изграждане и функциониране на областен информационен център в гр. Разград”, 

финансиран по ОП "Техническа помощ", Приоритетна ос 3: Популяризиране на 
европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и 

статистическа информация, Мярка на подкрепа 3: Функциониране на национална 
мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България, 
процедура BG161PO002-3.3.02 „Изграждане и функциониране на областни 

информационни центрове". 

Период на изпълнение – 53 месеца (от 12.07.2011 г. до 12.12.2015 г.)    
Общ бюджет - 584 633,94 лв.  
Постигнати резултати: Създаден Областен информационен център в гр. Разград, чрез 
преустрояване и оборудване на помещение общинска собственост, чиято функция е 
предоставяне на информация за кохезионната политика на ЕС, нейните цели и 

съществуващите в България възможности за участие в програми и проекти на ЕС. 

 

"Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата от 

0 до 3 години и от 3 до 7 г. в община Разград", финансиран от МТСП чрез проект 
"Проект за социално включване". 

Период на изпълнение – 55 месеца (от 31.05.2011 г. до 31.12.2015 г.) 
Общ бюджет - 1 200 000,00 лв.  
Постигнати резултати: Подобрена училищната готовност на децата от семейства с 
ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години, повишено благосъстояние, 
както и разширяване на обхвата на услугите, свързани с грижи за деца, предоставяни на 
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деца с ниски доходи и деца с увреждания на възраст до 7 години. Предоставени  

услуги: "Здравна консултация за деца”, „Ранна интервенция на уврежданията”, 

„Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания” и „Формиране и 

развитие на родителски умения“.  

 

"Осигуряване на топъл обяд в Община Разград", финансиран по Оперативна 
програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско 

подпомагане на най - нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), Операция тип 3: 

2014BG05FMOP001-03.01 "Осигуряване на топъл обяд" 

Период на изпълнение – 3 месеца (от 03.07.2015 г. до 30.09.2015 г.)  
Общ бюджет -  12 799,50 лв. 
Постигнати резултати: Предоставен топъл обяд на 50 лица от целевата група по 

проекта – лица живеещи в бедност.  
 

"Обществена трапезария", финансиран от Фонд "Социална закрила" към МТСП. 

Период на изпълнение – 3 месеца (от 01.10.2015 г. до 31.12.2015 г.) 
Общ бюджет 7 360,00 лв. 
Постигнати резултати: Предоставена услуга  „Обществена трапезария” на 50 

потребители - лица и семейства на месечно подпомагане с доход, по-нисък от 
диференцирания минимален доход; лица с доказана липса на доходи и близки, които да 
се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии 

за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии; скитащи и 

бездомни лица и деца. 
 

Проекти в процес на изпълнение през 2015 г. и продължаващи през 2016 г. 
 

"Нови възможности за грижа" (Община Разград е партньор по проекта), 

финансиран от Агенция за социално подпомагане чрез ОП "Развитие на човешките 
ресурси" 2014 - 2020", Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ  „Нови алтернативи”, Приоритетна ос 2: «Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното изключване». 

Период на изпълнение – 12 месеца считано (от 18.03.2015 г. до 29.02.2016 г.) 
Общ бюджет - 64 966 534,16 лв. (за всички партньори по проекта) 
Очаквани резултати: Превенция на зависимостта от институционален тип грижи;                                                                        

Подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко 

болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване; Създаване на 
възможности за социално включване.                  
 

Стартирали проекти през 2015 г.  
 

"Приеми ме 2015" (Община Разград е партньор по проекта), финансиран по ОП 

"Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020", Приоритетна  ос  2: „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване”,  Инвестиционен приоритет  3 

„Повишаване  на  достъпа  до  услуги,  които  са  на достъпна цена, устойчиви и 

висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес", 

процедура за директно предоставяне на БФП  BG05M9OP001-2.003 "Приеми ме 2015“. 

Период на изпълнение – 36 месеца (от 11.12.2015 г. до 31.12.2018 г.) 
Общ бюджет 51 600 000, 00 лв. (за всички партньори по проекта) 
Очаквани резултати: Подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез 
продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна 
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грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с 
увреждания; Развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните 
родители; Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез 
подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна грижа“; Допълване и 

надграждане на  проект „И аз имам семейство“, операция BG051РО001-5.2.11 – 

„Приеми ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. 
 

На 21.12.2015 г. е сключен договор за БФП за проект "Създаване на център към 

Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово предоставяне на услуги за 

социално включване" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020", 

Приоритетна  ос  2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване”,  Инвестиционен  приоритет  3 „Повишаване  на  достъпа  до  услуги,  

които  са  на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и 

социални услуги от общ интерес", процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“. 

Период на изпълнение – 22 месеца (01.02.2016 г. до 30.11.2017 г.) 
Общ бюджет - 498 556,00 лв. 
Очаквани резултати: Създаване на устойчив модел за комплексна грижа в семейна 
среда за лица в невъзможност за самообслужване и хора в риск от изолация, чрез 
прилагане на иновативен подход; Разширяване на кръга на услугите и дейностите, 
предоставяни от Домашен социален патронаж, насочени към лица в риск с оглед 

оптимално задоволяване на потребностите; Подпомагане и разширяване 
възможностите на потребителите за социално включване и за водене на самостоятелен 

живот; Подкрепа на зависимите членове на семействата на лицата с увреждания за по-

активното им участие в социално-икономическия живот на общността; Създаване на 
работни места в сектора на социалните услуги и гарантиране на качествена 
професионална грижа. 
 

"Осигуряване функционирането на Областен информационен център Разград" по 

ОП "Добро управление", Приоритетна ос 4: "Техническа помощ за управлението на 
Европейски структурни и инвестиционни фондове", процедура BG05SFOP001-4.001 

„Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни 

информационни центрове“. 

Период на изпълнение – 36 месеца (от 13.12.2015 г. до 31.12.2018 г.) 
Общ бюджет - 314 594,95 лв. 
Очаквани резултати: Осигуряване на ефективно функциониране на Областен 

информационен център Разград; Надграждане на постигнатите до момента резултати с 
цел повишаване информираността на гражданите, достъпността до информация и 

популяризиране на възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2014 - 

2020 г. 
                                      

Проекти с бенефициенти фирми, НПО и други                  

 На територията на община Разград през 2015 г. по отворени процедури на 
оперативните програми са изпълнявани проекти и от други бенефициенти. 

 

"Бизнес инкубатор Разград" 

Бенефициент: "М И М ТРЕЙДИНГ 2005" ООД 

ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 

Период на изпълнение: 02.02.2012г. – 02.02.2015г. 
Общ бюджет: 2 125 804,00 лв. 
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Описание: Създаване на нов, икономически ефективен и модерен бизнес инкубатор, 

оказващ подкрепа за устойчивото и конкурентоспособно развитие на стартиращи и 

разширяване на дейността на стартирали микро, малки и средни стопански единици в 
община Разград и региона. 
 

Повишаване на конкурентоспособността и създаване на перспективна среда за 

устойчиво развитие на РЕГИОНАЛЕН Е –КЛЪСТЕР 

Бенефициент: "Регионален Е-Клъстер" 

ОП "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 

Период на изпълнение: 07.10.2013г. – 09.09.2015г. 
Общ бюджет: 121 055,00 лв. 
Описание: Повишаване на конкурентоспособността и създаване на перспективна среда 
за устойчиво развитие на РЕГИОНАЛЕН Е –КЛЪСТЕР 

 

"Козметично ателие "БЕТИ_ОРВА" 

Бенефициент: БЕТИ-ОРВА-Бедиха Неджибова        
ОП "Развитие на човешките ресурси" 

Период на изпълнение: 09.05.2014г. – 09.10.2015г. 
Общ бюджет 97 941,00 лв. 
Описание: Повишаване икономическата активност и развитие на пазара на труда чрез 
разкриване на работни места за безработни младежи до 29 г възраст, преминали 

обучение за професионална квалификация по професия „Козметик” и ключова 
компетентност 2 „Общуване на чужди езици” в рамките на проекта, с подкрепата на 
безвъзмездната финансова помощ. 

 

Актуализиране на образователния процес в Професионална техническа гимназия 

"Шандор Петьофи" в сътрудничество с работодател в сферата на ИКТ 

Бенефициент: Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" 

ОП "Развитие на човешките ресурси" 

Период на изпълнение: 13.08.2013г. – 13.02.2015г.  
Общ бюджет 135 723,00 лв. 
Описание: Актуализиране на учебния процес в специалностите "Системно 

програмиране" и "Компютърна техника и технологии" чрез изграждане на 
"образователен парк". 

 

В НЧ „Напредък 1901“ град Разград в периода м. юни 2015 г. – март 2016 г. се 
реализират дейности по проект „Да пораснем заедно“ BG05/1587, финансиран чрез 
Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП. 

Проектът е с бенефициент СПОФ „Читалища“ в партньорство с НЧ „Напредък 1901“, 

РБ „П. Стъпов“ – Търговище, Сдружение „ТЕМП - Арто“ Враца, Сдружение „Център 

Радост“ Благоевград и НЧ „Обединение 1913“ Кърджали. Финансирането за 
разградската партньорска организация е в размер на 5 780 лв. 
 

ІІ. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И 

ЦЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.  
 

ПРИОРИТЕТ 1: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 

ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА 
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 Приоритетът включва четири специфични цели, реализирането на които ще 
допринесе за създаване на заетост, повишаване на доходите и подобряване на жизнения 
стандарт.  
 

Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни 

предприятия 

Мярка 1.1.1. Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на 

подходящи условия  
През 2015 г. на територията на бивш военен завод са изградени: 

• „Магазин, офиси и работилница за енергоефективни технилогии“ на 
ТЕРМ-2006 ЕООД (Ориентировъчната стойност на инвестицията е 79 000 

лв.); 
• „Склад за строителни материали и метална дограма“ на САВ – Разград 

ООД (Ориентировъчна стойност на инвестицията 129 500 лв.); 
• „Магазин и склад за строителни материали и промишлени стоки“ на ЕМ 

ДИ ЕМ ЕООД (Ориентировъчна стойност на инвестицията 139 300 лв.); 
• Деси ауто – автокъща и сервиз (Ориентировъчна стойност на 

инвестицията 220 000 лв.); 
• Автокомплекс „Ауто хелп“ (Ориентировъчна стойност на инвестицията 

390 000 лв.). 
С цел промотиране на общинската Бизнес зона „Перистър“ са изразходени 

средства в размер на 4 000 лв. за поставяне на указателни табели и информационни 

табла. 
През 2015 г. приключи изпълнението на проект “Повишаване на 

конкурентоспособността и създаване на перспективна среда за устойчиво развитие на 
РЕГИОНАЛЕН Е – КЛЪСТЕР“, финансиран по ОП „Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика“ с общ бюджет 121 055 лв., в 
рамките на който бе създадено сдружение „Регионален Е-Клъстер“, работещо за 
устойчиво развитие на енергийната ефективност в българските региони. Сдружението 

обединява компании и съмишленици в различни направления в сферата на енергийната 
ефективност, като обследване на сгради, електрическа мобилност, светодиодно 

осветление, рециклиране на материали, обучение на кадри, въвеждане на иновативни 

решения и новаторски практики. 

Мярка 1.1.2. Развитие на общинската инфраструктура за подобряване на 

информационното и административно обслужване на бизнеса  
До 12.12.2015 г. продължи изпълнението на проект "Изграждане и 

функциониране на областен информационен център в гр. Разград”, финансиран по ОП 

„Техническа помощ“. През изминалата календарна година информационният център 

продължи да сътрудничи активно с потенциални бенефициенти (граждани, МСП, НПО, 

учебни заведения, културни институции и др.), провеждайки различни информационни 

събития с цел повишаване информираността им относно възможностите за 
финансиране по програмите, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния 
фонд на ЕС. Усвоеният финансов ресурс по проекта за годината е в размер на 50 862,50 

лв. 
От 13.12.2015 г. стартира изпълнението на надграждащия проект „Осигуряване 

функционирането на Областен информационен център – Разград“, финансиран по ОП 

„Добро управление” на стойност 314 594,95 лв. 
 За поддръжка на софтуерен продукт на отдел „Местни данъци и такси” е 

разходен финансов ресурс в размер на 18 000 лв.   
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Специфична цел 1.2. Развитие на ключови за региона производства, двигател на 

общинската икономика 

Мярка 1.2.1. Разширение и модернизация на биотехнологичните 

производства  

„Балканфарма-Разград“ АД като наследник на един от най-големите 
фармацевтични производители в България е с над 50 годишен опит в разработването, 

производството и продажбите на генерични лекарства за хуманно и ветеринарно 

приложение.  Инвестициите направени от дружеството през 2015 година са в размер на 
4 760 000 лв.  

„БИОВЕТ“ АД е водещ европейски производител на фуражни добавки, премикси, 

активни субстанции и готови лекарствени средства за животни. Фирмата разработва 
междинни продукти и активни субстанции за фармацевтичната промишленост. 
„БИОВЕТ“ АД - клон Разград произвежда ветеринарни продукти и субстанции за 
хуманната медицина. През изтеклата 2015 г. дружеството е извършило инвестиции за 
разширяване и модернизиране на производството в размер на 16 000 000 лв. 

Мярка 1.2.2. Развитие и модернизация на предприятията от хранително-

вкусовата промишленост 
Едно от най-големите предприятия в хранителния сектор не само в общината, но 

и в страната и най-голям потребител на българска царевица „Амилум България“ ЕАД 

реализира през 2015 г. инвестиции в размер на 11 061 260 лв., от които 9 281 864 лв. за 
нововъведени активи и 1 779 396 лв. за реконструкция и модернизация на 
съществуващи мощности.  

Утвърденият лидер в производството на солетите „Хрус Хрус “ „МЛИН - 97“ АД 

през изтеклата година инвестира 82 000 лв. в закупуване на нови и обновяване на 
съществуващи дълготрайни материални активи.  

„Пилко“ ЕООД е част от холдинг „Амета”. Амета е една от най-големите 
компании в хранително-вкусовия сектор и лидер в производството на птиче месо с 
търговската марка „Лудогорско пиле”. През 2015 г. „Пилко“ ЕООД инвестира 700 000 

лв. в придобиване на нови активи и 1 200 000 лв. за разширение и модернизация на 
съществуващата материална база, в резултат на което са открити 220 нови работни 

места. 
Други структуроопределящи предприятия/фирми 

Фирмите от групата „СЕМПЕ“ са сред водещите в община Разград с предмет на 
дейност земеделие, търговия на зърнени и маслодайни култури, препарати за 
растителна защита, семена и торове. През 2015 г. инвестициите на „СЕМПЕ 2“ ООД за 
реконструкция на съществуващи ДМА и изграждането на нови складове са в размер на 
3 000 000 лв., а тези  на „Аграком“ ЕООД в размер на 1 000 000 лв. са за закупуване на 
селскостопански машини и трактори. 

“АЛФА-ХИМ” ЕООД гр. Разград е с богат практически опит в областта на  
производството, доставката, монтажа и сервиза на алуминиеви и пластмасови 

конструкции. През 2015 г. дружеството е инвестирало 6 210 лв. за  закупуване на 
циркуляр за алумин.  

 

Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и 

ефективното използване на горскостопанските ресурси 

Мярка 1.3.1. Ефективно използване на общинския поземлен фонд за 

подпомагане на селскостопанското производство и животновъдство 
По данни от Общинска служба по земеделие – Разград  в община Разград  

площите със селскостопанско предназначение през 2015 г. са 433 045 дка, от които 
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обработваеми са 334 625 дка (77%), а използваеми 345 649 дка (80%), разпределени по 

начин на трайно ползване, както следва: 
- ниви – 368 281 дка, в т.ч. обработваема земеделска площ - 334 625 дка (91%); 

- трайни насаждения вкл. лозя – 18 149 дка. в т.ч. използваема земеделска площ 

752 дка (4%);  

- ливади и пасища – 46 615 дка, в т.ч. използваема земеделска площ – 10 272 дка 
(22%). 

През 2015 година, чрез отдаване под наем, Община Разград е предоставила 857 

имота от общинския поземлен фонд с обща площ 3 806,726 дка за развитие на 
зърнопроизводство. Получените приходи са в размер на 225 998,71 лв. Отдадени под 

аренда са 8 имота от общинския поземлен фонд за създаване на масиви с трайни 

насаждения с обща площ от 1 800 дка. 
Към 31.12.2015 г. с договори е учредено възмездно право на ползване върху имоти 

и части от имоти (общинска собственост) с обща площ 171 дка за устройване на 
пчелини. Получените приходи са в размер на 22 484 лв. 

В подкрепа развитието на рибарството през 2015 г. са отдадени три язовира на 
концесия.  

Отдадени под наем са 101 имота, представляващи общински мери и пасища с 
площ 8 681,351 дка за развитие на животновъдството. По сключените договори за 
отдаване под наем получените приходи са в размер на 48 344,69 лв. 

Мярка 1.3.2. Разработване и изпълнение на Програма за опазване и 

многофункционално стопанисване и използване на ресурси от общинските горски 

територии 
Общинският горски фонд се стопанисва от Общинско предприятие „Разградлес”. 

За 2015 г. предприятието е реализирало брутни приходи в размер на 2 817 891 лв. 
Разходите за дейността му са в размер на 1 830 060 лв., в т. ч. за ДМА – 71 023 лв. 
Дейността на предприятието включва не само добиване на дървесина и други горски 

продукти, но и осъществяване на залесителни мероприятия с цел възстановяване на 
горския фонд. 

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика 

Мярка 1.4.1. Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова 

туристическа инфраструктура за обогатяване на предлагания туристически 

продукт 
 През 2015 г. бяха финализирани дейностите по проект "Абритус-мистика и 

реалност", финансиран от ОП ”Регионално развитие”, обхващащ дейности по 

консервация, реставрация, експониране и социализиране на крепостна стена, Голяма и 

Малка базилики на Християнски култов комплекс, сгради VIII и X, благоустрояване на 
действащите и възстановяване на оригиналните подходи за посетители, включително 

за хора с увредена мобилност. В рамките на проекта бе преустроен бивш склад за 
горива и адаптиран за туристически-информационен център, а съществуващата сграда 
на бивша пералня - в интерактивен музей. Финансовият ресурс по проекта за 2015 г. е 
91 551 лв.  

Мярка 1.4.2. Разширяване и обогатяване на съществуващите и изработване 
на нови туристически атракции  

 На територията на НАР „Абритус“ в периода 26 - 28 юни 2015 г. се проведе 
Първия исторически фестивал „Абритус”, участие в който взеха различни по жанр и 

видове групи от България и чужбина. В програмата на фестивала намериха място 

събития като: базар на занаятите и демонстрации на антични занаяти, римска медицина 
и фармация, Ауспиция - ритуал с птицегадание, избор на Главна  жрица на богинята 
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Кибела, дегустации на римска кухня - храни и вина, Пентатлон – римски спортни игри, 

училище за млади войни.  

 Продължава и развива дейността си създаденият Клуб за исторически 

възстановки „Абритус“, с участието на който бе реализиран Исторически фестивал 

„Абритус”. Към клуба беше сформирана и проведено обучение на легионерска част. 
Младите хора намериха реализация не само у нас, но участваха на две сериозни 

международни изяви - в най-големия исторически фестивал в света „Натале ди Рома“ в 
Рим, Италия и Исторически фестивал „Савария“ в побратимения на Разград – 

Сомбатхей, Унгария. 
 През 2015 г. бяха финализирани и дейностите по проект „Исперих-Разград-

Попово: Път на древни култури и традиции“ с бенефициент Община Исперих и 

партньори Община Разград и Община Попово, в рамките на който бяха изготвени три 

тематични маршрута -  историческо-археологически маршрут Исперих – Разград – 

Попово, етнографски маршрут Исперих – Разград – Попово и събитийно-фестивален 

туризъм Исперих – Разград – Попово.  

 Мярка 1.4.4. Разширяване дейността на общинския Туристически 

информационен център 

 С цел промотиране на потенциала и възможностите за културен и събитиен 

туризъм в района през 2015 г. Туристическия информационен център - Разград участва 
в различни туристически изложения и форуми:  

• Международно туристическо изложение „Ваканция Експо“ София – щанд на 
Община Разград и анимация от Клуб за исторически възстановки „Абритус” 

• Черноморски туристически форум в град Варна. 

 През 2015 г. са осъществени дейности по реконструкция и иновиране на къщите-
музеи и етнографския комплекс в Общината Разград: 

- За поддържане и подобряване на средата на паметниците на културата в гр. 

Разград: Мавзолей-костница, къщи-музеи „Д. Ненов”, „Станка и Никола 
Икономови“, НАР „Абритус“, и Часовникова кула, включително редовно 

техническо поддържане на механизма ѝ, са изразходени средства в размер на 
5000  лв.  
- Довършено е аварийно конструктивно укрепване на къщата-музей „Димитър 

Ненов“ на стойност 2000 лв. с източник на финансиране Регионален 

исторически музей - Разград. 

- Поддържат се зелените площи в къщите - музеи – „Д. Ненов”, „А. Явашов”, 

„Станка и Никола Икономови” и Етнографския музей. 

 

ПРИОРИТЕТ 2:  УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ 

Приоритетът включва 4 спефични цели с реализацията на които се цели 

обезпечаване на плановата и проектна осигуреност на общината,  цялостно 

интегрирано развитие, доизграждане на техническата инфраструктура, опазване на 
околната среда за подобряване жизнения стандарт на населението.   

 

Специфична цел 2.1. Подобряване плановата осигуреност и проектно 

обезпечаване на инвестиционни инициативи 

Мярка 2.1.1. Изготвяне на устройствени планове за територията на 

общината и за град Разград 
 През 2015 г. след проведена процедура по реда на ЗОП е сключен договор с 

„Национална агенция за териториално устройство“ ООД, град София с предмет 
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„Изработване на общ устройствен план  на Община Разград, включващ екологична 
оценка и оценка за съвместимост“. През изтеклата година е изразходен финансов 
ресурс в размер на 13 680 лв. за извършване на авансово плащане по сключения 
договор с изпълнителя.   

Мярка 2.1.2. Изготвяне на инвестиционни проекти и проектопредложения за 

финансиране чрез оперативните програми, бюджета и др. източници 

 През 2015 г. приключи изпълнението на проект "Изграждане на съвременна 

градска среда, културна, образователна и социална инфраструктура в гр. Разград 

- гаранция за интегрирано градско развитие", финансиран по ОП "Регионално 

развитие" в рамките на който бяха изготвени 12 бр. инвестиционни проекти, 

включващи 26 подобекта (за рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и 

тротоари, улично осветление, изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих 

– паркове, зелени площи, детски площадки, спортни площадки, междублокови 

пространства и др., основен ремонт/реконструкция на общински образователни 

институции и рехабилитация и реконструкция на общински културни институции. Част 
от изготвените инвестиционни проекти ще бъдат включени за финансиране по линия на 
Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР чрез 
Инвестиционната програма на Община Разград. Полученият финансов ресурс по 

проекта за 2015 г. е в размер на 70 154 лв.  
  

Специфична цел 2.2. Интегрирано развитие на гр. Разград 

 Мярка 2.2.1. Благоустрояване и естетизиране на вътрешноквартални 

пространства и зелена система, изграждане и иновиране на места за игра, спорт 

и отдих 

 През годината чрез кредитни средства в размер на 479 000 лв. са изпълнени 

ремонтни дейности в междублокови пространства - в кв. 306, кв. 67 и 69 на гр. Разград 

са ремонтирани вътрешноквартални улици, алеи и паркинги, осветление, поставено е 
парково обзавеждане. В кв. Лудогорие освен ремонтните дейности е изградена детска 
площадка и е извършено озеленяване. 

През 2015 г. бяха финализирани дейностите по проект «Създаване на зелена и 

достъпна градска среда в централна градска част на град Разград», финансиран по 

ОПРР. В резултат на извършените строително-монтажни работи по проекта градският 
център бе оформен като ядро осигуряващо достъп на населението до основните услуги 

и сгради на публичната администрация, културни институции и други институции с 
обществена значимост, бяха обособени зони за отдих с необходимите паркови 

елементи, реконструиран бе площад «Момина чешма» и др. Привлеченият финансов 
ресурс по проекта през изтеклата година е в размер на 4 635 375 лв.   
 Мярка 2.2.2. Изграждане и рехабилитация на многофункционални бази за 

културни, спортни и други алтернативни занимания и дейности 

В изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на сектор Б на стадион 

"Лудогорец-Арена" за покриване критериите на UEFA за IV–та категория и 12 000 

седящи места през 2015 г. бяха извършени строително-ремонтни дейности в размер на 
2 314 918 лeвa. 

 Мярка 2.2.3. Рехабилитация и доизграждане на уличната инфраструктура, 

мостови съоръжения, подлези и паркинги 

През 2015 г. чрез кредитни средства са извършени ремонти на бетонови тротоари 

и тротоари от бетонови тротоарни плочи както следва:  
по ул."Добруджа" (от кръстовище на ул."Странджа" до кръстовище с ул."Княз 

Борис"); 
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до Спортен Център "Лудогорец" (в източната страна на Търговищенски път от 
бул."Априлско въстание" до  Спортен Център "Лудогорец" по източната страна) 

ул."Дъбрава" (от площада/кръстовището/ с ул. Плиска до Гатко); 

ул. "Йордан Чобанов" (от ул. Ив. Вазов до ул. Княз Борис)  
ул."Антим" (от ул. Г. С. Раковски до ул. Княз Борис)  
 Стойността на изпълнените дейности възлиза на 282 399 лв. 
 В рамките на проект «Създаване на зелена и достъпна градска среда в централна 

градска част на град Разград» в Зоната на публични функции с висока обществена 
значимост бяха ремонтирани улични мрежи с дължина 19 000 кв. м., реконструирани и 

новоизградени бяха велоалеи с дължина над 2 600 м. Реконструирани са съществуващи 

и изградени нови паркинги по проекта - общо 362, от които 50 паркоместа до 

Средношколско общежитие, 45 паркоместа до Джамия „Ибрахим Паша”, 70 

паркоместа до Хърсате Дамска мода ООД, 72 паркоместа по ул. „Искър” и 125 

паркоместа в междублокови пространства). 
 През 2015 г. за рехабилитация на улици в град Разград са изразходени 3 671 988 

лв. 
 Стойността на разходите за зимно почистване на общинската пътна мрежа е 

115 940 лв., а за пътна сигнализация 118 124,55 лв. 
 Мярка 2.2.4. Реконструкция и обновяване на здравната, образователната, 

социалната и културната инфраструктура с мерки за енергийна ефективност 

В изпълнение на мярката през 2015 г. са извършени следните дейности: 

• ремонт на сградата на детска ясла «Звездици»  гр. Разград на стойност 31 741 лв. 

• ремонт на тераси в сградата на Домашен социален патронаж гр. Разград на 
стойност 26 390 лв. 

• основен ремонт на покрива на Общински културен център - Разград на стойност 
60 000 лв. 

 Мярка 2.2.5. Реконструкция и доизграждане на мрежите и системите за 

водоснабдяване, отпадни и повърхностни води 

 За изграждане на В и К мрежа (II етап) в Бизнес зона „Перистър“ са инвестирани 

385 000 лв. 
 Мярка 2.2.6. Подобряване на битовите условия, в т.ч. за уязвими групи от 

населението, чрез доизграждане и развитие на подходяща техническа 

инфраструктура 

С Постановление №176 от 10.07.2015 г. на Министерски съвет е закрит Дом за 
медико-социални грижи за деца гр. Разград и е преустановена дейността на 
функциониращия към специализираната институция „Дневен център за деца с 
увреждания“. 

Съобразно общите европейски насоки за преход от институционални грижи към 

грижи в общността, Община Разград е предвидила освободения имот на бившия 
ДМСГД (публична общинска собственост) за предоставяне на две социални услуги в 
общността от резидентен тип: „Дневен център за деца с увреждания“ и Звено „Майка и 

бебе“. С Решение №25/22.12.2015 г. на Общински съвет гр. Разград услугите са 
открити от 01.01.2016 г. като делегирана от държавата дейност.  

За поддръжка и ремонт на сгради общинска собственост и съоръжения (в т.ч. 

общински жилища) през 2015 г. от бюджета на Община Разград са разходени средства 
в размер на 147 450,24 лв. 
 Мярка 2.2.7. Създаване на достъпна физическа среда 
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 В рамките на проект «Създаване на залена и достъпна градска среда в 
централната градска част на град Разград» с цел подобряване на инфраструктурата и 

създаване на достъпна архитектурна среда е изградена рампа за лица с увреждания и за 
детски колички от площад „Момина чешма” към ул. „Жеравна”. Стойността на 
инвестицията е в размер на 210 000 лв. 
 Мярка 2.2.8. Подобряване на състоянието на съществуващите системи и 

техническата инфраструктура в централното градско ядро за повишаване 
сигурността на населението 

 В изпълнение на мярката през 2015 г. в централната градска част е изградена 
система за видеонаблюдение  на стойност 17 966 лв. Реализирана е инвестиция и за 
система за  видеонаблюдение (1 етап) в Бизнес зона „Перистър“ в размер на 21 098 лв. 
Поставено е енергийно ефективно осветление на обекти (частна общинска собственост) 
в бизнес зоната на стойност 4 000 лв. 

  Разходът за улично осветление в град Разград и селата е 299 572 лв. За ремонт са 
инвестирани допълнително 60 289,38 лв. 
 Мярка 2.2.9. Изграждане и модернизиране на сгради и инфраструктура с 
административни и обществени функции за подобряване на предоставените 
услуги 

През 2015 г. в сградата на Община Разград е извършена подмяна на две от 
асансьорните уредби. Инвестицията е на стойност 93 120 лв. 
 

Специфична цел 2.3. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура 

за засилване на икономическото и социално-териториално сближаване на 

територията на общината. 

 Мярка 2.3.1. Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, 

свързващи населените места и уличната мрежа в селата. 

Рехабилитиран е общински път RAZ 2126 /IIІ-205/, железопътен прелез Ясеновец 

– Недоклан, с дължина 2 100 м. Извършените дейности са на стойност 302 100 лева.  
През изтеклата година за ремонтни дейности на уличната мрежа в населените 

места в общината са изразходени финансови средства от одобрения от Общински съвет 
– Разград кредит в размер на 2 039 480 лв. Със средства от целевата субсидия в размер 

на 89 873 лв. е извършен основен ремонт на ул. „България“ в с. Пороище.  
 Мярка 2.3.2.Реконструкция и модернизация на републиканската пътна 

мрежа. 

По данни на АПИ „Областно пътно управление” – Разград през 2015 г. по 

републиканската пътна мрежа на територията на община Разград не са извършвани 

реконструкции и модернизации. Извършените дейности на стойност 296 456,40 лв. са 
за частични ремонти по настилката с гореща асфалтова смес, студено изкърпване на 
пътните настилки с полимермодифицирана битумна емулсия и фракция под налягане, 
подравняване на банкети, почистване на окопи и ландшафтно оформяне и са за 
следните обекти: 

- Път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат - Тутракан“; 

- Път III-204 „I-2 – Разград – Благоево - Ломци“; 

- Път III-205 „I-2 – Разград – Исперих - Стефан Караджа“; 

- Път III-206 „I-2 – Пороище – Студенец – Ловско - II-51/Лозница/“; 

- Път III-2003 „I-2 – Дряновец - Сеново“; 

- Път III-2004 „I-2 – Балкански - III-204“; 

- Път III-2005 „I-2 – Самуил – Хърсово – Богданци – Здравец - III-702/Подайва/“; 

- Път III-2302 „Сеново – Просторно - II-49“; 

- Път III-4902 „II-49 - Побит Камък – Завет - III-205/Веселец/“; 
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- Път III-4904 „О.П. /Разград-Кубрат/ – ЖП гара - /Разград-Дянково/“; 

- Път III-7002 „Ясенково - Голяма вода – Хърсово – Голям извор - III-205“; 

 Мярка 2.3.4. Подобряване на публичната инфраструктура в селските райони 

на общината. 

 В рамките на мярката са извършени ремонтни дейности във физкултурен салон 

към ОУ „Г. С. Раковски”, с. Раковски в размер на 61 118 лв.  
 Променена също така е  системата за отопление в ЦДГ „Осми март” с. Дянково  

и заведението се отоплява вече на газ. Стойността на инвестицията е 35 000 лв.  
 За населените места в Община Разград са доставени и монтирани паркова мебел 

за изграждане на кътове за отдих, кошчета за отпадъци и детски игрови съоръжения на 
обща стойност 34 692 лв. 
  

Специфична цел 2.4. Подобряване качеството на живот на населението чрез 
осигуряване на благоприятна околна среда и опазване на природата. 

 Мярка 2.4.1. Подобряване на качеството на водите, въздуха и почвите. 

За екологични дейности през 2015 г. от бюджета на Община Разград са 
разходвани 85 353 лв. Финансовият ресурс обезпечава дейностите по поддръжка на 
естествени водоизточници и чешмите за обществено ползване, поддържане на 
дълготрайна дървесна растителност, разчистване на общински терени от строителни 

отпадъци, разриване на отпадъци и др. 

Приключи първият етап на проект "Доизграждане, реконструкция на 
съществуващата канализационна и водопроводна мрежи и ПСОВ гр. Разград", 

финансиран по ОП "Околна среда 2007-2013 г." на стойност 612 258 лв., по който са 
изготвени и одобрени идейни проекти за реконструкция и модернизация на ГПСОВ 

Разград и за част от В и К мрежата в града. 
 Мярка 2.4.2. Запазване на биоразнообразието чрез поддържане на 

биоравновесието. 

 През 2015 г. за издръжка на „Приют за безстопанствени животни“ – гр. Разград 

са изразходени 65 699 лв. от общинския бюджет, от които 17 599 лв. са за 
инвестиционни разходи.  

 Разходът за поддържане на зоокъта в град Разград е на стойност 39 140 лв. 
 Мярка 2.4.3. Планиране, управление и поддържане на зелената система. 

 Извършено е почистване на коритото на река Бели Лом в град Разград от 
наслоен нанос и саморасла растителност, на участък с дължина 250 м. на стойност 
1 000 лв.  

 По проект «Създаване на залена и достъпна градска среда в централната градска 
част на град Разград» е извършено обновяване на дървесната растителност на 
териториите в обхвата на проектните дейности в размер на 120 000 лв. 
 Мярка 2.4.4. Подобряване управлението на отпадъците. 

През 2015 г. за дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за 
ТБО са извършени инвестиционни разходи в размер на 1 364 762,36 лв. Проектът е на 
обща стойност 1 395 390,44 лв. Продължават дейностите за отгледни мероприятия по 

биологичната рекултивация. Средствата са осигурени от ПУДООС чрез ОП „Околна 
среда 2007 - 2013“. 

 

ПРИОРИТЕТ 3: СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПЪЛНОЦЕННО 

ИЗПОЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС  

Приоритетът включва мерки, които целят постигането на пет специфични цели, 

свързани с подобряване достъпа до качествено образование, повишаване 
образователното ниво и трудовата заетостта на населението, осигуряване на равен 
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достъп до качествени здравни услуги, подобряване и надграждане на социалните 
услуги в общността с цел социалното изключване и изолация, както и създаване на 
условия за богат културен живот, спорт и свободно време. 

 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и 

повишаване образователното ниво на населението. 

Община Разград организира дейностите по общинското образование, които са 
обезпечени със значителен финансов ресурс с най-голям относителен дял по бюджета 
14 960 565 лв. (35.16%) 

Мярка 3.1.1. Оптимизиране и ефективно използване на образователната 

инфраструктура. 

Във връзка с оптимизиране и ефективно използване на образователната 
инфраструктура през 2015 година се направиха опити за промяна в сградния фонд на 
няколко учебни заведения от община Разград, поради възникнал проблем с 
недостатъчната сградна база в ПМГ „Акад. Н. Обрешков” гр. Разград за осъществяване 
на ефективен образователно-възпитателен процес. Паралелно с това, други две 
училища ПГТС „Хр. Смирненски” гр. Разград и ПГССХВТ „Ангел „Кънчев” гр. 

Разград ползват големи сгради, но с малък брой ученици. С Решение №544/25.03.2014 

г. Общински съвет Разград предложи на Министерство на образованието и науката и на 
Министерство на земеделието и храните да предприемат необходимите правни, 

административни и организационни действия по промяна сградния статус на трите 
учебни заведения в община Разград, но с Решение №6742/09.06.2015 г. на Върховния 
административен съд предложението за преместване на училищата беше отхвърлено. 

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” е една от програмите 
за развитие на средното образование, чиято конкретна цел е развиване на ефективна и 

оптимална мрежа от училища, отговаряща на интересите и способностите на децата и 

учениците и на социално-икономическия профил на региона, както и повишаване 
ефективността на публичните разходи за образование, чрез оптимизиране вътрешната 
структура на училищата. През 2015 г. всички общински училища участваха в 
Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, Модул «Оптимизиране на 
вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните 
общежития». Чрез модула се предоставят допълнителни средства за изплащане на 
обезщетения на персонала. За 2015 г. сумата е в размер на 72 582 лв.  

Оптимизацията на училищната мрежа обхваща и извършване на дейности в 
посока подобряване и модернизиране на материално-техническата база, която е важна 
предпоставка за осигуряване добро качество на образованието. Ремонтни дейности 

през 2015 година са извършени в 11 общински училища на обща стойност 156 662 лв. 
/освежаване и боядисване на класни стаи и коридори, смяна на осветление, ремонт на 
фасада, ремонт на тоалетни, подмяна/боядисване на подова настилка, подмяна на 
дограма и др./.  

Ремонтни дейности са извършени и в общинските детски градини на стойност 79 

215 лв. Изразяват се в ремонт на покриви, подмяна на стара дървена дограма с PVC 

дограма в занимални и спални, направа на нова хидроизолация. Извършено е частично 

освежаване на кухни и помещения, подмяна на подови настилки и др.  

 Мярка 3.1.2. Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, 

обучение и учене през целия живот. 

Квалификацията на педагогическите специалисти в училищата и детските градини 

е важно условие да стане обучението по-добро и съизмеримо с европейските стандарти. 

В тази връзка, през годината са проведени:  
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• Дискусионен семинар с директори на всички училища на тема „Привличане и 

приобщаване на нови учители. Споделен опит от програма „Заедно в час”, организиран 

от Фондация „Заедно в час”, с подкрепата на Община Разград. Целта е да се привлекат 
млади и успешни хора с лидерски качества, които приемат за лично предизвикателство 

чрез учителската професия да мотивират учениците да постигат високи цели и да 
реализират пълния си потенциал. 

• Проведено обучение с директори на детски градини – „Стрес на работното място 

и техники за справяне със стреса. Стресът в ежедневието – в работата и общуването. 

Психологически ефект. Фактори влияещи на справянето със стреса – начини и техники 

за справяне” и „Работа в екип”. Екипните взаимодействия на персонала в детската 
градина. Педагогическа подкрепа за деца с хиперактивно поведение и дефицит на 
внимание” – обучени са 22 директори. Изразходените средства са в размер на 6 250,00 

лв. 
• Проведено обучение /тематичен курс/ на 54 директори и начални учители по 

български език и литература и учители в подготвителна група на тема „Формиране на 
умения за четене с разбиране у учениците чрез обучението по български език и 

литература”. Стойност на обучението - 1 830,52 лв. 
 Мярка 3.1.3. Образователна среда за активно социално приобщаване. 

 В изпълнение на държавната и общинската политики и постигането на техните 
цели в насока интеграция и социално приобщаване на децата, както и подобряване на 
условията за по-ефективен образователно-възпитателен процес, в Община Разград се 
работи по следните програми и стратегии:     

Работа по Национални програми 

През 2015 г. всички училища на територията на общината продължават да 
участват в приетите национални програми за развитие на средното образование, които 

осигуряват допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до 

качествено образование. 
 Изпълнените дейностите през 2015 г. по Национална програма „Оптимизация 

на училищната мрежа” на стойност 214 693 лв. са насочени към оптимизиране на 
мрежата от държавни и общински училища, подобряване на условията за осигуряване 
на качествено образование в приемащите училища, подобряване на материалната база и 

повишаване на ефективността от разходването на публичните средства за образование. 
 По Национална програма „На училище без отсъствия” учебните заведения от 

община Разград са участвали с проекти по модул «Без свободен час» за оптимизиране 
на вътрешната структура, качеството на образованието и задържане на децата в 
училище. Усвоените средства през 2015 г. по програмата са 14 495 лева.  

 Национална програма „С грижа за всеки ученик” обхваща четири модула: 
модул  „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите 
олимпиади“, Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от 
подготвителните групи“, Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците 
от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията 
им по общообразователна подготовка" и Модул „Осигуряване на допълнително 

обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за 
повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка". През 
изминалата 2015 г. по четирите модула са обхванати 315 деца от 20 учебни заведения и 

са усвоени 40 890 лв. 
 По Национална програма „Развитие на педагогическите кадри” преподавател 

от ГПЧЕ «Екзарх Йосиф» гр. Разград взе участие в курс, свързан с историята на 
Холокоста и антисемитизма, организиран от Мемориалния център в памет на 
мъчениците и героите на Холокоста „Яд Вашем“ в Йерусалим. 
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 През 2015 година ПТГ «Шандор Петьофи» и ПГИ «Робер Шуман» гр. Разград са с 
одобрени проекти по Национална програма „Създаване на достъпна архитектурна 

среда“, по които е извършен ремонт на прилежащата инфраструктура с цел 

осигуряване на свободен достъп до сградите на хора с увреждания и са адаптирани 

санитарните възли на етажите, до които има осигурен достъп за такива лица на 
стойност 33 383 лв. 
 Всяка от програмите осигурява на образователните институции възможност да 
получат  допълнително финансиране за осъществяването на важни мерки, като: 

намаляване на отсъствията и повишаване на обхвата в предучилищното и училищното 

образование, обучение и подготовка; подобряване условията на достъп до детските 
градини и училищата; повишаване качеството на обучението в тях; подобряване на 
материалната база в професионалните училища в съответствие с изискванията на 
бизнеса; осигуряване на достъпна архитектурна среда за ученици със специални 

образователни потребности.  

Работа по Общински програми и стратегии 

• План за действие на Община Разград в изпълнение на Областната стратегия за 
интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо 

социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация /2015–2017 г./ 
• Общинска програма за закрила на детето 2014-2015 г. 
• Програма на мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на 
деца с изявени дарби на Община Разград за 2015 г. 
• Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Разград /2012-

2016 г./ 
Осигуряването на обхвата на децата в задължителна училищна и предучилищна възраст 
е важен приоритет в образователната политика на Община Разград. През учебната 
2014/2015 година от образователната системата са отпаднали 24 деца. Във връзка с 
намаляване дела на преждевременно напусналите и изграждане на стимули за учене и 

условия за пълноценно участие в училищната общност, както и реинтеграция на 
отпаднали от системата ученици, през 2015 година са осъществени следните дейности: 

• осигурен е специализиран превоз на учениците до 16-годишна възраст от 
населени места, в които няма училища до средищните училища; 
• обезпечаване на ЦДГ-села на територията на община Разград с учебници и 

помагала за подготвителните групи; 

• ремонтни дейности по сградния фонд на общинските училища и детски градини; 

• открити практики в детските градини по населени места с деца от уязвими групи с 
цел мотивиране на родителите да изпращат децата си на детска градина и усвояване на 
българския книжовен език; 
• извършени проверки в ЦДГ и учебни заведения за посещаемостта на децата и 

учениците; 
• използване на базата данни от ГРАО за проследяване записването на децата и 

учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, къде са записани, какво 

е движението на тези деца в рамките на образователната система;  
• наличието на екипна работа между заинтересованите страни (училище, родители, 

местни институции) за издирване на непосещаващите, предотвратяване на отпадането и 

преждевременното напускане на училище и за реинтеграцията на вече отпадналите; 
• среща с родители на деца, непосещаващи училище, решаване на казуси; 

• изграждане на позитивна образователна среда; 
• включване на максимален брой заинтересовани страни в организиране на 
свободното време - ваканционни дейности, общински инициативи, мероприятия на 
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музеи, читалища и библиотеки и участие в извънкласни дейности – ЦРД, ЦУТНТ, 

УСШ; 

• включването на обществени възпитатели от Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при 

идентифициране на семейства и деца в риск и работата с тях.  

Осъществява се широка превантивна дейност сред учащите във връзка със 
случаите на агресивни прояви и тормоз сред учениците. Идентифицират се рисковите 
групи и рисковите фактори на ниво община и на тази база училищните комисии 

разработват конкретни програми за индивидуална работа с малолетните и 

непълнолетните. В община Разград функционира от няколко години Младежки 

общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-информационен център по 

наркотичните вещества. Обявена е открита „гореща линия”, която се обслужва от 
психолози, педагози и психиатър. Проведени са превантивни кампании, проведени 

тренинги с педагогическите съветници, психолози и медицински специалисти от 
училищата. Разработени са превантивни програми за различните етапи на училищно 

обучение. При срещите в училищата с експертите от ОБСНВ и ПИЦ са обхванати 1 604 

ученици. За осигуряване дейността на МКБППМН, ОбСНВ, и ПИЦ през 2015 г. са 
разходвани 94 078 лв. 

За осигуряване на по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща 
среда за  образование на деца и ученици със специални образователни потребности за 
тяхното успешно интегриране в масовото училище се създават подходящи 

архитектурни условия /изградени рампи/ в общинските училища в гр. Разград, 

индивидуални образователни програми, специални учебно-технически средства, 
дидактически материали и помагала, функционира и Екип за комплексно 

педагогическо оценяване към Регионален инспекторат по образованието - Разград.   

Осигуряването на подкрепяща среда и ресурсно подпомагане на деца със 
специални образователни потребности се осъществява и от Център за подпомагане на 

интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални 

образователни потребности в гр. Разград /Ресурсен център/, в който работят 12 

ресурсни учители, 2 психолози и 2 логопеди. Те насочват и подкрепят децата и техните 
семейства, както в училище и детската градина, така и в ресурсния център. През 
учебната 2014-2015 г. в община Разград са интегрирани в образователния процес 100 

деца и ученици с увреждания. 
Формирането на социални и граждански компетентности, свободното време, 

талантливите деца са приоритет в образователните политики на община Разград и 

училищните ръководства. 
Стимулиране на деца с изявени дарби  

• С Постановление №40 от 4 март 2015 г.  на МС е приета Програмата на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 година. Тя предвижда 
насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на децата с 
изявени дарби, заели призови класирания в национални и международни олимпиади и 

състезания. През изминалата 2015 г. по Националната програма в община Разград 6 

деца са получили едногодишна стипендия в размер на 135 лв. месечно на обща 
стойност 9 720 лв.  
• През същата година Общински съвет Разград прие Програма на мерките за 

насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на 

Община Разград за 2015 г. с общ бюджет 10 000 лв. 33 деца с постижения в областта 
на науката, изкуствата и спорта получиха еднократна финансова подкрепа в размер на 
300 лв. 
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• В навечерието на 24 май - Ден на българската просвета и култура и на 
славянската писменост на специална церемония са наградени 26 отличници от средните 
училища в община Разград за отличен успех през целия курс на обучение. 
• С цел стимулиране на висшето образование, за първи път в Община Разград е 
учредена нова награда „Студент на годината”. С тази награда е удостоен 1 студент от 
РУ „Ангел Кънчев” – филиал Разград. 

• За постигнати добри резултати на зрелостните изпити през 2015 г. са изплатени 

стипендии на обща стойност 12 360 лв. 
Свободно време на младите хора   

Добри възможности за пълноценно осмисляне на свободното време на младежите 
предлагат извънкласните и извънучилищните дейности. Те оказват положително 

влияние върху тяхното личностно развитие (умения за справяне в нетипични ситуации, 

общуване с по-широк кръг от хора със сходни интереси, самоутвърждаване, чувство, 

работа в екип и др.).  Такива извънкласни форми продължават успешно да се развиват в 
извънучилищните учреждения в община Разград – ЦРД, УСШ «Р. Бухтев» и ЦУТНТ,  в 
читалища и частни формации. През 2015 г. в Община Разград са постъпили 145 000 лв.  
във връзка с ПМС №36 от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на 
извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета и 

МУЦ. 

През 2015 година приключи изпълнението на проектите „Да направим училището 

привлекателно за младите хора” и „Подобряване на качеството на образованието в 
средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”, 

финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. с 
бенефициент МОН. Финансирането на целодневната организация ще продължи със 
средства от училищните бюджети. 

 Мярка 3.1.4. Подобряване на образователната материална база. Внедряване 

на съвременни ИК технологии и оборудване в образователния процес. 

 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии 

(ИКТ) в училище” има за цел да стабилизира информационно-комуникационна 
инфраструктура и да обнови хардуера в компютърните кабинети в училищата. 
Състоянието на наличната компютърна техника в учебните заведения обуславя 
необходимостта от обновяване на хардуерната база, внедрявайки модерни и 

иновативни технологии, като внедряване на терминални решения, доставка на 
компютри за компютърни кабинети и др., което ще обезпечи училищното образование 
за провеждане на модерен и ефективен учебен процес. По програма през 2015 година 
са изразходвани 6 370 лв. за осигуряване на интернет достъп на училищата от 
общината. Също по програмата в СОУ „Христо Ботев“ гр. Разград са закупени сървър, 

UPS, комутатор, 16 бр. компютърни конфигурации, 2 бр. преносими компютри, 2 бр. 

мултимедиен проектор и мобилна интерактивна дъска на стойност 14 720 лв.   
 Мярка 3.1.5. Изграждане на партньорски връзки между средните и висшите 

училища с бизнеса и работодателите. 

 На територията на община Разград има шест професионални гимназии с държавно 

финансиране и филиал на РУ „Ангел Кънчев”. Професионалните гимназии подготвят 
специалисти със средно образование в областта на химическата промишленост и 

биотехнологиите, машиностроенето, информационните технологии, селското 

стопанство и хранително-вкусовата промишленост, облекло и дизайн, транспорт и 

строителство, по икономически дисциплини. 

 Основните тенденции в развитието на професионалните гимназии в град Разград 

са свързани с насърчаване сътрудничеството между бизнес и образование, развитие на 
публично-частното партньорство, модернизиране на образователната система и 



137 

 

подготвяне на по-мотивирани, компетентни и информирани специалисти. В тази връзка 
в държавния план-прием се залагат за разкриване специалности, които да бъдат 
адекватни на обществено-икономическите критерии и потребности на региона. 
 В град Разград работи и Център за кариерно ориентиране, създаден по проект 
„Система за кариерно ориентиране в училищното образование“, финансиран от 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Центърът информира 
учениците на възраст от 15 - 19 години и техните родители за видовете подготовка в 
училищното образование, за прехода от една към друга образователна степен, за 
търсените и перспективни професии при избора им на образование, професия и трудова 
кариера.  
 С цел улесняване на прехода от образование към заетост и през 2015 г. 
професионалните гимназии са се включили в проект BG051PO001-3.3.07-0001 

«Ученически практики». Проведени са и над 20 срещи между училищата, ВУЗ-ове и 

представители на местни фирми с цел насърчаване на сътрудничеството между 

работодателите, професионалните училища, обучителните центрове и академичната 
общност. През изтеклата година са обхванати 451 ученика и са усвоени 114 450 лв.  

 

Специфична цел 3.2: Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено 

използване на знанията и уменията. 

 Мярка 3.2.1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови 

професионални умения от работната сила. 

 През изтеклата 2015 година на общинско равнище е отчетен недостиг на работна 
ръка по програмите за заетост в гр. Разград и населените места. 

За интегриране на лицата от уязвимите групи и неактивните лица на пазара на 
труда, повишаване на икономическата им активност и създаване на условия за трайна 
заетост чрез предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на 
професионалната квалификация, придобиване на умения по ключови компетентности и 

преквалификация, по проекти „Шанс за работа-2015” и „Нова възможност за младежка 
заетост” са обучени 107 лица. От тях, включени в заетост след преминало обучение са 
8 безработни лица и 46 лица, включени в заетост по време на обучението.  През 2015 г. 
в община Разград 392 безработни са участвали в различни програми, проекти, схеми и 

мерки, от които по: 

� Програма „Старт на кариерата” - 18 лица; 
� Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” - 10 

лица; 
� Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – 31 лица; 
� Национална програма за заетост и образование на хора с трайни увреждания - 7 

лица; 
� Проект „Професионално обучение за всички – шанс за успешен преход към 

заетост“ /ПРО-ШАНС/ - 21 лица; 
� Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – 6 лица; 
� Проекти „Шанс за работа-2015” – 61 лица; 
� Програма „КЛИО” – 3 лица; 
� Национална програма „Мелпомена” – 4 лица; 
� Национална програма „Помощ за пенсиониране” – 2 лица; 
� Регионална програма за заетост – 11 лица; 
� Национална програма „Активиране на неактивни лица” – 3 лица; 
� Проект „Подкрепа за заетост” е осигурена заетост на 169 лица;  
� Проект „Нова възможност за младежка заетост” - 46 лица.  
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 През 2015 г. Община Разград активно участва в реализацията на 
проекти/програми за повишаване трудовата заетост. Броят на безработните, участвали 

в активни програми и програми за заетост и обучение и насърчителни мерки за заетост 
в общинската администрация през годината е 21, в това число: 

� Регионална програма за заетост – 10 лица; 
� По Програма „Старт на кариерата” за работа в общинска администрация са 
ангажирани 5 лица; 
� Национална програма за заетост и образование на хора с трайни увреждания - 4 

лица; 
� Национална програма „Помощ за пенсиониране” – 1 лице; 
� Национална програма „Активиране на неактивни лица” - 1 младеж /медиатор/; 

 Привлеченият финансов ресурс в Община Разград по гореизброените програми за 
изтеклата 2015 година е 45 750 лв. 
  

Специфична цел 3.3. Подобряване на качеството и осигуряване на равен достъп 

до здравни услуги на населението. 

 Мярка 3.3.1. Повишаване на информираността на населението за ранна 

превенция на заболяванията. 

 В изпълнение на Националната програма за профилактика и промоция на 
социално значими заболявания през 2015 г. на принципа на публично-частното 

партньорство с неправителствените организации Община Разград участва като 

партньор в реализирането на Програма за превенция на женското здраве, като се 
организираха  профилактични прегледи за: 
� Рак на млечната жлеза; 
� Рак на шийката на матката; 
� Измерване на кръвно налягане; 
� Ехографско изследване на коремни органи; 

� Остеопороза, съвместно с Асоциация по остеопороза гр. София,  с целева група  
хората от третата възраст. 

 За жителите на община Разград се организираха (съвместно със СНЦ „Диабет-
Разград”, член на Българска асоциация „Диабет“) изследвания на кръвна захар, като за 
целта бе изразходен финансов ресурс в размер на 700 лв. за закупуване на глюкомери. 

 В изпълнение на Националната програма за профилактика и лечение на оралните 
заболявания в училищата и детските заведения са проведени разяснителни кампании от 
медицинските специалисти в училищно и детско здравеопазване за поставяне на 
силанти на зъбите на децата от 7 до 9 годишна възраст. 
 За ограничаване разпространението на заразните заболявания в учебните и детски 

заведения медицинските специалисти провеждат разяснителни кампании, презентации, 

беседи и дискусии с ученици, деца,  родители, като ги запознават с рисковите фактори, 

начините на разпространяване и профилактичните мерки за предпазване от заразяване. 
 В партньорство между Регионалната здравна инспекция и Община Разград бяха 
проведени кампании за безплатно изследване за СПИН/ХИВ на младежи и девойки от 
11 и 12 клас в общинските училища и представени рисковете от заразяване. 
 В изпълнение на дейностите от Общинската програма за закрила на детето се 
организираха и проведоха профилактични прегледи за превенция на гръбначните 
изкривявания при учениците от 4 клас в общинските училища като за целта бяха 
изразходени средства в размер на 2 273 лв. 
 За осигуряване на равен достъп до здравни услуги на здравно неосигурените 
бременни жени, в изпълнение на Националната програма за подобряване на майчиното 

и детското здраве 2014-2020 г. на Министерство на здравеопазването, към МБАЛ „Св. 
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Иван Рилски“ – Разград  се разкри Здравно-консултативен център за майчино и детско 

здраве, в който се обслужват здравно неосигурени бременни жени с рискова 
бременност. 
 На хората с нисък социален статус и здравно неосигурените лица Община Разград 

отпуска еднократна помощ за лечение в размер до 500 лв., а за финансово подпомагане 
на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми осигурява финансови средства 
в размер до 2 500 лв. Общият размер на предоставените помощи за лечение на болни и 

на двойки с репродуктивни проблеми е 46 796 лв. за 2015 г. На лицата с 50 % и над 

50% трайно загубена работоспособност, вид и степен на увреждане се издават карти за 
преференциално паркиране на местата, определени за хора с трайни увреждания.  
 Мярка 3.3.2. Подобряване на достъпа на населението до здравни услуги 
 За подобряване на достъпа до здравни услуги на населението в с. Топчии бе 
предоставен под наем имот публична общинска собственост за лекарска практика на 
преференциални цени. Същата беше незаета през последните  три години.  

 Поради лошото състояние на имотите - публична общинска собственост, 
предоставяни чрез конкурси  под наем на общопрактикуващи лекари и лекари по 

дентална медицина и липсата на средства за поддържането им в годен за ползване вид, 

разкриването на нови практики е особено затруднено.  Демографският срив, 
миграцията на по-младото поколение към големите градове и към чужбина, ниският 
социален статус на местното население, както и лошата инфраструктура в малките 
населени места, демотивират общопрактикуващите лекари и лекарите по дентална 
медицина да заемат дори и съществуващите практики. 

 Дейността на здравните медиатори (в град Разград и с. Раковски), свързана с 
работа с клиенти и с подпомагане на достъпа до здравни услуги, с посредничество 

между уязвими групи и здравни и социални служби е обезпечена с финансов ресурс в 
размер на 23 200 лв. за 2015 г. 
 За функционирането на 2-те детски ясли (общо 100 деца) с млечни кухни към тях 

(общо 337 деца) са изразходени 717 723 лв., а за училищно здравеопазване (здравни 

кабинети в училища и ЦДГ)  - 346 735 лв. 
 

Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на 

услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията. 

 Мярка 3.4.1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и 

изолация на индивиди и групи. 

 По проект „Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред 

децата от 0 до 3 г. и от 3 до 7 г. в община Разград“ са изградени Общностен център за 
деца и семейства и Център за ранна интервенция на уврежданията. Проектът е 
финансиран със заемни средства от Международната банка за възстановяване и 

развитие по „Проект за социално включване” на МТСП. Предоставени са следните 
услуги: "Здравна консултация за деца”, „Ранна интервенция на уврежданията”, 

„Индивидуална педагогическа подкрепа на деца с увреждания” и „Формиране и 

развитие на родителски умения“. По проекта са обхванати деца и родители от уязвими 

етнически групи, семейства с ниски доходи, живеещи в лоши жилищни условия, деца 
без личен лекар, с увреждания и здравословни проблеми, самотни родители, както и 

останалата част от населението, нуждаещо се от заложените по проекта социални 

услуги. Усвоените средства през 2015 г. по проекта са на стойност 62 200 лв. 
  И през 2015 г. „Център за обществена подкрепа” в гр. Разград продължава да 
предоставя комплекс от социални услуги, насочени към подкрепа на деца, жертви на 
насилие и техните семейства, социално-педагогическо консултиране на деца с 
поведенчески проблеми и техните семейства, превенция на отпадането от училище, 
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подкрепа и консултиране на семейства от общността, услуги по превенция на рисково 

поведение на деца и младежи от общността и приемна грижа. За функционирането на 
ЦОП през 2015 г. са изразходени средства в размер на 127 513 лв. 
 Мярка 3.4.2. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на 

уязвимите групи и общности. 

 През 2015 г. бе осигурено функционирането на  Дневен център за възрастни хора 
с увреждания „Подай ръка“ гр. Разград, като делегирана държавна дейност, 
финансирана със средства в размер на 155 589 лв. Обезпечена е социална услуга, 
предназначена за лица с различни увреждания, включваща цялостно обслужване на 
възрастните през деня, предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните здравни 

образователни и рехабилитационни потребности, както и организация на свободното 

време и личните контакти на настанените лица.  
 Дейността „Дом за възрастни хора с деменция” гр. Разград предоставяща 
комплекс от социални услуги на настанените лица за задоволяване на ежедневни, 

здравни, образователни, рехабилитационни потребности, както и потребности в 
свободното време, от контакти със семейството, приятели и близки е финансирана по 

единен разходен стандарт и е в размер на 503 401 лв. 
 Домът за стари хора гр. Разград осигуряващ социални услуги и условия за 
контакти и взаимопомощ на настанените възрастни хора, функциониращ като 

делегирана държавна дейност и е финансиран със средства в размер на 514 087 лв. 
 През 2015 г. Дом за деца с умствена изостаналост в с. Просторно е закрит със 
заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София. 
(разходът за предоставяната социална услуга до закриването щ е 100 820 лв.). В 

освободената материална база на дома са разкрити три нови социални услуги в 
общността: Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични 

разстройства; Защитено жилище за възрастни хора с психични разстройства и Център 

за социална рехабилитация и интеграция. Трите новооткрити социални услуги и 

Защитеното жилище за лица с умствена изостаналост с. Просторно са обединени в 
Комплекс за социални услуги за възрастни хора с увреждания с. Просторно (Решение 
№863/20.07.2015 г. на Общински съвет гр. Разград). В комплекса се предлагат социални 

услуги в общността от резидентен тип, които имат за цел подкрепа на лица с психични 

разстройства и умствена изостаналост, установени с Експертно решение на 
ТЕЛК/НЕЛК. Той създава среда близка до семейната, в която лицата получават 
необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на самостоятелен и независим 

начин на живот. Осигурява качество на живот, което не допуска социално изключване, 
гарантира предоставяне на индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху 
постижими резултати за потребителите на услугите. Дейността се финансира по единен 

разходен стандарт, като делегирана от държавата дейност, отделно за всяка една 
социална услуга. Изразходените средства през 2015 г. са в размер на 160 118 лв.  

 За услугата Център за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“ гр. 

Разград включваща разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни 

дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, 
както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот през 2015 г. са 
изразходвани 142 451 лв. 
 През 2015 г. приключи изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот”, 

финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по който 

Община Разград е партньорска организация на Агенцията за социално подпомагане. 
Резултатът от проекта са предоставени грижи на възрастни хора, насочени към 

повишаване качеството на живот и развитие на услугите в домашна среда, съобразени с 
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индивидуалните им потребности, желания и условия на живот. През 2015 г. 
привлеченият финансов ресурс е в размер на 290 418,50 лв. 
 Със средства от общинския бюджет в размер на 576 443 лв. е финансирана 
дейността на Домашен социален патронаж в гр. Разград, осигуряващ социални услуги 

на самотно живеещи стари хора с увреждания със затруднения в самообслужването, 

нуждаещи се от грижа в семейна среда и самотно живеещи стари хора без достъп до 

различни видове услуги.  

 Чрез Домашен социален патронаж бе предоставена услугата „Обществена 
трапезария” на 50 потребители - лица и семейства с доказана липса на доходи и близки, 

които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални 

пенсии; скитащи и бездомни деца и лица. Средствата в размер на 7 360 лв. са 
осигурени от Фонд „Социална закрила” към МТСП. 

 Чрез Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане в 
периода м. юли – м. септември 2015 г. бе реализиран и проект „Осигуряване на топъл 

обяд в Община Разград” на стойност 9 722,37 лв. 
 Услугата „Личен асистент” е предоставяна на 124 потребители (деца и възрастни 

хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за 
самообслужване) в рамките на проект „Нови възможности за грижа” на Агенцията за 
социално подпомагане, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014 – 2020 г. За превенция на зависимостта от институционален тип грижи и 

за създаване на възможности за социално включване е привлечен ресурс в размер на 
263 148,34 лв. за 2015 г.   

 Мярка 3.4.3. Деинституционализация и подобряване качеството на 

резидентната грижа за деца и младежи. 

 През 2015 г. приключи изпълнението на партньорския проект „И аз имам 

семейство”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2007 - 2013 г. Основна цел на проекта бе да се подкрепи процеса на 
деинституционализация на деца и да се подобри качеството на грижата и създаване на 
условия за развитие и възпитание на децата в среда близка до семейната. Привлеченият 
ресурс по проекта за 2015 г. е на стойност 135 614,02 лв. В подкрепа на процеса на 
деинституционализация и като надграждане на изградения устойчив модел по проекта 
през м. декември 2015 г. стартира и проект „Приеми ме 2015“, финансиран по ОП 

„Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020”. И този проект е насочен към 

усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „приемна грижа" като 

алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда, но съдържа и 

иновативен елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на 
„специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или 

трафик, както и за деца, непридружени бежанци, както и с мерките, насочени към 

повишаване на качеството на приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. 
 През 2015 г. приключи изпълнението на дейностите по проект „Осигуряване на 
сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в община Разград, чрез 
предоставяне на социални услуги от резидентен тип”, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, по който бяха открити три социални 

услуги от резидентен тип. Реализацията на проектните дейности позволи на децата и 

младежите, настанени в трите центъра да бъде осигурен достъп до пакет от услуги, 

съобразно потребностите им и да бъде приложен нов подход в грижата за тях. Община 
Разград гарантирана устойчивост на откритите социални услуги, като считано от 
01.12.2015 г. същите функционират, като делегирани от държавата дейности, за което е 
получен финансов ресурс от МТСП в размер 28 057 лв. Полученото финансиране по 

проекта „Осигуряване на сигурна и стабилна среда за деца и младежи с увреждания в 
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община Разград, чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип” е 114 358,33 

лв. за 2015 година. 
 За услугата Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 
са изразходени средства в размер на 185 451 лв. 
  

Специфична цел 3.5. Съхраняване на културна идентичност и създаване на 

условия за богат културен живот, спорт и свободно време. 
 Условията за разнообразен културен живот на местната общност и културен 

календар се осигуряват от РБ „Проф. Боян Пенев”, Регионален исторически музей, 

Художествена галерия „Проф. Илия Петров”, Капански ансамбъл, Разградска 
филхармония „Проф. Д. Ненов” (до преструктурирането ѝ с Драматичен театър „Антон 

Страшимиров” и сцена „Назъм Хикмет” в Театрално-музикален център Разград),  Радио 

„Разград” и 25 читалища на територията на общината. За 2015 г. е осигурено 

финансиране в размер на 2 086 642 лв. 
 Мярка 3.5.1. Подпомагане и развитие на местните културни институти в 

полза на всички представители на местната общност. 

 В съвременните условия на развитие  читалищата имат значителна роля в 
обществото с многообразието от културно - просветни дейности. В 22 от 25 читалища 
от община Разград са създадени и функционират обществени библиотеки. През 2015 г. 
е обновен библиотечния фонд в 19 читалища и са закупени 1422 тома нова литература 
на обща стойност 3 662,85 лв. Седем читалищни библиотеки, модернизирани по 

програма „Глобални библиотеки България” и с изградени информационни центрове, 
предоставят  иновативен пакет от услуги за посетителите. НЧ „Напредък 1901” Разград 

и НЧ „Слънчев лъч – 1902 г.” с. Островче през 2015 г. участваха в проект „Българските 
библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност“ на Министерство на 
културата. Обща стойност на външното финансиране 958 лв.  
 През 2015 г. Община Разград финансира: участието на АИФ «Капанска китка» 

при НЧ «Просвета 1883 г.» с. Гецово в Международен фолклорен фестивал «Охридски 

вълни»; дейността и участието на ААФ «Капанци» при НЧ «Просвета 1883 г.» с. 
Гецово в VI Национален преглед на Балканската асоциация за фолклор в град Бар – 

Черна гора; провеждането на Национален конкурс за млади пианисти „Димитър 

Ненов“; участието на изпълнител от Музикална школа „Илия Бърнев” при НЧ 

„Развитие 1865“ в Международен конкурс  «Орфей в Испания», наградния фонд на VІ 
Национален фестивал на клубовете и школите, изучаващи български народни хора 
„Капанска китка“, участието на клуб за възстановки „Абритус” в Исторически 

фестивал „Савария” в град Сомбатхей Унгария. Стойността на общинско 

дофинансиране е 14 800 лв.  
 Мярка 3.5.2. Обогатяване на възможностите за изява на даровити деца и 

младежи. 

Във връзка със създаване на условия и възможност на даровити деца и младежи 

да покажат и развият своят талант и способности през 2015 г. Община Разград проведе: 
• Национален конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов” – за ученици от 
музикални школи и училища. Участие взеха 37 млади изпълнители в пет възрастови 

групи от цялата страна. 
• XIIІ Национален конкурс за сюжетни и тематични танци „Децата на България 
танцуват”- 25 години от провеждането на първото издание на конкурса. Участници - 

девет колектива с над 200 малки танцьори от Варна, Габрово, Дряново, Камено, Разград 

и Тервел.  

• ІІ Детски  фестивал „Шарената въртележка” – с участието на над 1 000 деца в 
следните събитията: Детски танцов спектакъл „Път за всеки”, киноложка изложба 
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„Парад на домашните любимци”, „Шарените таланти на Разград” - открита сцена за 
изява на детски състави и изпълнители и др.  

• Юбилеен концерт, посветен на 40-годишнината от създаването на Балетна школа 
при НЧ „Развитие 1869“ със специалното участие на Разградска филхармония. 

• VІІІ Национален детски фестивал за забавни песен и танц  „Звезден път“. В 

конкурса участваха над 240 деца от Варна, София, Русе, Велико Търново, Шумен, 

Исперих, Търговище, Горна Оряховица, Велинград, Нови Пазар, Нови хан, Разград. 

• Юбилеен концерт, посветен на 60-годишнината от създаването на Детска 
музикална школа „Илия Бърнев“ към НЧ „Развитие 1869“.  

 Мярка 3.5.3. Обогатяване и реализация на общинския културен календар. 

 В културния календар на Община Разград намират място много на брой и с 
високо художествено ниво и жанрово разнообразие събития, както хронологически 

следва: 
• „VІ Национален фестивал на клубове и школи,  изучаващи български народни 

хорб „Капанска китка” с участието на четиринадесет клуба от Айдемир, Бургас, Велико 

Търново, Девня, Исперих, Кубрат, Монтана, Николово, Плевен, Попово, Първомайци, 

Разград, Трявна. 
• VI Национална изложба „Лудогорие”. Представени 25 творби и експонирани 129 

автори. През 2015 г. в експозиционните зали на Галерията събират публика събития 
като: „Поетичен Ивановден”, Интерактивна изложба, посветена на Деня на Разград, 

изложбата „Акварелът в творчеството на старозагорските художници от първите 
четири десетилетия на 20 век“, представяне на колекция от фонда на Художествена 
галерия - Стара Загора, новата книга на Павлина Стаменова, представяне на Юксел 

Чаушев и книгата за неговия творчески път „Тук на тази земя“ и др. 

• Фестивал „Белите нощи на Разград” – посветен на културно-историческото и 

недвижимото културно наследство на територията на община Разград. В рамките на две 
нощи в къщите-музеи и НАР „Абритус” са сцена на различни видове изкуства под 

символичното домакинство на професионалните културни институции в града. 
Фестивалът се наложи като събитие, което привлича все повече гости от страната.  

• За времето от 26 до 28 юни 2015 г. се проведе Първия исторически фестивал 

„Абритус”, показващ устойчивост по проект „Абритус - мистика и реалност”. Във 
фестивалната програма участваха различни по жанр и видове групи от България и 

чужбина. От Италия в събитието участваха представители на „Групо сторико Романо” 

водени лично от президента на най-големия исторически фестивал в света „Натале ди 

Рома“ и „Данце антике“ – група за древни танци. В програмата на фестивала намериха 
място събития като: базар на занаятите и демонстрации на антични занаяти, римска 
медицина и фармация, Ауспиция - ритуал с птицегадание, избор на Главна  жрица на 
богинята Кибела, дегустации на римска кухня - храни и вина, Пентатлон – римски 

спортни игри, училище за млади войни. Участваха изявените български групи „Пагане” 

и „Вакали”, Прабългарска школа за оцеляване „Багатур”, Сдружение за възстановяване 
и съхранение на българските традиции – Авитохол, „Вега”, Капански ансамбъл Разград 

и новосъздадения към Община Разград клуб за възстановки „Абритус”. 

• IV Национален фолклорен събор „Лудогорие“, организиран от СНЦ „Лудогорие 
2012“. Фолклорният събор „Лудогорие” се провежда ежегодно в зоната за отдих 

„Пчелина” и дава възможност за изява на артисти - певци и инструменталисти, 

непрофесионални групи и изпълнители от цялата страна. Участват танцови и певчески 

групи за автентичен и обработен фолклор, както и индивидуални изпълнители без 
възрастови ограничения.  

• - XIV Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и 

художествени занаяти – международна изява и най-известния и авторитетен фестивал 
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под патронажа на ЦИОФФ България. Основни мероприятия: Открита сцена „Ритмите 
на Лудогорието представяне на любителски фолклорни групи от региона; Избор на 
Кралица на панаира; Дефилета на художествени колективи; Конкурс за домашно 

приготвено кисело мляко и традиционни ястия с мляко; Демонстрация на автентични 

ритуали от обредно-празничната система на Лудогорието, практикувани от местните 
етнографски и етнически групи; Забавно състезание „Да правим таратор, а не терор”; 

Конкурс за детска рисунка „Панаир на киселото мляко” – рисуване  на открито; 

Открита сцена „Танцувай с нас” – демонстрация на клубовете по танци и възможност 
за гражданите и гости на града да научат български хорб. 

• Концерти на Капански ансамбъл – Разград (3 бр.) 

 Със шест премиерни спектакъла завърши годината в Театрално-музикален център 

Разград. „Годеж“, „Свалячи“, „Петров“, „Луната всяка сутрин“, „Албена“ и  „Везбарки“ 

на Драматичен театър „А. Страшимиров” са посетени от близо дванадесет хиляди 

зрители. Спектакълът „Фолк, джаз, класика” на Филхармония „Проф. Д. Ненов” е 
посетен от около четири хиляди слушатели в големи концертни зали в НДК, Пловдив и 

Русе. Концертите на Сцена „Назъм Хикмет” имат над осем хиляди посетители. 

 По повод 145 години библиотечно дело в Разград в Художествена галерия „Проф. 

Илия Петров” се проведе „Юбилейна кръгла маса:  „Духовност и съвремие. Летопис на 
времето”. Над сто и тридесет са събитията през 2015 г. събрали в залите на 
Библиотеката широк спектър читатели, посетители на мероприятията и потребители на 
интернет услуги, предлагани от културния институт. 
 През септември 2015 г. Общинско радио Разград освен в предаване по кабелната 
мрежа, стартира и излъчване в интернет на адрес www.radiorazgrad.com. Инвестицията 
е на стойност 5 000 лв.  

 За реализация на инициативи от културния календар на Общината са изразходени 

средства в размер на 154 800 лв. 
 Мярка 3.5.4. Подкрепа и насърчаване на спортно-физическата активност на 

населението. 

 През 2015 г. спортните клубове на територията на общината получиха финансови 

средства по одобрени проекти по програми на Министерство на младежта и спорта 
както следва: 

• Програма „Спорт за деца в детските градини“: 

    СК Будо - карате – киокушинкай – 2 000 лв. 
• Програма „Спорт за децата в свободното време“: 

    СК по колоездене „Спринт“ – 4 700 лв.; 
    СК по борба „Лютфи Ахмедов“ – 4 000 лв.; 
    СК по лека атлетика „Лудогорец“ – 3 600 лв.; 
    СК по лека атлетика „Спорт Атлетик“ – 3 350 лв.; 
    СК Будо - карате – киокушинкай – 4 000 лв.; 

• Програма „Спорт за деца и младежи с увреждания и деца в риск“: 

    ШК „Абритус“ – 2 500 лв. 
    

ПРИОРИТЕТ 4: УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА В 

УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА 

 Приоритетът включва три цели, насочени към предоставяне на ефективни 

публични услуги, като необходимо условие за благоприятна бизнес-среда и 

икономически растеж, чрез въвеждане на комплексно административно обслужване, 
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повишаване  квалификацията на общинска администрация,  подобряване на  
междуинституционалното, междуобщинско и международното сътрудничество, както 

и гражданското участие в местното развитие. 
 

Специфична цел 4.1: Развитие на междуинституционалното и междуобщинското 

сътрудничество 

 Мярка 4.1.2. Въвеждане на комплексно административно обслужване в 

сътрудничество със структурите на държавното управление. 

През 2015 г. Община Разград е потвърдила участие в проекти на 
Администрацията на Министерски съвет „Интегрирана информационна система на 
държавната администрация – гаранция за прозрачност и ефективност“ с основната цел 

осигуряване на публичност, наблюдение и контрол върху организацията и дейността на 
държавната администрация за постигане на ефективност в нейната работа и 

„Подобряване на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на Единна 
информационна система за управление на човешките ресурси в държавната 
администрация - предпоставка за ефективна администрация“, целящ цялостно 

подобряване на политиката по управление на човешките ресурси в държавната 
администрация. В рамките на втория проект в общинската администрация е внедрена 
Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната 
администрация, неразривно свързана с Интегрираната информационна система на 
държавната администрация и е обучен служител за работа с нея. 
Специфична цел 4.2: Развитие на административния капацитет и повишаване 
качеството на публичните услуги 

 Мярка 4.2.1. Повишаване квалификацията на служителите от общинската 

администрация за ефективно управление и качествени услуги. 

 През 2015 г. 33-ма служители от общинската администрация са преминали 

обучения за повишаване квалификацията си. Темите на обучение са разнообразни – 

„Управление на отпадъците в България“, „Методи за работа със семейства за 
превенция на употребата на наркотични вещества“, „Устройство на територията и 

общинска собственост“, „Подкрепа на деца с проблеми в развитието – хиперактивност, 
аутизъм, агресивно поведение“ и др. Изразходеният финансов ресурс е в размер на 
12 200 лв. 
 

Специфична цел 4.3: Международно сътрудничество и разширяване участието на 

гражданското общество в подкрепа на местното развитие 
 Мярка 4.3.1. Разширяване на мрежата за партньорство. 

 За реализиране на съвместни инициативи с партньорските и други градове от ЕС 

(в т.ч. посещения за обмяна на опит и добри практики, участие в чествания, съвместни 

инициативи и др.) са изразходени средства  16 507 лв. от общинския бюджет. 
 Клуб за исторически възстановки „Абритус” взе участие в историческия фестивал 

„Савария“ в побратимения гр. Сомбатхей (Унгария).  
 Официална делегация от Община Разград и Детска танцова школа „Хорце” към 

ЦРД Разград взеха участие в „Празник на пристанището на река Елба”, проведен в 
побратимения на Разград град Витенберге (Германия). 
 Мярка 4.3.2. Сътрудничество и партньорство с граждански организации и 

сдружения на регионално, национално и международно ниво. 

 По програмата за международно сътрудничество са реализирани съвместни 

инициативи с побратимените на Разград градове и развитие на международните връзки 

и сътрудничество. 
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 Изпълнители от музикална школа „Илия Бърнев” участваха в престижни 

музикални форуми - Международен конкурс „Davorin Jenko”- Белград, Сърбия; 
Международен конкурс „Орфей в Испания“ - Малага, Испания. Изпълнители от 
Център за работа с деца участваха в международни конкурси в Крим, Русия - „Детска 
нова вълна” и град Йорет де Мар, Испания. Хор „Железни струни” участва през м. 

септември в Международен фестивал „Музиката и морето“ в Република Гърция. 
Колективите при НЧ „Просвета 1883” с. Гецово участваха в VI Национален преглед на 
Балканската асоциация за фолклор в град Бар, Черна гора през м. юли (ААФ 

„Капанци”) и в Международен фолклорен фестивал „Охридски вълни” през м. август 
2015 г. (АИФ „Капанска китка”). АИФ „Капанка” при НЧ „Съгласие 1891” с. Осенец 

участва в Международен фолклорен фестивал на традиционните и съвременни танци - 

Охрид, Македония през м. септември 2015 г., а танцов клуб „Абритус“ при НЧ 

„Бузлуджа 2010” гр. Разград участва в Международен фолклорен фестивал в гр. 

Ханиоти, Гърция в края на м. септември 2015 г.  
И през 2015 г. продължава активното сътрудничество и взаимодействие на Община 
Разград с НСОРБ, НАСОРБ, НАПОС, Асоциация по ВиК гр. Разград. През 2015  г. за 
членски внос в тях са изразходени средства в размер на 22 684,82 лв. 

 

 

Таблица: Индикатори за въздействие 

№ 
ИНДИКАТОР НА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

Мерна 

единиц
а 

Източн
ик на 

информ
а-ция 

Стойност 

Базова 

2013 г. 
2015 

Междин
на 2017 

Целева 

2020 

Стратегическа цел 1: Икономически растеж, основан на знание и иновации 

1 
Произведена продукция от 
промишлените предприятия 

млн.лв. НСИ НП 571* 540 560 

2 
Брой на реализираните 
иновационни проекти 

брой ИСУН 0 0 4 8 

Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените 
места 

1 

Разходи за дълготрайни 

материални активи с 
екологично предназначение 
на човек от населението 

лева 
Община 
Разград 

НП 30  150 300 

2 

Дял от населението с 
подобрена жизнена среда на 
обитаване 

% от 
общия 
брой 

жители 

Община 
Разград 

НП 60  20 40 

Стратегическа цел 3: Осигуряване на равни възможности за качествено образование, 
устойчива заетост, здравеопазване, богат културен живот и личностна изява 
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1 
Намаляване нивото на 
безработица 

% 

намале-
ние 

Агенция 
по 

заетост 
НП 0,28 0,80 2,00 

*Последни актуални данни, предоставени от НСИ към 31.12.2014 г. 

 

 

Таблица: Индикатори за резултат 

№ ИНДИКАТОР НА РЕЗУЛТАТ 

Мер-

на 

еди-

ница 

Източник 

на 

информа-

ция 

Стойност 

Базова 

2013 г. 
2015 

Междинна 

2017 

Целева 

2020 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни 

предприятия 

1 Действащи предприятия брой НСИ 2 320 2 228* 2 350 2 400 

2 Нетни приходи от продажби 
хил. 

лв. 
НСИ НП 

1 472 

097* 
1 156 000 1 250 000 

Специфична цел 1.2. Развитието на ключови за региона производства, двигател на 

общинската икономика 

1 
Размер на вложените 
инвестиции 

хил. 

лв. 
Община 
Разград 

НП 33 803 30 000 40 000 

Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и ефективното 

използване на горскостопанските ресурси 

1 
Обработваема земя от общата 
земеделска площ 

%  НСИ 84 77 87 90 

2 
Размер на инвестициите в 
горскостопанския сектор 

хил. 

лв. 
Община 
Разград 

НП  71  1 500 2 500 

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика 

1 

Брой посещения на обектите 
на културното и 

историческото наследство и 

природните обекти 

брой 
Община 
Разград 

20 

300 
130 162 30 000 40 000 

2 Леглова база брой НСИ 399 454 480 700 

Приоритет 2: Устойчиво интегрирано териториално развитие 

Специфична цел 2.1. Подобряване плановата осигуреност и проектно обезпечаване на 

инвестиционни инициативи 

1 Изготвени инвестиционни 

проекти 
брой 

Община 
Разград 

НП 12  12 28 

Специфична цел 2.2. Интегрирано развитие на гр. Разград 
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1 Подобрена градска среда 
хил. 

кв.м. 

Община 
Разград 

НП 58  200 400 

2 
Ремонтирани и новоизградени 

улични мрежи 
кв.м. 

Община 
Разград 

НП 19 000  17 000 34 700 

3 

Ремонтирана и обновена 
материално-техническа база с 
мерки за енергийна 
ефективност на сгради с 
обществено предназначение 

брой 
Община 
Разград 

НП 0  15 30 

Специфична цел 2.3. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за 

засилване на икономическото и социално-териториално сближаване на територията 

на общината 

1 

Реконструкция и 

рехабилитация на общинската 
пътна мрежа 

км. 
Община 
Разград 

НП 2 20 40 

2 
Домакинства с достъп до 

канализации за отпадни води 
брой 

Община 
Разград 

13 

500 
13 500  14 600 19 000 

Специфична цел 2.4. Подобряване качеството на живот на населението чрез 
осигуряване на благоприятна околна среда и опазване на природата 

1 Пречистени отпадни води 
хил. 

куб.м 

Община 
Разград 

2 500 2 500  2 700 2 940 

2 
Процент на рециклирани и 

оползотворени отпадъци 
% 

Община 
Разград 

НП 0 20 50 

3 

Изградени мощности от 
възобновяеми енергийни 

източници 

кило-

ват 
Община 
Разград 

НП 0 500 5 500 

Приоритет 3: Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на 

човешкия ресурс 
Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване 

образователното ниво на населението 

1 Отпаднали ученици брой 
Община 
Разград 

32 24 20 10 

Специфична цел 3.2. Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено 

използване на знанията и уменията 

1 

Включени в заетост лица след 

преминато обучение за 
професионална квалификация 

брой 
ДБТ 

Разград 
253 54 400 500 

Специфична цел 3.3. Подобряване на качеството и осигуряване на равен достъп до 

здравни услуги на населението 

1 Брой население на 1 лекар брой НЦЗИ 525 243 400 300 
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2 Брой население на 1 дентален 

лекар 

брой НЦЗИ 
1 507 1 041 1 300 1 100 

Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на 

услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията 

1 
Разкрити алтернативни 

социални услуги 
брой 

Община 
Разград 

6 6 11 15 

2 
Обслужени потребители на 
социални услуги 

брой 
Община 
Разград 

856 945 895 100 

Специфична цел 3.5. Съхраняване на културната идентичност и създаване на условия 

за богат културен живот, спорт и свободно време 

1 

Организиране на различни 

форми за изява – прегледи на 
любителското творчество, 

фестивали, конкурси, изложби 

и др. 

брой 
Община 
Разград 

10 10 18 26 

2 Активно спортуващи лица брой 
Община 
Разград 

600 680 800 1 000 

Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и 

бизнеса 

Специфична цел 4.1. Развитие на междуинституционалното и междуобщинското 

сътрудничество 

1 
Стойност на реализирани 

съвместни проекти 

хил. 

лв. 
Община 
Разград 

НП 482  700 800 

Специфична цел 4.2. Развитие на административния капацитет и повишаване 
качеството на публичните услуги 

1 
Общински служители с висше 
образование 

% 
Община 
Разград 

59 60 68 75 

2 

Изпълнени проекти по 

оперативни програми от 
Община Разград 

брой 
Община 
Разград 

39 11 70 100 

Специфична цел 4.3. Международно сътрудничество и разширяване участието на 

гражданското общество в подкрепа на местното развитие 

1 
Реализирани инициативи с 
побратимени градове 

брой 
Община 
Разград 

НП 2 4 8 

2 

Участие и сътрудничество с 
регионалните и международни 

сдружения 
брой 

Община 
Разград 

НП 4 7 12 

*Последни актуални данни, предоставени от НСИ към 31.12.2014 г. 

 

ІІІ.  ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА 
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1. Мерките за наблюдение и използвани механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни 

Със  Заповед  № 1 от 05.01.2016 г.  на  кмета  на  Община Разград е определена 
Работна група за изготвяне на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 

за периода 2014-2020 г. за 2015 година. На заседание на работната група бе създадена 
организация по изготвяне на годишния доклад – подготовка на информации по 

структурни направления, срок, в който да бъдат изготвени, обобщаване на 
информацията и др.  

Събирането на необходимата информация е извършено чрез:  
Писмени запитвания 

- С официални писма е поискана статистическа информация по актуални икономически  

показатели и данни за състоянието на пазара на труда в община Разград и област 
Разград, както и друга информация по индикатори, отразяващи изпълнението на 
отделни мерки от ОПР 2014-2020 за наблюдавания период от: Отдел „Статистически 

изследвания” – Разград към ТСБ - Север, Дирекция „Бюро по труда” – Разград, 

Общинска служба по земеделие- Разград, АПИ „Областно пътно управление“ – 

Разград, Районна здравна инспекция – Разград, МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД 

и МСП с ключови за региона производства. Получена е обратна информация от всички 

изброени по-горе администрации, организации и фирми.  

- На електронен носител - от ръководителите на дирекции и отдели от общинска 
администрация: дирекции „Програми и околна среда”, „Култура, спорт и туризъм”, 

„Хуманитарни дейности”, „Финансови дейности и местни данъци и такси”, отдели 

„Образование”, „Програми и проекти”, „Общинска собственост и земеделие”, 

„Инвестиционни дейности”, „Социални дейности”, Секретар на Община Разград, 

Главен архитект на Община Разград, е получена информация, относно постигнатия 
напредък по изпълнението на конкретни мерки и дейности от ОПР.  

Запитвания по телефона 

С  цел  набиране на допълнителна и прецизиране на предоставената информация  
за  някои  от  мерките и дейности на плана са проведени телефонни разговори с 
експерти от различните функционални отдели в общинска администрация, 
ръководители на проекти, ръководители на общински предприятия, Отдел 

„Статистически изследвания” – Разград към ТСБ - Север, Дирекция  „Бюро  по  труда”  

– Разград, Общинска служба по земеделие – Разград, МСП и други.  

Набиране  на  информация  от  интернет  страниците  на  министерства и 

институции 

• Информационна система за управление и наблюдение на структурните 
инструменти на ЕС в България - http://umispublic.government.bg/; 

• Национален статистически институт - http://www.nsi.bg/;  

Използвани механизми за обработка и анализ на данните: 

• прилагане на статистически методи за анализ на получената информация; 
• проследяване на тенденцията от получените данни; 

• формулиране на изводи за перспективата за развитие на съответния сектор; 

• обсъждане и обработване на предложения за предприемане на коригиращи 

действия. 
 

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана и мерки 

за преодоляването им 
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 Планът обхваща изключително разнородни дейности. Някои от тях излизат извън 

пряката компетентност на Общината в управленски или финансов план и тяхното 

изпълнение не е във възможностите единствено на Община Разград. 

През втората година от периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните 
проблеми, които пряко и/или косвено са оказали влияние върху изпълнението на плана: 

• Липса на свободни финансови средства за междинни плащания и за успоредно 

изпълнение на проекти, забавяне във възстановяването на средства от оперативните 
програми и налагане на финансови корекции, което води до необходимост от търсене 
на алтернативни източници на финансови средства; 

• Забавяне стартирането на оперативните програми за периода 2014-2020 г. 
• Малко на брой действащи НПО, които да търсят финансиране и привличане на 

средства и в същото време да притежават достатъчен капацитет за разработване и 

управление на проекти.  

• Липса на стопански субекти, отворени към създаване на публично – частно 

партньорство за реализацията на мащабни проекти. 

• Промени в нормативната уредба, което налага преразглеждане на заложените 
мерки и дейности.  

• Липса на актуална статистическа информация за 2015 г., необходима за 
изготвяне на социално-икономическия анализ към Годишния доклад. На поисканите 
данни по основните икономически показатели за община Разград към 31 декември 2015 

г., Отдел „Статистически изследвания” – Разград към ТСБ - Север предостави данни 

към м. декември 2014 г. Изготвеният анализ на състоянието на общинската икономика 
през 2015 г. е базиран на статистически данни от предходната 2014 г., поради което 

този анализ отразява тенденции в развитието. 

 При изпълнението на плана се реализират или са реализирани дейности, които се 
отнасят към повече от една дейност, мярка, специфична цел. В процеса на отчитане се 
наблюдава невъзможност същите да бъдат разделен, което затруднява проследяването 

и оценката на резултатите.  
 

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност  

Общинският план за развитие 2014-2020 на Община Разград и Годишният доклад 

за 2014 г. за изпълнение на плана са публикувани на официалната интернет страница на 
Община Разград.  

Информация за изпълнението на проекти и дейности, залегнали в приоритетите 
на ОПР,  се получава от организирани периодични пресконференции на ръководството 

на Община Разград със средствата за масова информация, пресконференции по повод 

подписване на  договори  за  предоставяне на БФП по оперативни програми, 

публикации в печатната/електронна преса и на интернет страницата на Община Разград 

за напредъка по изпълнението на финансирани проекти.  

На обществено обсъждане се подлагат предложенията за поемането на общински 

дълг за осигуряване на финансов ресурс, необходим за разплащане на изпълнени 

дейности по отделни проекти. Консултирано със заинтересованите страни е 
разработването на проекти от изключително значение за развитие на общинската 
инфраструктура, в т.ч. изработването на Инвестиционна програма за устойчиво и 

интегрирано градско развитие на Община Разград 2020. 

Презентационните материали и брошури, които се изработват и разпространяват 
са ефективно средство за информация и публичност на всички проекти, които се 
изпълняват и са включени в плана за реализация. 
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4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на ОПР със секторните 
политики, планове и програми на територията на общината 

Общинският план за развитие на общината е разработен в съответствие с 
изискванията на Закона за регионалното развитие. Пряко кореспондира с Областната 
стратегия за развитие на област Разград и индиректно с Регионалния план за развитие 
на Северен централен район.  

Създадена е добра организация за прилагане и изпълнение на Общински план за 
развитие на община Разград 2014 – 2020 г. от гледна точка на  съпоставимост между 

планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. При необходимост 
следва да се предприемат коригиращи действия на база предложения от 
заинтересовани лица и актуализиране на съответните вътрешни нормативни документи 

на Община Разград. 

 

5. Мерки за прилагане на принципа за партньорство  

В процеса на реализация на ОПР принципа на партньорство се прилага най-вече в 
областта на реализация на проекти от общинско значение, по които Общината е 
допустим  партньор. Това са предимно проекти в областта на развитие и разширяване 
на социалните услуги, подобряване качеството на образованието, маркетинг на 
туристическия продукт на региона и др. Община Разград продължава активното си 

сътрудничество с отраслови министерства и ведомства , в т.ч. Администрацията на 
Министерски съвет за изпълнението на секторни стратегии като „Електронно 

правителство“, Областна стратегия за интегриране на български граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на 
ромите ситуация, Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Разград 2012-2016, Програма за управление на дейността по отпадъците на община 
Разград за периода 2011-2016 г. и др.  

 

ІV.  ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Втората година от програмния период се характеризира с реализирани значителен 

брой дейности за подобряване жизнената среда на обитаване и създаване на условия за 
развитие на населението на общината, осигуряване на финансов ресурс за развитието 

на техническата инфраструктура, разширяване и подобряване качеството на 
предоставяните социални услуги за населението. Натрупаният опит от общинската 
администрация в разработването, управлението и отчитането на проекти е 
предпоставка за осигуряване на финансов ресурс за изпълнението на ОПР, но е 
необходимо да бъдат търсени нови форми за включване в процеса на всички 

заинтересовани страни. Препоръчително е засилването на сътрудничеството с местния 
бизнес с цел реализация на публично-частни партньорства за изпълнение на по-

мащабни инфраструктурни инициативи. 

 

 

ТОЧКА ВТОРА 

 ПИТАНЕ 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнението на точка втора – Питане от Таня 
Петрова Тодорова – общински съветник от групата на „БСП“ в Общински 

свет-Разград. Госпожо Тодорова, може да развиете питането си към кмета. 
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Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми господин кмете, 
Уважаеми съветници, 

На основание чл.33, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и съобразно чл. 42, ал. 1, т. 
т.4  и чл.95, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация за Мандат 2015-2019г, депозирала съм  Питане 
във деловодството на Община Разград до кмета на общината. 

Съгласно чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация кметът на общината е длъжен да представи пред 

Общинския съвет Програма за управление за времето на своя  мандат в 
тримесечен срок, считан от датата на полагането на клетвата. 

 Програмата за управление е обществено значим документ за 
жителите на местните общности, поради което изрично е регламентирана  
в ЗМСМА. Тя представя пред тях основните цели и конкретни дейности; 

срокове за изпълнение и очаквани резултати. Задава и ясни приоритети в 
секторните политики на кметския управленски екип. От нея гражданите 
могат да се ориентират какво ще се случва в общината през следващите 4 

години – т.е. дали приоритет на новото ръководство ще бъде 
реализирането на проекти от еврофондовете; пътната инфраструктура; 
културно-историческото наследство; подобряване на условията на живот в 
малките населени места; комунални дейности и т.н.  

Предвиденият в Закона срок за представянето на Програма за 
управление на кмета на Община Разград, уважаеми колеги изтече на 6 

февруари 2016 г. До сега кметът на общината не е представил такава 
Програма, което представлява нарушение на чл. 44, ал. 5 от Закона за 
местното сомоуправление. Изтича 5-тия месец от полагането на клетвата, а 
все още никой не е видял основните цели и приоритети на новия кмет за 
предстоящия мандат. 

Предвид гореизложеното моите въпроси са следните: 
1. Възнамерява ли кметът на Община Разград да изпълни  

разпоредбите на чл. 44, ал.5 от ЗМСМА? 

2.  Кога и в какви срокове гражданите на общината и общинските 
съветници могат да се запознаят с Програмата за управление на кмета на 
Разград; да видят основните приоритети и конкретни дейностти на 
ръководството на общината, които са от обществен интерес и важни за 
нейните жители?  

3. Какви са причините Програмата за управление да не се 
представи пред Общинския съвет в предвидения от Закона срок? 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Приключихте ли? 
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Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП 

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Василев, във връзка с чл.96, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Вашият 
отговор може да бъде даден на следващата сесия, освен ако по своя 
преценка не решите да отговорите днес, на това заседание. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Ще направя едно уточнение. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Госпожо Тодорова, програмата е готова, не исках да я внасям по 

извънредния способ, за да има време да мине през комисиите, за да се 
запознаете обстойно, и за да можете да се подготвите, особено Вашата 
група, за задаване на въпроси. На следващата сесия тя ще бъде готова и ще 
ви я представим. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте, имате право на два доуточняващи въпроса. 
 

Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП 

Направих справка за общините и техните центрове около нас, около 

Разград, включително и малките като Исперих и Кубрат. Всички кметове 
там са си представили програма за изпълнение, съгласно чл.44, ал. 5. За 
Разград това е прецедент. Просто исках това също да допълня. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Имате право на два доуточняващи въпроси. Имате ли такива? 

 

Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП 

Не, нямам други въпроси. Очакваме в най-скоро време програмата за 
управление. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. С това приключихме по точка втора от дневния ред. 
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ТОЧКА ТРЕТА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Минаваме към изпълнение на точка трета от днешното заседание, 
която е текущи.  

В нея бих искала, уважаеми дами и господа общински съветници, 

Да Ви запозная с едно писмо, което е получено от Мая Манолова – 

Омбудсман на Република България. То е адресирано до кмета на общината, 
както и до общинските съветници и касае националната инициатива 
„Великден за всеки“, която тази година се организира от омбудсмана на 
Република България. 

Писмото гласи: Обръщам се към Вас, защото съм убедена, че като 

отговорни хора с ангажимент към своите съграждани ще проявите 
съпричастност към тези, които имат най-голяма нужда да посрещнат 
достойно големия християнски празник Великден. 

В голяма част от страната събираме дарения за трапезата на най-

бедните, които обикновено са поколението на нашите родители. Разчитам 

на Вас да се включите в и подкрепите инициативата със собствени 

средства, като по този начин дадете и личен пример за успешното 

реализиране на кампанията. 
Идеята е да се наберат средства, с които да се закупят ваучери за 

храна, всеки от които на стойност 20 лв. с тях притежателите им ще могат 
да пазаруват в магазините, които са част от веригите „BILLA”, “LIDL”, 

“METRO”, “KAUFLAND”. Ваучерите ще бъдат разделени по 

предварително уточнени поименни списъци, предоставени ни от 
пенсионерските клубове в страната. С тях ще бъдат подпомогнати онези 

пенсионери, чиято пенсия е над минимума от 300 лв. и по тази причина 
няма да получат надбавка от 40 лв., която правителството отпуска за 
празника.  

Средствата ще се набират по банкова сметка в СИБАНК, разкрита 
конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр с нашият 
партньор – Български червен кръст (БЧК).  

И с това, което приключва писмото: 

Ще ви предоставим допълнителна информация за нашите партньори 

във вашата община, ангажирани с набирането на средствата. Мисля, че по 

този начин много от хората с ниски доходи ще усетят нещо толкова рядко 

в наши дни – добротата. 
Така завършва писмото от Мая Манолова – Омбудсман на Република 

България. 
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Всеки от нас може да се включи със собствени средства по тази 

кампания, която е дарителска във връзка с един от най-светлите 
християнски празници - Великден.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Госпожо председател, благодаря. Във връзка с тази акция, която е, 
имаше посещение на госпожа Мая Манолова, срещнахме се, разговаряхме 
по тази тема. Така че аз ще задам началото и лично аз ще даря 200 лв. за 
тази кампания. Надявам се общинския съвет и общинските съветници да се 
включат също и на следващата сесия госпожа председателката да може да 
обяви Общински съвет – Разград, каква сума е събрала. Благодаря.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Може ли във връзка с това да попитам, да ни дадете банковата 
сметка, на която да дарим сумите. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Всички данни, господин Димитров, ще бъдат на ваше разположение 
в Звеното към Общински съвет-Разград. Ще можете да се запознаете в 
цялост с писмото. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Сега ако ни кажете номера, всеки един може да го има, вместо да 
ходим поотделно. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Ще имам грижата да го получите, да. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Добре, благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Веднага след днешното заседание. Продължавам с текущи в точка 
трета от днешната сесия. 

Уважаеми колеги общински съветници, в Звеното на Ваше 
разположение са: Отчет за статуса на проектната дейност на Община 
Разград за месец януари и месец февруари 2016 г., предоставени от 
Даниела Неделчева – младши експерт в отдел „Програми и проекти“. 

Справка от Районно управление на МВР-Разград за месец февруари 2016 г. 
до кмета на Община Разград и копие до Общинския съвет. Информация за 
изпълнение на концесионни договори през 2015 г. предоставени от зам.-

кмета Галина Георгиева. Годишен доклад за дейността на Звено за 
„Вътрешен одит“ в Община Разград за периода 01.01.2015 г. до 31.01.2015 
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г. от ръководителя на Вътрешния одит – госпожа Илиева. Актуализирано 

разпределение на променения бюджет на Община Разград след извършени 

корекции през четвъртото тримесечие на 2015 г. от  д-р Валентин Василев 
– кмет на Община Разград. Доклад-анализ за извършената дейност по 

общинската програма за закрила на детето през 2015 г. предоставена ни от 
Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград. 

С това изчерпахме днешния дневен ред на сесията на Общински 

съвет – Разград на 29.03.2016 г., и в 16:29 часа закривам редовното 

заседание на Общински съвет-Разград. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:    / Надежда Радославова/ 

 

                                ПРОВЕРИЛ  СЕКРЕТАР: /Веселин Спасов / 

 

 

 

 

 

 


