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   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 21 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 31.01. 

2017 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  33. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 31 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници Веселин 

Спасов и Валентина Френкева. 
 

/ 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 на всички. При регистрирани 31 общински съветници и 

наличието на кворум откривам редовната сесия на 31.01. 2017 година на 
Общински съвет Разград.  

 

Дежурен секретар на днешното заседание ще бъде Веселин Спасов.  

До неговото идване тъй като ме е уведомил, че ще закъснее  малко това 

ще изпълнява Джипо Джипов, който също е от групата на 

Реформаторския блок. 

 

Пристъпваме към разглеждане на предложения ви дневен ред, който 

е в две точки:  

1. Докладни записки. 

2. Текущи. 

 

Ще ви помоля само да коригирате тъй като общинските съветници 

знаете по правилник имат право да отправят Питания до Кмета: 
1.Докладни записки. 

2.  Питане. 
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3. Текущи. 

Ще ви помоля да гласуваме тази промяна. Моля гласувайте.   
 

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

включихме в дневния ред точка втора Питане и трета Текущи. 

 

Имате ли предложения по така вече изготвения дневен ред? 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Имам предложение: на основание чл.54, ал.4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет Разград, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация вкарвам докладна 
записка по извънредния способ, Относно: Участие на Община Разград в 

сътрудничество с правораздавателни органи.  

 Накратко казано става въпрос за „сините стаи“. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Постъпило е предложение за вкарване в дневния ред 

по извънредния способ на докладна записка с вх. №45. Гласуваме 
влизането на тази докладна записка в дневния ред. 

 

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

приехме в Точка първа включването на докладна записка с вх. №45. 

 

Други предложения във връзка с дневния ред за днешното 

заседание? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Ива Димитров – „Реформаторски блок“ 

Преди да започнем, уважаеми колеги, искам само да припомня, че 
днес, на 31 януари, е роден Стефан Стамболов. Навършват се 161 години 

от рождението на великия революционер, апостола на младини, поета, 
държавника в по – зряла възраст, строителя на модерна и независима 
България. Вечна му памет! Да живее България!  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров. Други предложения във връзка с 
дневния ред? Не виждам желаещи. Пристъпваме към неговото гласуване с 
приетите вече промени. Моля гласувайте. 

 

С 29 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

дневният ред се приема. 
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Пристъпваме към изпълнение на точка първа от него.  

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх. № 1. 

Докладна записка от Иво Димитров – Общински съветник от групата 
на Реформаторския блок 

Относно:   Приемане на декларация от Общински съвет Разград 

срещу намеренията за изграждане на бежански центрове от отворен 

и/или затворен тип на територията на община Разград. 

Заповядайте господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Благодаря. Уважаеми колеги, този проект за декларация го внасям за 
трети пореден път и за да не ви отегчавам с основанията само ще ви 

прочета декларацията, проекта за декларация:   
Ние, общинските съветници от Общински  съвет Разград 

категорично се противопоставяме срещу намеренията за изграждане на 
бежански центрове от отворен и/или затворен тип на територията на 
община Разград. Считаме, че подобни действия са в разрез с обществената 
нагласа и желания на гражданите на Разградска Община и са в тяхна вреда. 
Декларираме, че няма да допуснем разкриване на бежански центрове от 
открит и/или закрит тип на територията на Община Разград. 

 Общинският съвет Разград категорично се обявява против 

изграждането на бежански центрове от открит и/или закрит тип и ще води 

непримирима борба, използвайки всички възможни и позволени от закона 
действия срещу тяхното разполагане на територията на община Разград, 

както и за настаняването на бежанци, и мигранти на територията на 
Община Разград. 

 След задълбочен и обстоен анализ на общинската инфраструктура, 
капацитета на предлаганите социални услуги и възможностите на 
здравеопазването на територията на Община Разград констатирахме, че те 
не са достатъчни да поемат бежанци и мигранти. 

Заявяваме недвусмислено и категорично, че Общинският съвет 
Разград при никакви обстоятелства не е давал и няма да дава мандат на 
кметската администрация да води каквито и да е разговори, преговори, и 

да поема ангажименти от името на Община Разград за изграждане на 
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подобни общежития, и за приемане на бежанци и мигранти на територията 
на Община Разград. 

  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Докладната записка е разглеждана в постоянната 
комисия по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации. Господин Монев, ще Ви помоля да 
докладвате за комисията. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка беше разгледана в постоянната 
комисия по законност и с 2 гласа „ЗА“, 1 – „против“ и 1 – „въздържал се“ 

не можа да формира валидно решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя. Има ли желаещи? Не виждам. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. Заповядайте, 
господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Уважаеми колеги, явно, че започна предизборната кампания, но ако 

вносителят си беше позволил да поразрови малко документите щеше да 
разбере, че през миналата година има спад от 30% на имиграционния 
натиск и 60% по – малко опити за нелегално преминаване. При прогнози за 
тази година намаляването ще бъде още по – голямо заради изграждане на 
самата ограда и оборудването й с техника. Досега предлаганата декларация 
от вносителя се цитираше едно Постановление 208 на Министерския съвет 
от 12.08. 2016 година, което третира ……   

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Къде е това нещо? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, нямате право да прекъсвате изказващите се 
общински съветници. Продължете, господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

И не е необходимо да се всява смут сред обществеността на Разград 

и общината за някакви миграционни центрове или лагери, или въобще за 
бежанци. Всички знаем, че такива се формират на територията близо до 

държавната граница с цел по – бързото им екстрадиране. Така че няма 
място за притеснение според мен от такава миграционна вълна. Завърших. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, доктор Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, както и 

вносителя каза тази докладна вече за трети пореден път попада на 
вниманието на Общинския ни съвет. Упорито се предлага. Първия път 
нашата политическа група заяви, че тази тема не е актуална, и че на 
вниманието и на Общинския съвет така и на обществеността ни изкуствено 

се измества в друга посока. При второто разглеждане на докладната 
зададохме конкретни въпроси, а какво получихме, с насмешка несериозни 

отговори. Няма да обсъждаме, че последния път, както и сега, 
 докладната записка е оформена с десетки граматически грешки. 

Дали това се дължи на познанията на колегата или неговото небрежно 

отношение към въпросната материя, оставяме всеки да си отговори на този 

въпрос. Що се касае до информацията, която ни е представена, тя не е 
относима към реалната ситуация. Преувеличени са доста от фактите и по 

този начин излишно и необосновано се внушава паника и страх, 

подлагайки сигурността на всеки от нас под въпрос. Затова и сега нашата 
група няма да подкрепи тази декларация. Благодаря ви.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи да направят изказвания или 

предложения във връзка с докладната записка? Не виждам такива. 
Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№1. Моля 
гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 275 

 

На основание чл. 27, ал. 3 от  ЗМСМА,  Общински съвет Разград, 

с 12 гласа „ЗА”, „против” – 10, „въздържали се” – 6, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Не приема докладна записка с вх. № 1 / 04.01. 2017 г. от Иво 

Димитров – Общински съветник от групата на Реформаторския блок 

Относно:   Приемане на декларация от Общински съвет Разград 

срещу намеренията за изграждане на бежански центрове от отворен 

и/или затворен тип на територията на община Разград. 
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Решението да се изпрати на областния управител и на кмета на 
общината в седемдневен срок от приемането му. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще разгледаме като следващи докладни записки двете с вх.№№16 и 

19 тъй като Програмата за управление на общинска собственост, според 

Закона за общинската собственост, трябва да бъде приета до приемането 

на бюджета, а двете докладни са свързани. Първата с вх. №16 касае: 
Списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на 

общинските жилища за 2017 година. 

Няма да подлагам това на гласуване тъй като е изискване на Закона. 
Вносител на тази докладна записка с вх.16 е доктор Валентин Василев. 

 

С Т А Т И Я  2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№ 16. 

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

Относно: Приемане списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2017 година. 

Заповядайте доктор Василев. 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря госпожо Председател. Уважаеми дами и господа 
общински съветници,  съгласно Закона за общинската собственост и 

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

продажба на общински жилища ежегодно, в срок до 31 януари, с решение 
на общинския съвет се приема списъка с разпределението по 

предназначение на общинските жилища. 
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общинският съвет да 

вземе следното Решение: 
С Решение № 30 по Протокол № 4 от заседание на 26.01.2016 г. на 

Общински съвет Разград е приет Списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2016 година, който включва 
198 общински жилища.  

През 2016 г. са прекратени 27 договора с неизрядни наематели и са 
извършени 18 настанявания от общо 28 картотекирани за годината 
граждани. 

През годината, в съответствие с изискванията на 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, с решения на Общински съвет Разград са извършвани промени в 

разпределението и предназначението на жилищата съобразно 

потребностите на общината.   
За 2017 година наличният жилищен фонд включва 195 броя жилища, 

за които е изготвен Списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2017 година – Приложение 
1. 

Според предназначението си, в списъка са конкретизирани 

жилищата, както следва: 
- жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди – 161 бр.; 

- жилища за продажба – 7 бр.; 

- ведомствени жилища – 18 бр.; 

- резервни жилища- 9 бр.;  

За правилното и целесъобразно използване на общинския жилищен 

фонд, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.42, ал.2 от Закона за общинската 
собственост и чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба 17 на Общински съвет Разград за 
условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища, предлагам на 
Общинският съвет да вземе следното Решение: 

1. Приема списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2017 година – 

Приложение 1. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

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

връзка с неправителствените организации. Господин Анастасов за 
постоянната комисия по управление на общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, на свое редовно заседание членовете на 
постоянната комисия подкрепиха проекта за решение със 7 гласа „ЗА“, 1 – 

„против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 
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Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ 

проекта за решение беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. Няма 
такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. 

№16. Моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   

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 +   
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33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 276 

 

С Решение № 30 по Протокол № 4 от заседание на 26.01.2016 г. на 

Общински съвет Разград е приет Списък за предназначението, броя, 

вида и местонахождението на общинските жилища за 2016 година, 

който включва 198 общински жилища.  

 През 2016 г. са прекратени 27 договора с неизрядни наематели и 

са извършени 18 настанявания от общо 28 картотекирани за годината 

граждани. 

През годината, в съответствие с изискванията на Наредба № 17 

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

общински жилища, с решения на Общински съвет Разград са 

извършвани промени в разпределението и предназначението на 

жилищата съобразно потребностите на общината.   

За 2017 година наличният жилищен фонд включва 195 броя 

жилища, за които е изготвен Списък за предназначението, броя, вида 

и местонахождението на общинските жилища за 2017 година – 

Приложение 1. 

Според предназначението си, в списъка са конкретизирани 

жилищата, както следва: 

- жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди – 161 бр.; 

- жилища за продажба – 7 бр.; 

- ведомствени жилища – 18 бр.; 

- резервни жилища- 9 бр.;  

За правилното и целесъобразно използване на общинския 

жилищен фонд, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  във връзка с чл.42, ал.2 

от Закона за общинската собственост и чл.4, ал.1 и ал.2 от Наредба 17 

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

общински жилища, Общинският съвет, след поименно гласуване, с 32 

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

 

РЕШИ: 
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1. Приема списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2017 година – 

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. 

 
Приложение 1 

                                                             

                                                              С П И С Ъ К 

 

ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО,  БРОЯ,  ВИДА  И  

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2017 ГОДИНА 

 

 

І. ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С 

УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ 

 

 местонахождение                                                               вид                                       

 

     гр. РАЗГРАД 

1.  ж.к.”Орел”, бл.1, вх.А, ап.12                                               двустаен разширен  

2. ж.к ”Орел”, бл.1, вх.Б, ап.8                        едностаен  

3.  ж.к.”Орел”, бл.1, вх.Е, ап.20      двустаен    

4.  ж.к.”Орел”, бл.1, вх.Ж, ап.19     двустаен 

5.  ж.к.”Орел”, бл.2, вх.Г, ап.7                                    двустаен разширен                    

6. ж.к.”Орел”, бл.3, вх.В, ап.14     двустаен 

7. ж.к.”Орел”, бл.3, вх.Г, ап.24     тристаен  

8. ж.к.”Орел”, бл.3, вх.Д, ап.18     двустаен   

9. ж.к.”Орел”, бл.4, вх.Д, ап.11     едностаен  

10. ж.к.”Орел”, бл.6, вх.А, ап.9     тристаен  

11. ж.к “Орел”, бл.6, вх.Б, ап.16     тристаен   

12. ж.к.”Орел”, бл.6, вх.В, ап.19               двустаен  

13. ж.к.”Орел”, бл.6, вх.Е, ап.21     тристаен   

14. ж.к.”Орел”, бл.7, вх.Г, ап.1     двустаен   

15. ж.к.”Орел”, бл.7, вх.Д, ап.1      двустаен   

16. ж.к.”Орел”, бл.7, вх.Д, ап.19     двустаен   

17. ж.к.”Орел”, бл.7, вх.Д, ап.21     двустаен   

18. ж.к.”Орел”, бл.7, вх.Е, ап.21     двустаен   

19. ж.к.”Орел”, бл.8, вх.Б, ап.2      едностаен    

20. ж.к.”Орел”, бл.8, вх.Б, ап.14                     едностаен                                  

21. ж.к.”Орел”, бл.8, вх.Б, ап.23               едностаен                                  

22. ж.к.”Орел”, бл.8, вх.В, ап.18                          двустаен разширен                 

23. ж.к.”Орел”, бл.9, вх.Б, ап.12                      двустаен                                  

24. ж.к.”Орел”, бл.9, вх.В, ап.3                       едностаен     

25. ж.к.”Орел”, бл.9, вх.В, ап.12                    двустаен разширен 

26. ж.к.”Орел”, бл.9, вх.В, ап.19               едностаен   

27. ж.к.”Орел”, бл.9, вх.В, ап.30               едностаен   

28. ж.к.”Орел”, бл.10, вх.Б, ап.2                     едностаен 
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29. ж.к.”Орел”, бл.10, вх.В, ап.17                   едностаен                                  

30. ж.к.”Орел”, бл.10, вх.Г, ап.10               едностаен  

31. ж.к.”Орел”, бл.10, вх.Г, ап.22                едностаен  

32. ж.к.”Орел”, бл.11, вх.В, ап.2                едностаен 

33. ж.к.”Орел”, бл.11, вх.В, ап.8                едностаен    

34. ж.к.”Орел”, бл.11, вх.В, ап.17               едностаен 

35. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.А, ап.3                едностаен    

36. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.А, ап.18     едностаен  

37. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.Б, ап.5                двустаен    

38. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.В, ап.15               двустаен  

39. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.В, ап.17     двустаен  

40. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.Г, ап.3      двустаен    

41. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.Г, ап.9      двустаен                                     

42. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.Г, ап.18     двустаен  

43. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.Д, ап.11     двустаен  

44. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.Д, ап.21     тристаен   

45. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.Е, ап.1      тристаен   

46. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.Е, ап.2      едностаен   

47. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.Е, ап.14                                              едностаен 

48. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.Ж, ап.7       тристаен         

49. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.Ж, ап.8      едностаен    

50. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.И, ап.3      едностаен    

51. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.И, ап.15     едностаен                                   

52. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.И, ап.18     едностаен                              

53. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.И, ап.20     двустаен разширен               

54. ж.к.”Орел”, бл.12, вх.И, ап.22    едностаен 

55. ж.к.”Орел”, бл.13, вх.А, ап.2                двустаен                                      

56. ж.к.”Орел”, бл.13, вх.А, ап.10     тристаен 

57. ж.к.”Орел”, бл.13, вх.В, ап.3                           двустаен разширен 

58. ж.к.”Орел”, бл.13, вх.Д, ап.4                      двустаен    

59. ж.к.”Орел”, бл.15, вх.В, ап.3       двустаен    

60. ж.к.”Орел”, бл.16, вх.Г, ап.11                     едностаен                         

61. ж.к.”Орел”, бл.17, вх.А, ап.9       тристаен   

62. ж.к.”Орел”, бл.17, вх.Е, ап.4     тристаен 

63. ж.к.”Орел”, бл.19, вх.А, ап.11    двустаен  

64. ж.к.”Орел”, бл.19, вх.В, ап.13    двустаен   

65. ж.к.”Орел”, бл.19, вх.Г, ап.2     двустаен   

66. ж.к.”Орел”, бл.19, вх.Е, ап.16    двустаен  

67. ж.к.”Орел”, бл.20, вх.В, ап.6                двустаен разширен  

68. ж.к.”Орел”, бл.20, вх.В, ап.23    двустаен 

69. ж.к.”Орел”, бл.20, вх.Д, ап.6     двустаен  

70. ж.к.”Орел”, бл.20, вх.Е, ап.1     двустаен   

71. ж.к.”Орел”, бл.20, вх.Е, ап.5     двустаен 

72. ж.к.”Орел”, бл.21, вх.А, ап.2     двустаен     

73. ж.к.”Орел”, бл.21, вх.А, ап.17    двустаен  

74. ж.к.”Орел”, бл.21, вх.А, ап.18    тристаен    

75. ж.к.”Орел”, бл.21, вх.А, ап.19    двустаен разширен  

76. ж.к.”Орел”, бл.21, вх.В, ап.2      двустаен 

77. ж.к.”Орел”, бл.21, вх.Г, ап.18     двустаен 

78. ж.к.”Орел”, бл.22, вх.Б, ап.23    двустаен  
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79. ж.к.”Орел”, бл.24, вх.Б, ап.2     двустаен   

80. ж.к.”Орел”, бл.24, вх.Б, ап.13    тристаен 

81. ж.к.”Орел”, бл.24, вх.Б, ап.18    двустаен разширен  

82. ж.к.”Орел”, бл.24, вх.В, ап.2     двустаен  

83. ж.к.”Орел”, бл.24, вх.Г, ап.20    двустаен  

84. ж.к.”Орел”, бл.24, вх.8, ап.1     тристаен   

85. ж.к.”Орел”, бл.24, вх.8, ап.6     двустаен   

86. ж.к.”Орел”, бл.24, вх.8, ап.14    едностаен  

87. ж.к.”Орел”, бл.26, вх.А, ап.1                двустаен разширен   

88. ж.к.”Орел”, бл.26, вх.А, ап.10    едностаен  

89. ж.к.”Орел”, бл.26, вх.Б, ап.6     едностаен   

90. ж.к.”Орел”, бл.26, вх.Г, ап.10    двустаен  

91. ж.к.”Орел”, бл.26, вх.Г, ап.14    едностаен 

92. ж.к.”Орел”, бл.26, вх.Д, ап.16    двустаен  

93. ж.к.”Орел”, бл.26, вх.Д, ап.24    двустаен  

94. ж.к.”Орел”, бл.26, вх.Ж, ап.20    двустаен  

95. ж.к.”Орел”, бл.27, вх.Б, ап.1     тристаен  

96. ж.к.”Орел”, бл.27, вх.Б, ап.8     двустаен               

97. ж.к.”Орел”, бл.27, вх.Б, ап.16    тристаен  

98. ж.к.“Орел”, бл.27, вх.В, ап.2                   тристаен                                 

99. ж.к.“Орел”, бл.27, вх.Г, ап.2                    тристаен                                 

100. ж.к.”Орел”, бл.28, вх.А, ап.8    двустаен  

101. ж.к.”Орел”, бл.28, вх.А, ап.16    тристаен   

102. ж.к.”Орел”, бл.28, вх.Б, ап.1    тристаен разширен   

103. ж.к.”Орел”, бл.29, вх.А, ап.4    двустаен разширен  

104. ж.к.”Орел”, бл.29, вх.В, ап.15    двустаен разширен  

105. ул.”Н.Пенев” № 44,  вх.Г, ап.6                                         двустаен  

106. ул.”Н.Пенев” № 44, вх. Д, ап.1                                      двустаен разширен  

107. ул.”Н.Пенев” № 44, вх. Д, ап.2                                      едностаен   

108. ул.”Н.Пенев” № 46, вх. А, ап.2                                      едностаен 

109. ул.”Н.Пенев” № 46, вх. Г,ап.7                         едностаен 

110. ул.”Н.Пенев” 46, вх.Г, ап.10                                             едностаен    

111. ул.”Н. Пенев” № 46, вх. Г, ап.3                         едностаен 

112. ул.”Н.Пенев” № 48, вх. А, ап.6                                     едностаен   

113. ул.”Н.Пенев” № 48, вх. Д, ап.1                двустаен разширен  

114. ул.”Н.Пенев” № 48, вх. Д, ап.2                                     едностаен   

115. ул.”Н.Пенев” № 48, вх. Д, ап.3                                     едностаен  

116. ул.”Н.Пенев” № 48, вх. Д ап.6                                      едностаен 

117. ул.”Св.Климент” 44, ап.49               едностаен  

118. ул.”Св.Климент” 46, ап.34     едностаен   

119. ул.”Св.Климент” 48, ап.9     едностаен    

120. ул.”Св.Климент” 106, вх.А, ап.20     двустаен   

121. ул.”Св.Климент” 106, вх.Б, ап.8    двустаен    

122. ул.”Св. Климент” 106, вх.Д, ап.12    двустаен   

123. ул.”Абритус” 13, вх.В, ап.48              двустаен  

124. ул.”Абритус” 23, ап.3     едностаен  

125. ул.”Абритус” 23, ап.26     едностаен  

126. ул.”Абритус” 29,  вх.А, ап.17                                          двустаен 

127. ул.”Абритус” 29, вх.А, ап.20                                    двустаен разширен 

128. бул.”Бели Лом” 58, вх.А, ап.22    едностаен 
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129. бул.”Бели Лом” 58, вх.А, ап.19    едностаен   

130. ж.к.”Лудогорие”, бл.6, ап.55    тристаен 

131. ж.к.”Лудогорие”, бл.6, ап.75    тристаен  

132. ж.к.”Лудогорие”, бл.7, ап.14    едностаен  

133. бул.”България” № 7, ап.6     едностаен               

134. бул.”Априлско въстание” № 7, вх.Д, ап.119  едностаен  

135. бул.”Априлско въстание” № 7, вх.Д, ап.123  едностаен 

136. бул.”Априлско въстание” № 23, ап.17          двустаен  

137. ул.”Перистър” 10, ап.1               двустаен  

138. ул.”Перистър” 10, ап.2     двустаен  

139. ул.”Перистър” 10, ап.4     двустаен  

140. ул.”Перистър” 12, ап.5     двустаен             

141. ул.”Перистър” 14, ап.9     двустаен  

142. ул.”Перистър” 14, ап.11     двустаен 

143. ул.”Перистър” 16, ап.14     двустаен   

144. ул.”Сава Катрафилов”17, ап.1    двустаен разширен  

145. ул.”Костур”22А, бл.1, ап.5     едностаен   

146. ул.”Костур”22А, бл.1, ап.21     двустаен   

147. ул.”Костур” 22А, бл.1, ап.31    двустаен  

148. ул.”Костур” 22А, бл.1, ап.47    двустаен 

149. ул.”Костур” 22А, бл.1, ап.52    двустаен  

150. ул.”Костур” 22А, бл.1, ап.54        двустаен 

151. ул.”Сукнаров” № 4       къща   

152. ул.”Св. Климент” № 86, ет.I      къща     

153. ул.”Марица” № 44       къща     

154. ул.”Грънчарска” № 35       къща   

155. ул.”Силистра” № 11        къща    

156. ул.”Св. Климент” № 86, ет.IІ               къща  

157. ул.”Гвардейска” № 8        къща   

158. ул.”Гвардейска” № 12       къща   

159. ул.”Гвардейска” № 12а      къща  

160. ул.”Гвардейска” № 14      къща  

161. ул.”Бели Лом” 51      къща 
  

II. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА  

 1. ул.”Тимок”№ 1, вх.А, ап.10               едностаен 

 2. ул.”Перистър” 16, ап.13     двустаен 

 3. ул.”Перистър” 16, ап.15     двустаен 

 4. ул.“Кирил и Методий” ЖБ Б, вх.Б, ап.12                    едностаен   

 5. ул.”Тутракан” № 4                                                         къща 
            6. ул.”Хъшове” № 18, ет.І                къща  

  7. ул.”Места” № 15        къща  

                                       

ІІI. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА 

1. ж.к.”Орел”, бл.3, вх.Г, ап.15     тристаен 

2. ж.к.”Орел”, бл.24, вх.В, ап.8     двустаен  

3. ж.к.”Освобождение”, бл.7, ап.22    едностаен  

4. ул.”28-ми януари” № 29, ап.1     двустаен  

5. ул.“28-ми януари” № 29, ап.3                       едностаен  

6. ул.”Ив.Вазов” № 14, ап.2      двустаен  
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7. ул.”Абритус” 13, вх.В, ап.62     едностаен  

8.  ул.”Абритус” 27, ап.27      едностаен  

9.  ул.“Варна” № 2, вх.Б, ап.25                         двустаен                  

 10. ул.“Варна” № 2, вх.Б, ап.26                    двустаен                                                  

11. бул.”Апр. въстание” № 23, ап.1                двустаен  

 12. бул.”Апр. въстание” № 23, ап.5    двустаен  

 13. бул.”Априлско въстание” № 23, ап.14    двустаен 

 14. бул.”Апр. въстание” № 23, ап.25    двустаен   

 15. ул.“Абритус” 29, вх.А, ап.7                     едностаен                                  

16. ж.к. „Житница”, бл.2, вх.А, ет.2, ап.4                                  двустаен  

17. ж.к. „Житница”, бл.2, вх.А, ет.3, ап.7                                  двустаен 

18. ул.”Дондуков” 3, вх.Б, ап.12     двустаен 

           

     IV. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА 

1. ул.“Костур” 22 А, бл.1, ап.53                      двустаен                                      

2. бул.”Априлско въстание” № 7, вх.Б, ап.57                         стая с кухненска ниша  
3. ж.к.”Орел”, бл.10, вх.Г, ап.2                едностаен 

4. ж.к.”Орел”, бл.26, вх.Г, ап.1     двустаен 

5. ул.”Бузлуджа” № 10                 къща 
6. ул.”Перистър” 12, ап.6                двустаен 

7.  ул.”Абритус” 23, ап.27                едностаен 

8. ж.к.”Орел”, бл.13, вх.А, ап.1                                тристаен 

9. ул.”Родопи” № 8  

 

С Т А Т И Я  3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 19. 

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

ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и 

разпореждане с  имоти-общинска собственост за 2017 година 

Заповядайте доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, в началото на всеки мандат Общинският съвет  
приема Стратегия за управление на общинската собственост по 

предложение на кмета на общината, с която се определя политиката за 
развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината. 

В изпълнение на стратегията се приема годишна програма за 
управление и разпореждане с имотите-общинска собственост. В 

посочените ми правомощия ви предоставям настоящето предложение за 
приемане на Програма за управление и разпореждане с  имоти-общинска 
собственост за 2017 година. Програмата е изготвена в съответствие със 
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задължителните реквизити, регламентирани с чл. 8, ал. 9 от Закона за 
общинската собственост. 

Във връзка с изложеното, предлагам Общинският съвет да приеме 
следното Решение:  

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.9 от Закона за общинската 
собственост, Общинският съвет приема годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите-общинска собственост, по предложение на кмета 
на общината. Програмата се приема до приемането на бюджета на 
общината за съответната година и може да бъде актуализирана през 
годината, като при необходимост се извършва и актуализация на 
общинския бюджет. 

В изпълнение на изискването на закона е депозирано  предложение 
от кмета на Община Разград за приемане на Програма за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година. Програмата е 
изготвена в съответствие със задължителните реквизити, регламентирани с 
чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, 

чл.8, ал.9 и ал.10 от Закона за общинската собственост и чл. 1а, ал. 2 и ал. 3 

от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи- общинска собственост, предлагам 

Общински съвет Разград да вземе следното Решение:  
1. Приема Програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост, приложена към настоящото решение и 

представляваща неразделна част от същото. 

2. Програмата за управление и разпореждане с имотите-общинска 
собственост за 2017 година да бъде публикувана в местен вестник и на 
интернет – страницата на Община Разград в едномесечен срок от 
приемането й. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

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

връзка с неправителствените организации. Господин Анастасов за 
постоянната комисия по управление на общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 3-ма „въздържали 

се“ постоянната комисия подкрепи проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, със същия резултат, както предходната докладна записка,  с 
5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта за решение беше 
подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя. Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Уважаеми господин Василев, на нашето внимание е докладна, с 
която трябва да приемем Програма за управление и разпореждане с  
имоти-общинска собственост. Бихте ли ми казали в тази Програма, аз поне 
не видях, може и да не съм гледала добре, един имот, за който преди може 
би половин година има решение на Общинския съвет – предоставяне на 
концесия, един огромен имот, сградите на бившето  поделение „Вътрешни 

войски“, включено ли е в тази Програма?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

Кой ще отговори на въпроса?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, не е включено в тази Програма.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Това означава ли,  че през 2017 година този имот ще стои там 

безстопанствено, нищо няма с него  да се прави, че няма да има сделка?   

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева, думата безстопанственост е много неточна. В 

момента имота се охранява от нас. По отношение на това дали ще има 
сделка или не, аз не мога да Ви отговоря. Миналата година знаете много 

добре, че Общинска администрация и Общинският съвет, и Вие, 
направихте всичко необходимо, за да спазим всички процедури, за да 
стигнем до един благоприятен край. Това в момента, което мога да Ви 

кажа е, че фирмата в момента е направила постъпки пред Агенцията за 
инвестиции и чака документ за инвеститор Клас А. Това е, което мога да 
Ви кажа  със сигурност. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  
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Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Ненчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Аз моля вносителя да даде допълнително информация и за други 

важни и значими имоти на територията на Разград. Единият от тях е 
новостроящата се бивша сграда на МВР и другия имот е Дома на армията. 
Какви са вижданията на вносителя и на ръководството на Общинската 
администрация по отношение на тези два имота? Моля вносителя малко да 
разшири и даде по – конкретен отговор на какъв етап се намира 
решаването на проблема за придобиването на съответния Клас инвеститор 

във връзка със замислената инвестиция в имота на бившата Жандармерия? 

Ръководството на общината проявява ли интерес към движението на тези 

процедури и ако е било необходимо указва ли някакво съдействие за 
приключването на процедурите и започването на тази инвестиция? 

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

На първо място относно сградата, тя не е новострояща се, но в 

незавършен вид на бившата сграда на МВР. За нея нямаме проявен 

никакъв интерес. Нейното довършване, до готовност, с разрешение за 
строеж, изисква изключително много средства. Така че в настоящия 

момент не е включена в Програмата нито за отдаване под наем, нито пък за 
разпореждане. Още веднъж казвам тъй като няма проявен никакъв интерес 
към нея. / Някой от общинските съветници репликира заместник-  

кмета/. 

Говорим за милиони, за да бъде завършена – 2,5 ако трябва да съм 

точна. Ако тези средства нали Общинският съвет има някаква идея от къде 
могат да дойдат като приходи би могла да се завърши сградата. Що се 
отнася до Военния клуб неколкократно в годините общината е правила 
искане чрез Министерството на отбраната, в чието управление се намира 
имота да бъде прехвърлен в собственост на Община Разград. Досега 
отговорите винаги са били отрицателни. Тоест, тази Агенция, която е с 
Шуменско представителство към Министерството на отбраната отказва 
имота да бъде прехвърлен безвъзмездно в собственост на Община Разград. 

Той на практика е държавна собственост в момента и си е бил винаги 

такъв. Така че няма как да е в нашата Програма за управление и 

разпореждане. И последно, относно инвестицията за бившата 
Жандармерия, от Общинска администрация беше изпратено официално 

писмо до Агенцията за насърчаване на инвестициите, както и до заявителя 
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на какъв етап се намира процедурата. Отговора е този, който получихте и 

от Кмета, че на финален етап на процедурата за получаване на сертификат 
Клас А. Поради тази причина и неяснотата дали ще се   върви по този ред 

или по друг за чиста продажба имота изобщо не е включен в Програмата. 
Благодаря за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Аз само като допълнение и за да разсея така съмнения: Нали не го 

пазите за бежански центрове? Въпроса ми е съвсем сериозно го задавам. 

Кой ще ми отговори?  

 

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

Аз ще Ви отговоря. В този вид, в който е той  не може да се използва 
за каквото и да било, не само за бежански център.   

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

За кой говорите? 

 

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

За  имота на МВР. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Не, не аз питам за другия имот, където в поделението.  

 

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

Господин Димитров, отговорих. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Много добре знаете за кой имот Ви питам.  

 

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

Отговорих много ясно, включително и официална кореспонденция 
имаме с Агенцията за насърчаване на инвестициите. Отговора е този, който 

току-що казах. Не можем да го пазим за нищо, след като се очаква 
завършване на една процедура. Благодаря.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  
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И аз Ви благодаря. Други въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Предложения, изказвания във връзка с докладната записка. 
Заповядайте.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Едно предложение правя тъй като госпожа Георгиева каза преди 

малко, че около два милиона и половина приблизително да кажем са 
необходими за завършване на сградата на МВР. Тя наистина е на такова 
място в Разград, че стои като един „цирей“ в момента, заобиколен от други 

прекрасни неща и добре би било наистина да се потърсят възможности. 

През този програмен период Община Разград има заделени за проекти и 

подписан договор за 19 милиона лева по Оперативна програма „Региони в 

растеж“. Би ли могло и правя предложение да се търси възможност от тази 

Програма, за да бъде решен наистина този не много лицеприятен така 
обект от градската инфраструктура?   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихме процедурата на въпроси, госпожо Неделчева.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Предложение да се потърсят такива възможности.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Аз си мисля обаче тъй като не трябва да останат недоизказани 

нещата да дам възможност на госпожа Георгиева да отговори на въпроса.  
 

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

За съжаление проектите, които са по „Региони в растеж“ са 
определени още на начална фаза кандидатстване. Те са в 4 направления: 
„Градска среда“, която върви в момента за ЖК „Орел“; Образователната 
инфраструктура, която очакваме също е с одобрение, 7 –те детски градини, 

2-те училища с физкултурен салон; Социалната инфраструктура, която 

също са определени обектите вече, която ще стартира в следващата година. 
Там имаме един Дом за деца на улицата и социални жилища. И последното 

направление Културната инфраструктура, също са определени четирите 
обекта. Така че финансовия разчет и рамка  е направена на база  на тях. Не 
е възможно на този етап да бъде включена сградата на бившето МВР. 

Благодаря.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Само едно допълнение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Във връзка с Програмата „Региони в растеж“ знаете, че обичайната 
практика е когато мине изпълнението на всички процедури и на всички 

градове на проектите им при останал финансов ресурс, при подготвени 

проекти, общините могат да кандидатстват след това за допълнително 

финансиране. На този етап обаче аз не бих могъл да Ви кажа дали пак ще 
има процентно съотношение между „Градска среда“, „Образователна 
инфраструктура „ и в „Културна инфраструктура“, така че най – малкото, 

което е трябва да имаме проект, трябва да е ясно за какво да се ползва тази, 

да се направи проекта и да чакаме в готовност. В момента, в който има 
свободни средства да се кандидатства, изпълнявайки условията. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател.  

Уважаеми общински съветници, докладната записка относно: 

Приемането на Програма за управление и разпореждане с имоти, които са 
общинска собственост трябва да представи визията и намеренията на 
ръководството на общинската администрация по този важен проблем, в 

управлението на общината. За съжаление констатацията, която може да се 
направи от нейното съдържание, че е изготвен един рутинен, шаблонен 

документ, в който вносителят не изразява становище и не разкрива 
намеренията си и плановете за решаването на някои важни проблеми за 
града и за общината. Става въпрос за имоти, които са на голяма стойност и 

са знакови за града и за общината. Не може да сме доволни от позицията, 
която сега ни се представя: Ами по отношение на сградата на МВР няма 
проявен инвеститорски интерес и толкова. Ръководството на общинска 
администрация не бива да стои в кабинетите си и да чака някой да дойде да 
почука на вратата и да прояви такъв интерес, а трябва да бъде активно и 

сега тук пред съветниците трябваше да се представи становище и 

намерение как ще се решава проблема с тази огромна за мащабите на 
Разград сграда. Няма такова становище. На второ место: не бива така 
плахо да се коментира въпроса Дома на армията за Военния клуб. Трябва 
много активно Кмета и кметският екип да продължат усилията тази 

емблематична за града сграда да има стопанин и да бъде изведена от това 
плачевно състояние, в което се намира. Така както вървят нещата тя ще 
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рухне и то не след дълго време. Изоставена е, безстопанствена, 
неподдържана и е една грозна гледка в центъра на гр. Разград. И в 

заключение такъв тип докладни записки показват, че ръководството на 
общинска администрация не отговаря на тези изисквания да бъде 
мениджър, инициатор на добри идеи и грамотно, с грижата на добър 

стопанин да се управлява общинската собственост.           
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Димитров, ще се въздържа от коментар по 

отношение на първата част от Вашето изказване, но по отношение на 
втората за Дома на армията мисля, че Вие спестихте нещо на общинските 
съветници, което със сигурност според мен знаете. Това е, че дълги години 

се водеха дела между Министерството на отбраната и наемателя на този 

Дом. Може би това е една и от причините Министерство на отбраната 
толкова дълго  време да има отказ по отношение на придобиване на тази 

собственост от Община Разград. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо Председател, кратка реплика. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Кметът трябва да каже и още нещо, че тези дела приключиха и вече е 
време за решаване на проблема. Това не може да бъде оправдание.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи да направят изказвания или 

предложения във връзка с докладната записка? Не виждам такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. №19. 

Моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   
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3. Валентина Маркова Френкева +   

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  +  

12. Илия Христов Илиев  +  

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков   + 

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 +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 277 

 

Съгласно разпоредбата на чл.8, ал.9 от Закона за общинската 

собственост, Общинският съвет приема годишна програма за 

управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, по 

предложение на кмета на общината. Програмата се приема до 

приемането на бюджета на общината за съответната година и може да 

бъде актуализирана през годината, като при необходимост се 
извършва и актуализация на общинския бюджет. 

В изпълнение на изискването на закона е депозирано  

предложение от кмета на Община Разград за приемане на Програма за 
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управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 

година. Програмата е изготвена в съответствие със задължителните 
реквизити, регламентирани с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от 

ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.10 от Закона за общинската собственост и чл. 

1а, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи- общинска 

собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 22 

гласа „ЗА“, „против“ – 9, „въздържали се“ – 1,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Програма за управление и разпореждане с имотите-
общинска собственост, приложена към настоящото решение и 

представляваща неразделна част от същото. 

2. Програмата за управление и разпореждане с имотите-
общинска собственост за 2017 година да бъде публикувана в местен 

вестник и на интернет – страницата на Община Разград в едномесечен 

срок от приемането й. 

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. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА 
 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Програмата се приема в изпълнение на Стратегията за управление 
на общинската собственост на територията на община Разград за периода 
2016-2019 година. 

2.Основна цел на настоящата програма е практическата реализация 
на приоритетите за изпълнение на стратегията. 

3.Предмет на настоящата програма са всички имоти - публична и 

частна общинска собственост, подлежащи на управление и разпореждане 
през 2017 год. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 
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ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И 

НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, 

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

А ПРИХОДИ: 1 503 030 лв., в т.ч.  

• от наеми- 831 530лв., в т.ч.135 000лв. за Бизнес зона „Перистър” 

• от продажби по реда на ЗОС 300 000лв. 

• от вещни права 305 000лв., в т.ч.300 000лв. за Бизнес зона „Перистър” 

• от концесии 66 500  лв. 

 

1. От незастроени имоти 

1.1.Наем : 30броя части от имоти за поставяне на преместваеми обекти -  

37 500лв. 

1.2 Продажби : 10 броя имота-80 000лв.                                                                                                                               

1.3.Вещни права-6 броя -300 000лв. за Бизнес зона „Перистър” 

 

2.От застроени имоти 

2.1.Жилищни имоти 

2.1.1 Наем : 168 броя имоти –91 447лв. 

2.1.2 Продажба 7 броя-30 000лв. 

2.2.Нежилищни имоти 

2.2.1.Наем : 150 броя– 347 583лв., в т.ч.44броя  на стойност 135 000лв. за 
Бизнес зона „Перистър” 

2.2.2. Продажба : 10 броя 40 000лв. 

2.3. Вещни права : 7 броя -5000лв. 

 

3.От общински поземлен фонд 

3.1.Наем, аренда и право на ползване :  355 000лв. 

3.2. Продажба : 50броя имота – 150 000лв. 

 

4.Имоти, предоставени на концесия : 8 броя –66 500лв. 

 

Б. РАЗХОДИ : 57 700лв. 

1. За придобиване на имоти-10 000лв. 

2. За текущи и основни ремонти на общински имоти/материали/-7 000 лв. 

3.За застраховане на имоти общинска собственост -7 500 лв. 

4.  За изготвяне на технически паспорти на общинския сграден фонд-

10 000лв. 

5. За изготвяне на пазарни оценки- 4 200лв. 

6. За изготвяне на концесионни анализи-6 000лв. 

7.Издръжка сгради общинска собственост-13 000. 
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РАЗДЕЛ ІІІ 
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРИ 

ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

1.Незастроени имоти 

1.1.Наем-общо имоти, отдавани под наем 30 броя, в т.ч. с предстоящи 

процедура -1брой, както следва: 
1. Терен, Разград, местност „Пчелина”, срещу  бившия „Горски кът” за 
обект за търговска дейност. 
 

1.2 Продажби -10 броя 
1. Имот №61710.505.572, Разград, ул.”Костур”№24- 3055кв.м 

2. Имот №61710.505.571, Разград, ул.”Костур”№26- 1919кв.м 

3. Имот №61710.504.3176, Разград,ул.”Дим.Ненов” №12-244 кв.м 

4. Имот №61710.502.7205, ул.”Места”- 45кв.м 

5. Имот №62089.502.1333, Раковски, ул.”Абритус”№10-1826кв.м 

6. Имот VІІІ-165, кв.16, с.Киченица, ул.”23-ти септември” №7-1105кв.м 

7. Имот ІХ-165, кв.16, с.Киченица, ул.”23-ти септември” №5-1110 кв.м  

8. Имот №1416, кв.120, с.Дянково, ул.”Лудогорие” №34В-2322кв.м 

9. Имот VІІІ-250, кв.43,  с.Ушинци, ул.”Стефан Караджа” №15-950кв.м 

10. Имот 332, кв.17, с.Ушинци, ул.”Марица” №7-1010квм 

1.3.Вещни права-6 броя 
1.  Имот №61710.505.7222, находящ се в гр.Разград, ул.Мебелна №9, 

Бизнес зона „Перистър”-2 886кв.м; 

2.  Имот № 61710.505.7304, находящ се в гр.Разград, ул.Търговска  №6 

Бизнес зона „Перистър”-11 868 кв.м; 

3.  Имот №61710.505.7208, находящ се в гр.Разград, ул.Търговска  №4, 

Бизнес зона „Перистър”-4 659 кв.м; 

4.  Имот №61710.505.7214, находящ се в гр.Разград, ул.Складова  №8, 

Бизнес зона „Перистър”-9 361кв.м; 

5.  Имот 61710.505.7307, находящ се в гр.Разград, ул.Конверсия  №2-А  

Бизнес зона „Перистър”-932 кв.м; 

6. Имот №61710.505.7240, находящ се в гр.Разград, ул.Мебелна №3, Бизнес 
зона „Перистър”-1 794кв.м; 

 

2.Застроени имоти 

2.1.Жилищни имоти 

2.1.1 Наем 

Общо имоти, отдадени под наем 168 броя, в т.ч. с предстоящи процедури 6 

броя в гр.Разград, както следва: 
1. ж.к „Орел”, бл.12, вх.Д, ап.11                                          двустаен  

2. ул.”Н.Пенев” №48, вх.Д, ап.1 двустаен разширен 
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3.  ж.к „Орел”, бл.11, вх.В, ап.2                                             едностаен 

4. ж.к „Орел”, бл.24, вх.8, ап.1                                             тристаен 

5. ж.к „Орел”, бл.13, вх.Д, ап.4                                             двустаен 

6. бул.”Априлско въстание” №23, ап.17 двустаен 

 

2.1.2.Продажба-7 броя 
1. Ул.”Тимок” №1, вх.А, ап.10 едностаен 

2. Ул.”Перистър” №16, ап.13 двустаен 

3. Ул.”Перистър” №16, ап.15 двустаен 

4. Ул.”Тутракан” №4 къща 
5. Ул.”Кирил и Методий” ЖБ Б, вх.Б, ап.12 едностаен 

6. Ул.”Хъшове” №18, ет.1 къща 
7. Ул.”Места” №15 къща 
 

2.2.Нежилищни имоти 

2.2.1.Наем 

Общо имоти, отдавани под наем 150броя, с предстоящи процедури-22броя, 

както следва: 
1. Бул. „България” №21 П, помещение №22, Разград 

2. Бул. „България” №21 П, помещение №32, Разград 

3. Бул. „България” №21 П, щанд №11, Разград 

4. Бул. „България” №21 П, щанд №9, Разград 

5. Бул. „България” №21 П, щанд №8, Разград 

6. Бул. „България” №21 П, щанд №7, Разград 

7. Бул. „България” №21 П, щанд №13, Разград 

8. Бул. „България” №21 П, помещение №37, Разград 

9. Бул. „България” №21 П, помещение №27, Разград 

10. Партерни помещения, бл.”Нарцис”, пл.Момина чешма, Разград 

11. Партерно помещение ЕК1, ж.к.”Освобождение”, Разград 

12. Кафе автомат, ет.V, административна сграда, бул.Бели Лом” №37, 

Разград 

13. Сграда №61710.502.596.2, Градски парк, Разград 

14. Помещение в сграда в имот №1017, кв.25,с.Ясеновец 

15. Партерно помещение, бул.”България” №5, Разград 

16. Лекарски кабинет, ул.”Опълченска” №2, с.Раковски 

17. Лекарски кабинет, ул.”Москва” №26, с.Стражец 

18. Лекарски кабинет, ул.”Стоян Иванов” №1,  с.Осенец 

19. Лекарски кабинет, ул.”Патриарх Евтимий” №11, с.Гецово 

20. Сграда №26 с идентификатор 61710.505.7214.1, ул.”Складова” №8, 

Разград 

21. Четири броя помещения, находящи се в източната част на Сграда 
№25 с идентификатор 61710.505.7218.1, ул.”Складова” №1, Разград 

22. Офис №2, находящ се на първи етаж в сграда №10 с идентификатор 
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61710.505.7237.1, бул.”Априлско въстание” №4, Разград 

 

2.2.2.Продажба - 10броя: 
1.УПИ ІХ, кв.20 и сграда с.Дряновец/бивше кметство/; 

2. Имот 62089.501.238, ул.Вихрен №1, Раковски; 

3. Бивша фурна, ул.”Йордан Стоянов” №31, с.Дряновец; 

4. Продажба на имоти на собственици на законно построени сгради-7 броя. 

 

2.3.Вещни права-7броя в т.ч. пристрояване, надстрояване и сервитути. 

 

3.Общински поземлен фонд 

3.1 Наем, аренда и право на ползване 
3.1.1 Пчелини- 188,000 дка,  с предстоящи процедури имоти с площ 10 дка 
3.1.2.Мери и пасища – 121 имота, с предстоящи процедури  15 имота.  
3.1.3.Земеделски земи /ниви/ - 603 имота, с предстоящи процедури -30 

имота.  
3.1.4.Трайни насаждения- 92 имота, с предстоящи процедури 20 имота. 
3.2.  Продажба: 
50броя земеделски имота с обща площ 100 дка. 
 

4.Имоти, предоставени на концесия 

Общо- 8 броя имоти 

 

 РАЗДЕЛ ІV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1.Настоящата програма подлежи на актуализация при възникнала 
необходимост  през годината.  

2.Програмата и промените в нея се обявяват на населението и се 
публикуват на интернет страницата на Общината.  

3.Настоящата програма е приета с Решение № 277  по Протокол 

№ 21 от 31.01. 2017 год. на Общински съвет Разград. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искам само да попитам: Тъй като господин Веселин Спасов  вече е в 

залата как продължаваме, кой ….. Ще поемете? Добре. Благодаря Ви. 

 

Дежурен секретар от този момент нататък е общински съветник 

Веселин Спасов.  

С Т А Т И Я 4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 11. 
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Докладна записка от д-р Валентин Василев - Кмет на Община 
Разград 

Относно: Приемане на проекта за бюджет за 2017 година на 

Община Разград. 

Заповядайте, д-р Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С настоящата докладна записка, Ви предоставяме проект за бюджет 
2017 г. на Община Разград на Община Разград, разработен в съответствие с 
изискванията на нормативната уредба и съобразен с приоритетите на 
общината.  

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативна уредба, регламентираща бюджетния процес през 
2017 година – Закон за публичните финанси /ЗПФ/, Закон за държавния 
бюджет на Република България /ЗДБРБ/ за  2017 г., ПМС № 374/22.12.2016 

г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., 
ПМС № 372/22.12.2016 г. за определяне на нов размер на минималната 
работна заплата за страната, РМС № 304 от 26.04.2016 г. за определяне на 
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2017 година, допълнено и изменено с РМС № 

920 от 02.11.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели  и Писмо № ФО-

1/05.01.2017 г. на МФ - указания за съставянето и изпълнението на 
бюджетите на общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 
2017 г. 

Важни  промени в нормативната уредба: 

• Закон за държавния бюджет на Република България за 

2017 година: 

o Няма съществени структурни промени в държавните 
трансфери за общините. Използваните показатели и критерии в механизма 
на разпределение, не отразяват в достатъчна степен съществуващите 
междуобщински финансови различия; 

o Запазва се размерът на субсидията за зимно поддържане на 
общинските пътища, с 0,1% е увеличена изравнителната субсидия, с 10,3% 

субсидията за капиталови разходи; 

o Общата субсидия за делегираните от държавата дейности, 

определени въз основа на приети от Министерски съвет стандарти за 
финансиране, които като обем имат най-голямо увеличение в сферата на 
образованието е увеличена с 1 522 х.лв. спрямо 2016 г.; 
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o Променят се сроковете за предоставяне на изравнителната 
субсидия, както следва: до 20 януари - 50%, до 20 юли - 25%, до 20 

октомври  - останалите 25%; 

o След 30 април се дава възможност до 50% от целевата 
субсидия за капиталови разходи да се трансформира в целеви трансфери за 
финансиране на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична 
мрежа; 

o Определен е специален ред за изчисляване на фискалните 
показатели при правоприемство на нов разпоредител; 

o За първи път се въвежда ограничение за размера на 
представителните разходи на кметовете на общини и на общинските 
съвети – до 2% от общия годишен размер на разходите за издръжка на 
Общинска администрация и съответно на Общински съвет; 

o Въвежда се забрана за недопускане натрупването на нови 

задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, ако 

общината не е привела показателите си в съответствие с чл.94, ал.3, т.1 и 2 

от ЗПФ; 

o Въвеждат се по-гъвкави условия за управление на преходните 
остатъци от функциите“Здравеопазване“ и „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“. 

• С ПМС № 372 от 22.12.2016 година минималната работна заплата 
за страната, считано от 01.01.2017 г.  става 460 лева.  

• РМС 920/02.11.2016 г. за изменение на РМС № 304/26.04.2016 г. 
за приемане на стандартите за делегираните от държавата дейности с 
натурални и стойностни показатели  през 2017 г. 

o Във функция „Общи държавни служби” –средствата по 

стандарт нарастват, включени са средства за възнаграждения на кметовете 
и кметските наместници. 

o Във функция „Отбрана и сигурност” –  ръст на стандарта с 3%. 

o Във функция „Образование” са отразени както промените в 

броя на децата и учениците, така и в размера на стандартите. Средният 
ръст на стандарта е 9,5%, в т.ч.: 

- за покриване увеличението на възнагражденията на 
педагогическите специалисти; 

- за компенсиране увеличението на МРЗ и вноската за ДОО;  

- диференциране на разходните стандарти на детски градини и 

на предучилищното  образование в малките и средни общини; 

- за целодневна организация на учебния ден на учениците от I до 

VII клас; 
- за детските градини – добавят се и средствата за 

представително  облекло;  

- за подготвителни, полудневни и целодневни групи за 
задължителна подготовка в детска градина или в училище – стандартът 
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осигурява разходите за персонал и присъща издръжка, без разходите за 
храна. 

o Във функция „Здравеопазване” стандартите са увеличени с 
0,5%.  

o Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – 

стандартите нарастват средно с 5,6%.   

o Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – 

средното увеличение е с 10,7%, но в него са включени средствата, 
предоставени с допълнителен трансфер през 2016 г.  и на практика 
увеличение на стандартите няма.  

Приоритети: . 

• Запазване нивото на данъчната тежест и реализиране на мерки за 
по-добра събираемост на местните данъци; 

• Оптимизация на разходите и повишаване ефективността на 
публичните ресурси; 

• Запазване и обогатяване на културните ценности и традиции; 

• Разработване на проектни предложения и реализиране на проекти 

за програмния период 2014-2020 г. 
2. ПРИХОДНА ЧАСТ  

Подход при формиране на приходната част: 

• Формирането на данъчните приходи е съобразено с размерите на 
данъчните ставки в действащата вътрешна нормативна уредба, 
определеният облог, отчетената събираемост по отделни 

приходоизточници, несъбраните приходи, като са елиминирани 

еднократните приходи от предходната година и с очертаните тенденции от 
предходни години; 

• Постъпленията от наеми, продажба на нефинансови активи и 

концесии са планирани на база сключените договори; 

• При планиране на приходите от местни такси и цени на услуги са 
отчетени промените в натуралните показатели, размерите на таксите и 

отчетните данни към 30.11.2016 г.; 
• Приходите от такса «битови отпадъци» /ТБО/ са планирани на база 

определения облог за 2017 г., като размерът на таксата е обвързан с 
разходите за чистота по план-сметки, приети от Общинския съвет;  

• Приходите от стопанска дейност на общинските предприятия са 
планирани на база направените от тях предложения; 

• В проекта са планирани и собствени приходи от второстепенните 
разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегирани бюджети; 

 

Запазването на бюджетната стабилност на общината минава през 
реалистичното планиране на собствените приходи. Непрекъснато 

нарастващите потребности на гражданите и общността от повече и по-
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качествени услуги изисква задълбочен анализ и обхващане на всички 

потенциални източници на допълнителни и нарастващи приходи. 
 

Общият обем на приходната част в проекта за бюджет за 2017 г. е в размер на 37 

889 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 20 654 х.лв. и 17 235 х.лв. за общински 

дейности и дофинансиране на държавните дейности /Приложение № 1/. 

• Приходи за държавни дейности – Общата субсидия е в 

размер на 19 972 х.лв., определена съгласно ЗДБРБ за 2017 г. на база 
натурални показатели и единни разходни стандарти по функции. В 

следствие на увеличените стандарти през 2017 г. размерът й е с 1 522 х.лв. 

повече спрямо 2016 г. Към нея е добавен преходният остатък от 2016 г. 
– 828 х.лв., в т.ч. 146  х.лв. по проекти на училищата, които са отразени и в 

§§ 88 „Временно съхранени средства“ със знак “-„. 

• Приходи за местни дейности – общият  обем  на  приходите  
за  местни  дейности  е 17 235 х.лв., разпределен по приходоизточници 

както следва: 
o Данъчни приходи – общият обем е 4 617 х.лв. 
Планът за данъчните приходи е съставен при запазени от 2016 г. 

данъчни ставки и заложена по-висока събираемост. При определяне на 
някои показатели са взети в предвид и отчетните данни от предходни 

години. Данъчните приходи с по-голяма стойност са:  
- данък върху недвижимите имоти – 1 350 х.лв.;  

- данък върху превозните средства – 2 150 х.лв.; 

- данък при придобиване на имущество - 930 х.лв.  

 За първа година се събира нов вид местен данък върху 

таксиметровия превоз на пътници – планирани са 70 х.лв. Приетият размер 

на този данък е почти на минималния праг, определен в чл.61ф от ЗМДТ. 

o Неданъчни приходи  -  общият  обем  на  планираните  
приходи за тази група е 10 506 х.лв. 

      - Приходи от управление на собственост – 5 073 х.лв., 

включващи приходите от стопанската дейност на общинските предприятия 

и приходите от наеми на общинска собственост и земеделски земи.  

     - Приходи от продажба на общинска собственост – 647 х.лв., 

планирани съобразно разполагаемата общинска собственост, включително 

земя;  

      - Приходи от такси –  по тази група приходи са планирани 5 143 

х.лв., определени на база такси и цени на услуги в Наредба № 14 за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на 
територията на Община Разград, натурални измерители и отчетни данни от 
предходни години. Най–голям дял в тази група са приходите от ТБО - 

3 575 х.лв.  

o Взаимоотношения с републиканския бюджет 
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      - Приходи от изравнителна субсидия – изравнителната субсидия 

е предназначена да осигури минимално равнище на местните услуги в 

общината. Размерът й за 2017 г. е 1 756 х.лв., определен съгласно ЗДБРБ за 
2017 г. и включва 1 554 х.лв. субсидия за местни дейности и 202 х.лв. за 
зимно поддържане и снегопочистване. Няма промяна спрямо предходната 
година.  

       -  Приходи от целева субсидия за капиталови разходи – в ЗДБРБ 

за 2017 г. са предвидени 785 х.лв., като спрямо  2016 г. увеличението  е 73 

х.лв. 

o Финансирания – планирани са с отрицателен знак 2 312 х.лв., 

предназначени за покриване на главници по усвоените инвестиционни 

заеми от SG „Експресбанк”, Фонд „Енергийна ефективност” и Фонд 

„ФЛАГ” с общ размер 1 031 х.лв., преводи за РИОСВ съгласно чл.60 и 

чл.64 от ЗУО – 1 381 х.лв., както и със знак „+“ 100 х.лв. за възстановяване 
на временни безлихвени заеми, ползвани за проекти по Оперативни 

програми. 

o Преходният остатък от 2016 г. за местни дейности е в 

размер на 1 933 х.лв. 

3. РАЗХОДНА ЧАСТ 

Планът за разходите  по бюджета за 2017 г.  е разработен на база 
анализ на финансовото състояние на Общината и реалистични очаквания 
по отношение осигуряването на средства за предоставяне на публични 

услуги.  
 

Общият размер на разходната част на бюджета е 37 889 х.лв., в т.ч. за държавни 

дейности – 20 654 х.лв., 15 844 х.лв. за местни дейности и 1 391 х.лв. за 
дофинансиране на държавните дейности /Приложение № 2/. При разработката на 
проекта е направен баланс между възможностите на собствените ресурси и 

държавните трансфери и ангажиментите в разходната част. 

  

За делегираните от държавата дейности планираните средства са  в 

размер на 20 654 х. лв., в т.ч. 19 972 х.лв. - в съответствие с приетите 
размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и 

бюджета на Община Разград в чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г., определените 
стойностни показатели в Приложение № 7 към чл.52 от ЗДБРБ за 2017 г. и 

изпратените от Министерство на финансите разчетни и натурални 

показатели за общината и 682 х.лв. – преходен остатък от 2016 г. Най-

голям реален ръст имат средствата по стандарт за образование. 
 В дофинансирането на държавните дейности са планирани 

разходи, финансирани със собствени приходи на звената, работещи по 

системата на делегирани бюджети, в т.ч. и остатъците им от собствени 

бюджетни средства /СБС/ от 2016 г.  От собствени приходи Община 
Разград осигурява 19 х.лв. за маломерни и слети паралелки в малки 

училища в 3 села, 24 х.лв. за участия на ученици от Спортно училище в 
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национални и международни състезания и за лагери, 5 х.лв. за подпомагане 
на Регионален исторически музей за разкопки, 5,5 х.лв. за ХГ 

«Проф.И.Петров» за награден фонд на  Национална изложба «Лудогорие». 

За 2017 г. общината ще преотстъпи планираните 30 х.лв. от таксата за 
ползване на общежитие на ЦПЛР-Ученическо общежитие за капиталови 

разходи 

 Планирането на разходите за местните дейности са в рамките  на 
определения обем приходи за местни дейности. 

Базата за планиране на разходите за местни дейности включва: 

• нормативни предпоставки; 

• резултати от текущо изпълнение на бюджета за 2016 г.; 
• финансовите възможности на общината от всички 

приходоизточници за местни дейности;   

• преглед на поети и предстоящи за погасяване ангажименти и 

задължения;  
• планиране на разходите съобразно годишните потребности и 

приоритети; 

• осигурени средства за покриване на задълженията по 

финансиране на общински дълг. 
Реалните потребности на звената надвишават възможностите на 

приходната част за местни дейности. Направен е анализ на заявените 
разходи и е потърсен оптимален вариант за финансово осигуряване на 
нормативно регламентираните отговорности. 

Трудовите разходи са едни от най-значимите. Тези разходи в 

местните дейности са планирани на база достигната средна брутна работна 
заплата през 2016 г., минимална работна заплата от 01.01.2017 г. - 460 лв., 

увеличена с 1% осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ и планова 
численост на персонала за 2017 г. 

Разходите за издръжка се основават на обективна преценка на 
нуждите, съпоставима база от предходната година, от която са изключени 

еднократните разходи, нови отговорности, които ще се извършват през 
2017 г.,  промяна в цената на някои консумативи. 

 

Разпределението на средствата за държавни и местни  

дейности по функции, дейности и видове разходи, както и 

дофинансирането на държавните дейности е видно от Приложения 
№№ 2.1-2.9.  

Във функция „Общи държавни служби” са предвидени общо 3 419 

х.лв., като 1 626 х.лв. са определени за държавната дейност, осигуряваща 
средства за трудови възнаграждения на персонала. За дофинансиране са 
планирани 710 х.лв., с които се осигуряват трудовите разходи на 51,5 

бр.персонал, извършващ дейности, за които няма осигурено друго 
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финансиране, както и обезпечаването на ръста в минималната работна 
заплата и ангажимента за изплащане на обезщетения и социални разходи. 

Във функцията са предвидени и 654 х.лв. за издръжка на Общинската 
администрация и кметствата, помощи за лечение, данъци, които общината 
плаща и компютърна техника и софтуер, както и 429 х.лв. за 
възнаграждения и издръжка на Общинския съвет.  

За функция „Отбрана и сигурност” са предвидени общо 350 х.лв. За 
държавна дейност са осигурени 322 х.лв., като с тях се осигуряват средства 
за възнаграждения и осигурителни вноски на денонощните дежурни и 

обществените възпитатели, издръжка на Комисията за борба с 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Общинския 
съвет по наркотични вещества, военните отдели, Детска педагогическа 
стая, районните инспектори и доброволното формирование за защита при 

бедствия. За превантивни дейности от собствен ресурс са предвидени 28 

х.лв., от които 8 х.лв. за нова отговорност по управлението на язовирните 
стени и съоръженията към тях, регламентирана в Наредбата за условията и 

реда за осъществяване на техническа и безопасна експлоатация на 
язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на 
контрол за техническото им състояние. 

Функция „Образование”  е  най-голямата  по  обем  функция, като за 
нея са планирани общо 16 273 х.лв., което е с 885 х.лв. повече от 2016 г.  
Държавният трансфер за делегираните дейности е 13 295 х.лв., като 

разпределението на средствата по учебни и детски заведения ще стане на 
база формули, утвърдени от Кмета на общината, а преходният остатък от 
2016 г. е 192 х.лв. За дофинансиране са определени 581 х.лв., от които 475 

х.лв. от собствени приходи на учебните заведения, 65 х.лв. от приходи на 
Община Разград и 41 х.лв. преходен остатък от 2016 г. За общински 

дейности са предвидени 2 205 х.лв.  

Финансирането на училищата е от държавен трансфер, който 

покрива всичките им разходи. Увеличението на средствата е 
предназначено за увеличение на работните заплати на персонала. Тъй като 

работят по системата на делегираните бюджети, реализираните от тях 

собствени приходи се разходват съобразно потребностите на съответното 

училище като дофинансиране. От собствени приходи на общината в размер 

на 19 х.лв. е планирано дофинансиране на маломерни и слети паралелки в 

3 училища.  
За поредна година са планирани 10 х.лв. за стипендии  на даровити 

деца по Програмата на мерките за насърчаване на творческите заложби и 

потребности на деца с изявени дарби на Община Разград.  

Община Разград  ще дофинансира Спортно училище с 24 х.лв. за 
участие на ученици от училището в национални и международни 

състезания  и за лагери.  
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Детските заведения са споделена отговорност между държавата и 

общината, като държавният трансфер е 3 542 х.лв., преходният остатък от 
2016 г. – 14 х.лв., а от собствен ресурс общината е осигурила 1 060 х.лв. за 
издръжка.  

Издръжката на центровете за подкрепа за личностно развитие  – 

ЦПЛР-ЦРД, ЦПЛР-ЦУТНТ, ЦПЛР-УСШ и ЦПЛР-МУЦТПО, е осигурена 
от държавен трансфер – 261 х.лв. и от общински приходи - 356 х.лв. 

През м.08.2016 г. ПГССХВТ «А.Кънчев» бе преобразувана от 
държавно в общинско училище. Бюджетът на учебното заведение за 2017 

г. включва 359 х.лв. по стандарт и 122 х.лв. собствени приходи. 

Във връзка с обновяването на материалната база на ЦПЛР-

Ученическо общежитие, за  2017 г. Община Разград преотстъпва на 
звеното планирания приход от таксата за ползване на общежитие – 30 х.лв.  

Преотсъпените средства ще се ползват за извършване на капиталови 

разходи. 

Във функция „Здравеопазване” са предвидени общо 1 271 х.лв. 

Разходите за държавни дейности са в размер на 1 052 х.лв. в т.ч. преходен 

остатък от 117 х.лв. и обезпечават всички разходи на здравните кабинети в 

ДГ и училищата, трудовите разходи на двете детски ясли с млечни кухни 

към тях и на медицинския персонал в яслените групи към ДГ и трудовите 
разходи на 4 бр. медиатори. С общински приходи са осигурени издръжката 
и належащи капиталови разходи  на детските ясли  в размер на 204 х.лв.  

От местни приходи се осигуряват и 15 х.лв. за дезакаризация и 

дезинсекция. 

За функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” са  
планирани общо разходи 3 466 х.лв., като за държавни дейности са 
предвидени 2 761 х.лв., в т.ч. преходен остатък от 2016 г. – 204 х.лв. С тях 

се финансират два дома за възрастни хора със 140 места, Дневен център за 
възрастни хора с увреждания с 25 места, Дневен център за деца с 
увреждания с 30 места, Център за социална интеграция и рехабилитация с 
45 места, Център за обществена подкрепа с 45 места, Комплекс от 
центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания с 
28 места, Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания с 28 места, Защитено жилище за лица с умствена 
изостаналост с 6 места, Комплекс за социални услуги за хора с увреждания 
в с.Просторно с 55 места. Във функцията общинска отговорност е услугата 
„Домашен социален патронаж“, ползваща се от 455 патронирани лица, за 
която са осигурени 630 х.лв. Предвид допълнителните отговорности по 2 

социални програми е планирано закупуването на конвектомат на стойност 
35 х.лв. Средствата за  издръжка за клубове на пенсионера са в размер на 
31 х.лв. 

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда“  е изцяло финансирана от местни приходи и заема най-голям дял в 
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местните дейности - 34%. В нея са планирани средства за осветление на 
улици - 290 х.лв., за дейности по опазване на околната среда – 118 х.лв., за 
озеленяване – 459 х.лв. Тук е планирана дейността на ОП”Ремонтстрой” с 
обем на разходите  668 х.лв., за текущи ремонти – 103 х.лв. /в.т.ч. 82 х.лв. 

за селата/ и за ремонт на улици -122 х.лв. /в т.ч. в селата - 107 х.лв./. 

        Разходите на дейност „Чистота” са в размер на 2 709 х.лв. /без 
таксите по ЗУО и без самоначисления ДДС – отразени в приходната част 
със знак „-„/ и са обвързани и балансирани с приходите от такса смет. 
Разпределението на разходите по съответните параграфи е на база 
приетите с решение  на Общинския съвет план-сметки. 

  За дейностите в тази функция са предвидени 762 х.лв. за капиталови 

разходи, в т.ч. за проектиране и изграждане на 100 м. канализация в 

с.Недоклан, малогабаритна техника за кметствата, основен ремонт 
тротоари в гр.Разград / ул. "Св.Климент"; ул. "Бузлуджа" и др./, 

доизграждане на участъци от улично осветление в гр.Разград / 

бул.Априлско въстание; при бл.Трапезица и др./, доизграждане на система 
за видеонаблюдение и контрол в централна градска част, проект за 
реконструкция на ул."Странджа" и прилежащи кръстовища в гр.Разград,  

реконструкция на водопроводи в ж.к.“Орел“ гр.Разград“, включващ етап 

Източна част и етап Западна част, рехабилитация и реконструкция на 
улица паркинг Общински пазар и др. 

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са 
планирани средства в размер на 3 456 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 

422 х.лв. Държавна отговорност са трите общински  културни института с 
регионално значение – Регионален исторически музей, Регионална 
библиотека, Художествена галерия, 25 читалища и Регионален център 

«Читалища». 

Трите културни института, работещи по системата на делегираните 
бюджети, планират за 2017 г. собствени приходи в размер на 45,4 х.лв., 

Община Разград ще ги дофинансира с 10,5 х.лв. 

От собствени приходи на общината в размер на 1 978 х.лв. се 
осигурява цялата дейност на: Капански ансамбъл, ОП “Обреден дом“, 

Радио Разград, Зоокът, Общински културен център /поемащ цялата 
издръжка на сградите на театъра и филхармонията/ и се обезпечават 
събитията от културния и спортния календар. За субсидии за спортни 

клубове са предвидени 155 х.лв., а за доизграждане и разсрочено плащане 
на ремонтните дейности на спортна зала „Абритус“ – 155 х.лв. 

Във функция «Икономически дейности и услуги» са планирани 3 901 

х.лв., изцяло осигурени от местни приходи. 

  Планирани са средства за зимно поддържане и снегопочистване в 

размер на 404 х.лв. в т.ч. от  трансфер от републиканския бюджет за 
местни дейности 202 х.лв. и преходен остатък от 2016 г. – 202 х.лв.. 
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Тук са отразени разходите за дейността на двете общински 

предприятия ОП ”Разградлес” и ОП ”Бизнес зона „Перистър”, съответно с 
обеми от 1 496 х.лв. и 430 х.лв. ОП ”Разградлес” планира да внесе чист 
приход в общината от 500 х.лв. 

За осигуряване дейността на  приюта за безстопанствени кучета са 
предвидени 176 х.лв. , от които за инвестиционни разходи - 90 х.лв. 

За основен ремонт на общински път RAZ 1115 /ІІІ-205, Разград-

Йонково/ Ясеновец-Мортагоново - /ІІІ-2005/ са планирани 343 х.лв. 

В приложения № 2.6.1, № 2.7.1 и № 2.7.2 са рашифровани разходите 
за екологични, спортни и културни дейности. 

Към настоящата разработка са приложени план-сметките на 

общинските предприятия. В тях са намерили отражение приходите от 
дейността им и разходите по отделни позиции. План –сметките са 
разработени съобразно спецификата на дейността им и действащата 
вътрешна нормативна уредба /Приложения №№ 4.1-4.6/.  

Разпределението на разходите по кметства е посочено в 

Приложение № 8. На самостоятелен бюджет е само кметство Дянково, 

всички останали кметства се отчитат като неразделна част от собствения 
бюджет на общината. 
 Средствата за инвестиционни разходи за 2017 г. са в размер на 2 

155 х.лв., разпределени по източници за финансиране и по обекти съгласно 

Приложение № 5. Целевата субсидия за инвестиционни разходи е в размер 

на 785 х.лв., в т.ч. и за ремонт на общинската пътна мрежа. Със собствени 

бюджетни средства ще се извършат разходи за основни ремонти и 

придобиване на дълготрайни активи в размер на 809 х.лв.  В 

инвестиционната програма са планирани преходният остатък от целева 
субсидия  - 263 х.лв., преходен остатък от трансфери от министерства – 

277 х.лв. и заявените капиталови разходи, финансирани със средства от 
стандартите за държавни дейности във функция „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи“ - 21 х.лв.  

Неразделна част от информацията по бюджета за 2017 г. е 
приложеният годишен индикативен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз /Приложение № 12/. 

Изготвен е доклад за разчетите за общински дълг през 2017 г. 
/Приложение № 7/. 

 Направени са промени в бюджетната прогноза за периода 2017-

2019 г. въз основа на изискванията на ЗПФ /Приложение № 13/. Тези 

промени се извършват за привеждане на показателите в средносрочната 
прогноза в съответствие с приетия ЗДБРБ и актуалната информация в 

проекта за бюджет за 2017 г.   
 

Материалът по проекта e представен на местната общност и публично обсъден 

на 06.01.2017 г. в зала 102 в сградата на община Разград от 10,00 часа. Съставен е 
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протокол от общественото обсъждане, който е приложен към материалите 
/Приложение 15.1/.  

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет-Разград да вземе 
следното РЕШЕНИЕ: 

В съответствие с изискванията на чл.94 от Закона за публичните 
финанси Общинският съвет разглежда и приема проекта за бюджет за 
съответната година. 

Проектобюджетът е изготвен съобразно процедурата, 
регламентирана с чл.84 от Закона за публичните финанси, чл.19, чл.21 и 

чл.22 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 
Публикувана е покана за публично обсъждане  във вестник „Екип 7” 

/бр.147/28.12.2016 г./ и на уеб страницата на Община Разград. Изготвен и е 
приложен Протокол от публичното обсъждане от 06.01.2017 г.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, 

във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, съгласно чл.94, ал.2 и ал.3, чл.39 

и чл.97 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на 
ЗДБРБ за 2017 г. и чл.4, ал.1 и чл.23-чл.27 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, 
предлагам на Общински съвет-Разград, да вземе следното решение: 
1. Приема плана по бюджета за 2017 г. както следва: 

    1.1. По прихода                

37 888 850 лв. 

    /разпределени по видове приходоизточници /държавни трансфери  

    и собствени приходи/ съгласно Приложение № 1/, в т.ч.: 

        1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности        20 653 713 лв. 

    1.1.1.1. Обща субсидия                                              19 972 226 лв.                     

               1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 г                                   827 910 лв.                           

               1.1.1.3. Временно съхранени средства                           - 146 423 лв.                                                                     

         1.1.2. Приходи за местни дейности                         17 235 137 лв.    

в т.ч.:             

               1.1.2.1. Данъчни приходи                          4 617 000 лв.  

               1.1.2.2. Неданъчни приходи                                          10 505 943 лв.                           

               1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия                      1 554 200 лв.                       

               1.1.2.4. Зимно поддържане и снегопочистване 
                            на общински пътища                                        201 900 лв.                                                                               

               1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи              784 800 лв.                             

               1.1.2.6. Възстановен заеми от SG „ЕКСПРЕСБАНК“   -700 000 лв. 
               1.1.2.7. Възстановен заем от Фонд „Енергийна ефективност“  -90 720 лв.                                                  

               1.1.2.8. Възстановен заем на  Фонд „ФЛАГ“           -240 000 лв. 
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               1.1.2.9. Възстановени временни безлихвени заеми       100 000 лв.                                                        

               1.1.2.10. Друго финансиране /вноски за РИОСВ/        -1 380 884 лв.                                   

               1.1.2.11. Преходен остатък от 2016 г.                            1 932 898 лв.                    

        1.1.3. Приема разпределението на преходния остатък                       

2 760 808 лв. 

        /разпределен за ДД и ОД съгласно Приложения № 1.1/              

    1.2. По разхода           37 888 850 лв. 

    /разпределени по функции, дейности и видове разходи 

    съгласно Приложение № 2/, в т.ч. 

         1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности        20 653 713 лв.                             

         /в т.ч. преходен  остатък от 2016 г. – 681 487 лв./ 

         1.2.2. Разходи за дофинансиране на държавни дейности                   

1 390 724 лв.                     

         /в т.ч. от собствени приходи на звената на делегиран бюджет – 520 

940 лв./ 

    1.2.3. Разходи за  общински  дейности              15 844 413 лв.  

1.3. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г., 
съгласно Приложение № 5. 

         1.3.1. Одобрява разпределение на целевата субсидия за капиталови 

разходи, включително за изграждане и основен ремонт на общински 

пътища в размер на 784 800 лв. 

         1.3.2. Приема разчет за разходите, финансирани от § 40, съгласно 

Приложение № 6. 

    1.4. Определя резервиран бюджетен кредит по функция 09 в размер  на 
180 000 лв.            

    1.5. Определя второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение № 3. 

    1.6. Приема план-сметките и числеността на общинските предприятия 
ОП ”Ученическо столово хранене и почивно дело”, ОП ”Разградлес”, ОП 

“Паркстрой”, ОП ”Бизнес зона „Перистър”, ОП ”Обреден дом” и ОП 

”Ремонтстрой” за 2017 г. /Приложения от №№ 4.1-4.6/. 

    1.7.  Приема обема на бюджета по кметства /Приложение № 8/. 

    1.8. Приема първоначалния бюджет на общината по агрегирани 

бюджетни показатели съгласно Приложение №10. 

2. Определя максимален размер на дълга за 2017 г., както следва:                                                 

    2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г.  1 221 473 лв.  

    2.2. Максимален размер на дълга в края на годината              6 246 210 лв.                     

3. Определя численост и месечен размер на средствата за 

възнаграждения на работещите в бюджетните звена съгласно  

Приложение № 9. 

4. Одобрява индикативен годишен разчет за средствата от 

Европейския съюз съгласно Приложение № 12. 
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5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности 

за периода 2017 -2019 г. /Приложение №13/. 

6. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2017 г. в размер на 18 337 408 лв.   

7. Определя новия максимален размер на ангажименти за разходи, 

които могат да бъдат поети през 2017 г. в размер на 28 180 947 лв.   

8. Одобрява просрочени задължения от 2016 г., които ще бъдат 

разплатени  от бюджета за 2017 г. в размер  на  49 868 лв., съгласно 

Приложение № 14. 

9. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през 2017 г. в размер на 200 000 лв. 

10. Приема разчета за някои целеви разходи:  

     10.1. За представителни разходи                                                    11 600 лв.    

в т.ч.:         

            10.1.1. за Кмета на Община Разград                           10 300 лв. 

            10.1.2. за Общински съвет Разград                         1 300 лв.                                                 

            10.2. За отпускане на помощи за лечение           50 000 лв. 

           10.2.1.  За еднократна помощ за лечение                          до 500 лв. 

            /Отпускането на средствата става със заповед на кмета на 

общината за всеки конкретен случай поотделно, по утвърдени критерии и 

преценка, срещу представени медицински документи/. 

            10.2.2. За подпомагане на двойки,семейства  и лица  с 
репродуктивни проблеми                                                                  до 2 500 лв.   

           /Отпускането става съгласно Правилник за подпомагане на 

двойки,семейства и лица с репродуктивни проблеми, приет от Общинския 

съвет/                                                                                                     

     10.3. За помощи за погребение на починали граждани                                    

10 000 лв. 

            10.3.1. За служебно погребение на починали жители на общината – 

без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за 
социални услуги без доходи, се заплаща по 270 лв. за всеки случай. В 

помощта се включват разходите за издаване на смъртен акт, некролог, 
ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на 
гроб. 

            10.3.2. Еднократна помощ в размер на 270 лв. за погребение на  
лица, получавали социални помощи от Дирекция за социално подпомагане 
- гр. Разград по реда на Закона за социално подпомагане. 
11. Приема следните лимити за разходи: 

    11.1. Социално-битови разходи на заетия персонал по трудови 

правоотношения в бюджетните звена – в размер на 3% от основните 
заплати. 

    11.2. Второстепенните ръководители на бюджетни звена, включително и 

тези на делегирани бюджети, определят със заповед размера на средствата 
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за работно облекло в рамките на бюджета си, съгласно Наредбата за 
безплатното работно и униформено облекло. 

    11.3. Определя разходи при връчване на следните отличия и награди: 

• Почетен гражданин на град Разград; 

• Почетен знак „За принос към местното самоуправление”; 

• Награда  “Никола Икономов”; 

• Награда “Акад.Анание Явашов”; 

• Награда “Отличник на випуска”; 

• Награда „Студент на годината”; 

• Награда ”Златен пегас”; 

• Награда за поетично творчество; 

• Награда за хорово изкуство „Кибела”; 

• Награда за детско танцово изкуство; 

• Награда за “Европейски принос в развитието на младежките 
общности в Община Разград”; 

• Почетен знак за принос към икономиката на Община Разград;  

• Почетен знак за принос към развитието на социалните  услуги  

в Община Разград. 

 11.3.1. За индивидуална парична награда в размер на една 
минимална работна заплата. 
              11.3.2. За колективна парична награда в размер на три минимални 

работни заплати.  

              11.3.3. Наградите по т.11.3.1. и т.11.3.2 се осигуряват за сметка на 
резервирания бюджетен кредит по т.1.4. 

12. Утвърждава списък с длъжностите, които имат право на 

транспортни разходи за пътуване от местоживеене до месторабота и 

обратно/Приложение № 11/. 

13. Възлага на кмета на общината: 

    13.1. Да определи  и  утвърди бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет. 
    13.2. Да разпредели и утвърди средствата по бюджета по пълна 
бюджетна класификация, по тримесечия, по месеци и по второстепенни 

разпоредители в рамките на приетия обем на бюджета по функции и 

дейности /по Приложение №2/. 

    13.3. Бюджетът в дейностите “Неспециализирани училища“ и „Детски 

градини” се разпределя по училища и детски градини по формули, 

обсъдени с всички директори на училища и детски градини - 

второстепенни разпоредители с бюджет и утвърдени от кмета на общината. 
    13.4. Приходите от управление на собственост и услуги по Наредби № 2 

и № 14 на Общински съвет – Разград, реализирани от учебните заведения, 
детските заведения на територията на гр.Разград, с.Дянково и с.Ясеновец, 

ЦПЛР – Ученическо общежитие – гр.Разград и културните институти, 
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работещи по системата на делегираните бюджети /Регионален исторически 

музей, Регионална библиотека, Художествена галерия/ се преотстъпват в 

приход по бюджетите им и се планират и отчитат като дофинансиране или 

местни дейности. 

    13.5. ЦПЛР – Междуучилищен център по трудово-политехническо 

обучение – гр.Разград от второстепенен разпоредител с бюджет, работещ 

по системата на делегираните бюджети става второстепенен  разпоредител 

с бюджет и реализираните от него приходи от управление на собственост и 

услуги по Наредби № 2 и № 14 на Общински съвет – Разград се внасят в 

приход на Община Разград. 

    13.6. Средствата по бюджета на общината за читалищна дейност се 
разпределят от комисия, определена със заповед на кмета на общината. 
    13.7. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение от 
средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага 
конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи или 

трайно намаляване на бюджетните разходи. 

    13.8. Да разработи индикативен разчет на сметките за средства от 
Европейския съюз. 
    13.9. Да определи третостепенните разпоредители с бюджет, както и 

конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните 
разпоредители с бюджет.  
    13.10. Да ограничава или спира финансирането на дейности и бюджетни 

звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и 

Системата за финансово управление и контрол. 

    13.11. Да променя общинския бюджет с размера на постъпилите и 

разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на 
дарителите и спонсорите. 
14. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни 

безлихвени заеми от временно свободни средства от общинския 

бюджет за авансово финансиране на плащания на проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

международни програми, включително и на второстепенни 

разпоредители с бюджет. 

        14.1. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства да се прилагат изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

15. При спазване на общия размер на бюджета и разделението му на 

делегирани от държавата и общински дейности, предоставя следните 
правомощия на кмета на общината за бюджетната 2017 г.:  
    15.1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от 
държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в 

рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 

бюджет при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от 
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държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната 
делегирана дейност. 
    15.2. Да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности 

– между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една 
дейност в друга, без да изменя общия размер на разходи. 

    15.3. Да разпределя резервирания бюджетен кредит, определен за 
неотложни и непредвидими разходи по т.1.4.  

    15.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от 
Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори по 

международни, национални и други програми. 

16. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се 
осъществява при съблюдаване на следните приоритети: 

    16.1. Разходите за държавните дейности се извършват до размера на 
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като 

разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

    16.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната 
поредност: за трудови плащания; за покриване на просрочените 
задължения от минали години; за разходи, свързани с дейности, за които се 
събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни разходи 

/горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти/. 

17. Текущото финансиране за делегираните от държавата дейности се 
извършва в рамките на постъпилите държавни трансфери, а за общинските 
дейности - до размера на постъпилите средства за местни дейности. 

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на 
Община Разград в срок до 10 работни дни след приемането му.  

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана във всички 

постоянни комисии. 

Госпожо Димитрова, за ПК по бюджет, финанси и икономическа 
политика. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря.  

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги,  

Докладна записка с вх. №11 относно проекта за бюджет на Община 
Разград за 2017 г. беше разгледана на две заседания на постоянната 
комисия по бюджет, финанси и икономическа политика. На първото 

заседание, докладната записка и проекта за решение беше подкрепен, като 

5 общински съветника гласуваха „ЗА“, 3- „против“, и 1 „въздържали се“.   
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На второто заседание на постоянната комисия по бюджет и финанси и 

икономическа политика, което беше заключително заседание, освен 

членовете на комисията присъстваха и председателите на постоянни 

комисии, отново и тук докладната беше подкрепена, като 5 общински 

съветника гласуваха „ЗА“, 2 – „против“, без „въздържали се“. Благодаря 
Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, 2 -„против“,  и  1 -„въздържали се“, проекта за 
решение бе подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за ПК  по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с неправителствените организации. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, след обстоен дебат на докладната записка, с 4 

гласа „ЗА“, 2 – „против“, и 1 – „въздържали се“, проекта за решение беше 
подкрепен.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Христов,  за ПК  за постоянната комисия   
по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината. 
 

 Г-н Божинел Христов – председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

 Комисията разгледа проекта на вносителя и се запозна с параметрите 
на проекта за бюджет 2017 г., особено онези параметри, които се отнасят 
до финансовото обезпечаване на звената и структурите, имащи отношение 
към функциите – жилищно строителство и БКС, икономически дейности, 

финансирането на капиталови разходи и разпределените средства по 

кметства в Община Разград. След направените разискванията, в комисията 
постъпиха предложения за изменения или допълнения на така 
предложения проект, които се отнасят до частично благоустрояване на 
ул.“Преслав“, на частични ремонти на тротоари и плочници пред „ДКЦ I“,  

устрояване на подходи и връзки с уличната мрежа в помощ на хора в 

неравностойно положение до хотел „Централ“, частично благоустрояване 
на ул.“Руен“ и изграждане на отводнителна канавка на ул.“Беласица“. 
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Всички тези предложения получиха своя отговор от вносителя на 
докладната записка, и след подлагане на гласуване на предложението на 
вносителя, се взе следното решение: комисията подкрепя проекта за 
решение, с: 6 гласа „ЗА“, 3 -  „против“ и 1 – „въздържал се“. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за ПК по околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство. 

  

 Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви.  

Уважаема госпожо председател, 

 Уважаеми колеги общински съветници, 

 Настоящата докладна записка с вх.№11  бе разгледана в постоянната 
комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство,  и с: 6 

гласа „ЗА“, 2 - „против“, и без „въздържали се“, бе подкрепен проекта за 
решение. Благодаря.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Госпожо Георгиева, за ПК по социална политика, 
трудова заетост и здравеопазване. 
 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Комисия по социална политика подкрепи докладната записка и 

проекта за решение, със 7 гласа „ЗА, „против“ – 1, без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Хасанов, за ПК по образование и наука.  
 

  Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 

Докладна записка с вх.№11 за приемане на проекта за бюджет на 
Община Разград, бе разгледана на  постоянната комисия по образование, в 

която гласуването протече по следния начин:  7 гласа „ЗА, „против“ -1,  без  
„въздържал се“. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. За постоянната комисия по култура, културно – 

историческо наследство и духовни ценности, госпожо Неделчева. 
 

 Г-жа  Елка Неделчева – Председател на ПК 
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Благодаря.  

Уважаема госпожо председател,  

Уважаеми колеги, 

Докладната записка бе разгледана на заседание на постоянната 
комисия по култура, в присъствието на всички 7 членове на комисията, 
всъщност докладната беше разгледана в частта, касаеща Фунция „Култура 
и почивно дело“,  и докладната беше подкрепена с 5 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Парашкевов, за ПК за младежта, спорта и 

туризма. 
 

 Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

 Уважаеми колеги, на заседание на постоянната комисия за младежта, 
спорта и туризма, бе разгледана докладна записка с вх.№11, и  комисията 
подкрепи докладната записка и проекто-бюджета за 2017 г., с гласували  

„ЗА“ - 4, „против“-1, без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Вели, за ПК по международно 

сътрудничество. 

 

 Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Благодаря.  

 Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната 
записка и проекта за решение, със 7 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали 

се“ – няма.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате възможност да зададете въпроси към 

вносителя.  Заповядайте, господин Джипов.  

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 

Аз имам три много бързи въпроса. Първият от тях е дали има 
отделени финансови средства за обезопасяването на детските площадки на 
територията на Община Разград? Вторият…Ако искате ми отговаряйте, 
защото те са въпроси с „да“ и „не“ отговори.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Кажете ги и трите въпроса, след това ще получите отговор и на 
трите.  

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

И втория ми въпрос е, до кога ще бъдат обезопасени, като срок. 

Третия ми въпрос, има ли планирани финансови средства за 
възстановяване и поддръжка на т.нар. „Младежки парк“ в кв. Водна 
централа? Правя пауза, за да може да записвате. И още един въпрос имам, 

зачестиха оплаквания от наши съграждани относно бездомните кучета. 
Нашите съграждани са прави, че е въпрос на време да се случи някакъв 

неприятен инцидент. На комисията по общинска собственост кмета ми 

отговори, че има назначен ветеринарен лекар в приюта, който да оказва 
медицинска помощ и контрол на здравословното състояние на тези 

бездомни животни. Бихте ли ми казали името на този лекар и също така 
дали неговото назначение е отразено в план-разходите за приюта?   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговоря на въпросите? Заповядайте, д-р Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

По първия въпрос – финансови средства за обезопасяване на детски 

площадки, според мен трябва да конкретизирате, какво имате предвид. На 
кои площадки, къде? На втория Ви въпрос – до кога, първо може би трябва 
да конкретизирате. По третия въпрос – „Младежкия парк“, в бюджета-
целево за „Младежкия парк“ не са предвидени средства, но това не е 
проблем да бъде извършено от ОП „Паркстрой“. По отношение на 
бездомните кучета, в момента не мога да ви кажа името на колегата или 

колежката, но можем да го проверим и да Ви го кажем.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. Доуточняващи въпроси ли? 

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Доуточняващи въпроси. Ще започна отзад-напред. Може ли да 
помолите представители на човешки ресурси да отидат да го проверят, 
защото не вярвам да отнеме повече от 5 минути. Отношението, понеже тук 

ме репликират колегите, какво е отношението към бюджета, дали разходът 
за назначението на този ветеринарен лекар е отразено в бюджета на 
приюта. Точно и ясно зададох въпроса. Така, относно първия въпрос за 
обезопасяването на детските площадки, и Вие много добре сте запознати, 

че в Разград има постъпили десетки сигнали за опасни детски 

площадки…Не само в „Орел“, на територията на Община Разград, 

включително и в селата, така че това е въпроса ми. Вие може да видите 
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какви са сигналите и да направите някакви действия относно това да се 
обезопасят. Докога, срока аз не мога да Ви го кажа, но Вие много добре 
знаете, че децата излизат да играят, когато времето е топло, което означава 
пролетно-летния-есенния сезон. Благодаря.   

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Джипов, по отношение на десетките и многобройни 

сигнали, не съм убеден че е така. Площадките, за които беше 
документирано, че са опасни с мое разпореждане бяха премахнати от 
ж.к.“Орел“. Разбира се там се завъртя такава една сага, в която и Вие 
имахте много дейно участие, но на управителите на…, всъщност на 
домоуправителите на жилищните блокове, които бяха засегнати най-

много, включително и родителите, които бяха заедно с Вас, им беше 
обяснено много добре, какво ще стане в техния район. Тази година януари 

месец, пак  се повтарям, подписахме договора за ремонт на ж.к.“Орел“, 

тези площадки ще бъдат възстановени и направени в целия си блясък.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, благодаря госпожо председател. Аз също имам няколко въпроса 
и предлагам да ги задам всичките, след това да ми бъде отговорено. Най-

напред, въпроса ми по „Приходната част“, предполагам, че много колеги 

са го забелязали това нещо. Като сравнение, приходи от управление на 
общинската собственост при план за 2016 г. 5 782 100 лв., за 2017 г. общ 

обем 5 073 460 лв., т.е. има едно намаление от 708 000 лв. от тези приходи, 

на какво се дължи това? Така друго, бихте ли ми казали, гледам 2.4. пак 

приходна част на бюджета – глоби, санкции, наказателни лихви, план е 
даден за 2016 г. – 430 000 лв., какво е изпълнението на този план, колко са 
влезли всъщност по това перо? Също в 2.4. малко разяснение да получа, 
какво включва това – неданъчни приходи, защото тук виждам един много 

драстичен спад, с около 95 000 лв., спрямо плана за 2016 г. Така другото, 

което е, един въпрос, касаещ наши предложения миналата година за 
бюджета, нашата група съветници имахме предложение да бъдат заделени 

средства за скринингови  прегледи за деца от детските градини и 

училищата за социално значими заболявания, направени ли бяха такива 
прегледи и, ако да, каква сума е усвоена, и има ли планирани и за тази 

година такива средства? Миналата година ни уверихте, че са в „Други 

дейности по здравеопазването“. Така в Приложение 2.6.1 и моя въпрос е 
свързан с това, което преди малко колегата Джипов каза за площадките, в 

план-сметката за озеленяване, момент само да намеря приложението,  

2.6.1, да, за „Разходи за управление и контрол на дейностите по опазване 
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на околната среда“, значи направих едно такова сравнение с предходни 

бюджети, винаги е имало заложени тука около 5 000 лв., понякога и малко 

повече за поддръжка и ремонт на детски-спортни-игрови съоръжения и 

паркова мебел, имало е 5000 лв. за 2016 г., не са кой знае колко, но все пак 

има връзка и с това, което преди малко стана на въпрос, но най малкото в 

парка пейките са в много лошо състояние, а тука вече за тази година няма 
такова перо заложено в това приложение. Така, друг въпрос – в 

капиталовите разходи са заложени 90 000 лв., които и миналата година 
бяха заложени за изграждане на кастрационен център, цитирам това пише 
за капиталовите, а не за приют на животни, приют на кучета, как е 
остойностено това изграждане, има ли технически проект за това нещо, за 
да знаем как е получена сумата от 90 000 лв. Ами, за сега това е. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговаря на въпросите? Госпожо Георгиева, заповядайте. 
 

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

Ще отговоря на първия въпрос относно приходите от разпореждане с 
общинско имущество. Не е тайна и на всяко обсъждане на бюджета казвам, 

че в годините те ще намаляват, поради простата причина, че атрактивните 
имоти вече са продадени. Освен това трябва да кажа, че имотите, например 

миналата година, бяха включени в Програмата за управление и 

разпореждане не можаха да бъдат реализирани изцяло. И аз искам да 
обясня тука на какво се дължи това. Имота на ул.“Костур“ №26, на сесия 

на Общинския съвет се разви цяла сага относно това къде ще минават 
камиони и т.н.  накрая, на търга, не се яви кандидата, който беше заявил 

намерение да участва. Бившата детска градина в с.Побит камък, за която 

стана сагата, също не е реализирана тъй като не се яви кандидата, който 

беше заявил намерение.  
 

Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок» 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

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

Мисля, че Вие го отблъснахте. Това са причините. Така че в момента 
са сложени реалистични приходи, а не такива кухи обеми, които да не 
можем да реализираме. Благодаря.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Може ли тука доуточняващ въпрос? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожо Георгиева, значи в това 2.1. „Приходи от общинска 
собственост“, отдолу следващият подраздел е от „Стопанска дейност, ОП и 

бюджетни звена“, тука даже обема е със 767 000 лв. по-малко. Тук вече не 
е продажба на собственост, а дейност на общинските предприятия и звена.  

 

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

Техните приходи и това, което ще внесат в общинската хазна са 
определени на база техни предложения. Общинските предприятия си 

направиха бюджетите, така че те са инкорпорирани в тази част като цяло.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

А Вие, не ги ли питахте, защо са им по-ниски приходите в сравнение 
с предходни години. Между другото на комисията по бюджет госпожа 
Орешкова каза, че ние още не сме видели отчетите на тези предприятия.  

 

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

Не сте ги видели, защото не е дошъл моментът за отчетите. По 

Закона за държавния бюджет, отчета се приема след средата на годината. 
Що се отнася до самите разчети, приготвени са от администрацията, ще Ви 

ги покажем, въпреки, че казвам още веднъж, не е сега момента да се гледат 
отчети, нито на общината, нито на нейните звена. Такова е 
законодателството.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

На втория въпрос?  

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

По отношение на скрининговите прегледи за деца, периода за 
изпълнение беше 2016-2017 г., те бяха заложени миналата година, но не 
бяха изпълнени. Но тази година ще бъдат изпълнени. Има ги и са 
заложени. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За третия въпрос, Полина Иванова казаха, че ще отговори. Имате ли 

готовност, госпожо Иванова? 

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Да. Относно глобите и санкциите, планирани са на база Отчета към 

31 декември, като сме изключили еднократните плащания, които 

постъпиха към 2016 г. Наистина не е обект отчета, но мога да Ви кажа, 
това не е тайна, отчета по 28 параграф за глоби и санкции е 437 000 лв. 
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Има еднократни плащания, които няма как да планираме през 2017 г.  
Относно неданъчните приходи беше другия въпрос параграф 36, отново на 
база на реалния Отчет към 31 декември, да, плана за 2016 г. е бил много 

висок 152 000 лв. е бил плана, но Отчета в края на годината е 48 000 лв. 

събрани от неданъчни приходи, които общината събира. Това са приходи 

основно от тръжни документи, по закон почти всички тръжни документи 

вече са безплатни, в смисъл не се заплащат, защото всичко се качва на 
сайта на общината.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Относно средствата, които не присъстват, заделени такива. Кой ще 
отговаря?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

За 5000 лв. за пейки. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Тахиров, заповядайте. 
 

Г-н Недим Тахиров – Директор на Дирекция „Програми и околна 
среда“ 

По отношение на поддържането на детските площадки и средствата, 
които са за поддръжката, мога да кажа, че естествено от година на година 
намаляват, тъй като политиката на общинската администрация е да 
премахне опасните детски игрови съоръжения, които са разположени на 
територията на зелените площи за обществено ползване. В момента те 
нямат статут на детска площадка и не отговарят на изискванията на 
наредбата за безопасни условия за изграждане и експлоатация на 
площадки за игри. Такива площадки, отговарящи на изискванията, се 
изградиха в седемте квартала на град Разград, предстои също да бъдат 
изградени и в ж.к.“Орел“. По този начин ще покрием почти целия град. А 

що се отнася до северния градски парк, през миналата година – 2016 г., 
служебно се изготви работен проект и изцяло ще бъде обновена детската 
площадка в северния градски парк, цялостно благоустрояване, и което ще 
отговаря напълно на изискванията на наредбата, което ще се случи през 
настоящата 2017 г. А за поддръжката на останалите съоръжения, 

ангажимент има общинското предприятие „Паркстрой“, значи с текущите 
дейности за разходи за материали, новоизградените, които отговарят на 
действащата нормативна уредба  площадки ще се поддържат, а останалите 
опасни детски игрови съоръжения, ще се извърши преглед и поетапно ги 

махаме, и ще продължаваме да ги демонтираме, и махаме. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



52 

 

Приключихте ли, господин Тахиров? 

 

Г-н Недим Тахиров – Директор на Дирекция „Програми и околна 
среда“ 

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. И последния въпрос беше, как са остойностени тези 

90 000 лв., които са предвидени за кучешкия приют. Нали така? Кой ще 
отговори? Заповядайте, д-р Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Има проект, който знаете, че е на стойност  приблизително около 

200 000 лв., за това бяха разделени още миналата година сумите на две, за 
да може да се, евентуално строителство да се извършва две 
последователни години по 90 000 лв. за да не тежи на бюджета. А това, 
което стана на въпрос и на комисии, което искахме да уточним, да, ние 
наистина правим усилия в посока овладяване на популацията. По 

отношение на приюта, който се намира в Разград, в момента са 
необходими сравнително малко усилия, за да може той да отговори в 

пълна степен на изискванията на ветеринарните закони. Имам предвид, да 
направим едно уточнение, че приюта е регистриран като ветеринарен 

обект, но той няма разрешение по чл.137, ако не се лъжа. Пак казвам 

съвсем малко усилия и средства са необходими, за да получи и това 
разрешение В същото време общинското ръководство има идея, намерила 
е една сграда, разбира се с прилежащ терен в с.Ушинци, където в близко 

бъдеще ще вземем решение дали там да не направим още един приют. 
Броя на…Господин Димитров, да не се репликираме. За това  Ви обясних 

каква е разликата между обект и разрешение по чл.137. Ако сте се качвали 

горе ще забележите колко много разширения, клетки, нови, са направени. 

Ще видите, колко съвместно с общите усилия на Община Разград и на 
Сдружението НПО, които дариха строителни материали, циментовите 
площадки и някои други неща са подновени. Пак благодарение на общата 
работа със сдружението, те се грижат допълнително за кучетата, имат 
ангажимента по осигуряване на хора, които ги осиновяват, изключително 

ползотворна дейност за миналата година с НПО-то и искам да ги поздравя. 
Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Доуточняващ въпрос ли? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 
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Не. Да, донякъде доуточняващ тъй като господин Тахиров засегна 
нали, че в дейността на „Паркстрой“ е вменено поддръжката на тези 

съоръжения, въпроса ми произтече от това и е свързан с „Паркстрой“. 

Искам да Ви призная, че когато разглеждах план-сметката на „Паркстрой“ 

беше за мен предизвикателство да открия тука едни бройки, численост 52, 

за които е заложено финансиране в тяхната план-сметка много по-малко в 

сравнение с миналата година при условие, че се вдига минималната 
работна заплата, както и да е, открих ги в дейност чистота, там 20, тук 32, 

първо не би ли трябвало тука във финансовата им план сметка да се 
коригира тази численост, че по тази план сметка те ще плащат на 32 

бройки, а останалите са по чистота където има 12 бройки и за кметствата и 

6 бройки за общината. И другото, което ми направи впечатление, че 
миналата година общинската им субсидия, т.е. за тази година имат по-

малко около 314 000 лв. по-ниска субсидия. Предвидени ли са в чистота 
разликата, която е от тази общинската субсидия, защото иначе не виждам 

как те ще могат да си изпълняват дейностите, с които ги натоварваме.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Илиев, имате ли готовност да отговорите? Господин 

Тахиров, заповядайте.  
 

Г-н Недим Тахиров – Директор на Дирекция „Програми и околна 
среда“ 

Когато приемахме, декемврийската сесия, план-сметката за дейности 

чистота, намалихме разходите за „Паркстрой“ от дейност чистота със 
100 000 лв. Спрямо миналата година със 100 000 лв. са намалени от 
300 000 лв. на 200 000 лв. Поради тази причина разходите им са по-малко. 

От дейност чистота, това са ангажирани работници в „Паркстрой“, които 

се грижат само за поддържането чистотата на зелените площи. Тъй като в 

предходните години винаги в „Паркстрой“ оставаха едни неусвоени 

средства, като казвам неусвоени, плана предходните години беше завишен. 

Винаги оставаха към 100 000 лв. и заради това, и с цел оптимизирането на 
разходите за дейност чистота, тази година им намалихме със 100 000 лв. 

Защото в предходните години винаги оставаше около 100 000 лв. 

неусвоени. Значи, което говори, че плана в началото на годината е бил 

завишен.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси? Заповядайте.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП  „БСП“ 

Моя първи въпрос към вносителя е, през 2016 г. се наложи 

Общинския съвет да прави корекция в бюджета, за да компенсира 
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недостига на фонд работна заплата за детските градини, тогава 
обяснението беше, че държавният ангажимент не е бил поет докрай и не 
осигурява пълния обем на фонда работна заплата, поради промени в 

размерите и договаряне на по-големи размери. Моя въпрос е през 
предстоящата и вече започнала 2017 г. как стоят нещата и съществува ли 

опасност да се наложи със средства от общинския бюджет ние да 
дофинансираме ангажимент на държавата по отношение на фонда работна 
заплата за детските градини? Втория ми въпрос е свързан с дейностите по 

снегопочистването и по ремонтите на уличната мрежа. Недостига на 
финансови средства ли беше причината сега, през януари, да не може да се 
осигури добро почистване от снега на по-голямата част от улиците в 

Разград и в другите населени места? И какъв е финансовият ресурс, който 

се планира да бъде заделен за преодоляване на големия проблем с 
разрушаването и увреждането на пътните платна в населените места. Града 
със стопяването на снега ще заприлича на лунен кратер и улиците ще 
бъдат много трудни за ползване от превозните средства. Това са въпросите, 
които… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. На първия въпрос за компенсациите, които се 
наложиха за 2016 г. за детските градини, т.е. дофинансирането. Госпожо 

Иванова, имате ли готовност?  

 

Г-жа Даниела Николова – Главен експерт „Бюджет“ в Община 
Разград 

На този етап смятаме, че няма да бъде необходимо да се коригират 
бюджетите на детските градини със средства от общински приходи. Ще Ви 

обясня защо. Стандарта през 2017 г. за деца от 2 до 4 години е увеличен 

спрямо миналата година с 203 лв. на всяко едно дете. Стандарта за 
подготвителните целодневни групи в детските градини тази година е 
увеличен с 218 лв. за едно дете, спрямо 2016 г. И независимо, че децата в 

детските градини намаляват със 191 това, което е дадено в разчетите от 
Министерството на финансите за 2016 г. и 2017 г., от които 149 са в 

групите в детските градини и 42 са в подготвителните групи. Та не 
зависимо от намаляване на броя на децата средствата, които държавата 
осигурява за трудови разходи, преди всичко в детските градини,са повече с 
около 18 000 лв. От тук нататък всяка една детска градина при определяне 
на формулата трябва много внимателно да бъдат разходвани, да бъдат 
първо определени и след това разходването на тези средства, всеки един 

директор трябва да си прецени в рамките на средствата  по формула, какво 

може да си позволи, все пак това са почти 200 деца надолу и всеки трябва 
да си оптимизира разходите в държавните дейности.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви! Госпожо Николова, относно снегопочистването, 

уличното осветление и настилките?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Само за осветлението нещо не разбрах.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП  „БСП“ 

Недостиг на финансови средства ли беше причината за недоброто 

почистване? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не, защото в началото като почнахте да задавате въпроси, аз така си 

го записах – за снегопочистване, улично осветление, накрая стигнахте до 

ресурса за пътните платна, но за улично осветление нищо не попитахте. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП  „БСП“ 

Не, не, това е в раздела. И специално за снегопочистването е 
отбелязано, че има преходен остатък от 202 000 лв. и са планирани 404 000 

лв. и как стоят нещата през месец януари 2017 г…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, разбрахме. Заповядайте, д-р Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, донякъде не съм съгласен с Вашето 

определение. Имаше улици, които бяха изчистени много добре, имаше 
улици, които не бяха изчистени добре. Имахме проблем с извозването на 
боклука, но този проблем се появи поради изключително трудните условия 
и невъзможността на почистващата фирма да осигури достъп до депото за 
отпадъци. Боклука при това положение не трябваше да бъде събиран, 

защото само няколко часа са необходими, ако той бъде в камиона, 
вследствие на процесите, които настъпват да се самозапали. За това 
трябваше да стои боклука по кофите. Ние в момента правим разчет на база 
на всички постъпили сигнали и оплаквания, на снимков материал, колко и 

каква част от улиците на Разград не са били почистени съгласно договора, 
който имаме с почистващата фирма. Това е, което мога да кажа към 

днешна дата, до този етап. Да не забравяме, че зимния сезон още не е 
приключил и при евентуални следващи снеговалежи е възможно да имаме 
подобни проблеми, но е възможно и да нямаме.  

По отношение на средствата, не, няма проблем. Средствата са 
налице, има ги. Това не е причина. Благодаря.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя?  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП  „БСП“ 

Госпожо председател. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП  „БСП“ 

С дупките по улиците как стоят нещата? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Извинявайте, да. Господин Ненчев, в момента точно едва ли бихме 
могли да направим пълен разчет на пораженията. След като се стопи снега 
ще огледаме, ще направим едно остойностяване и имаме заложени 

средства за ремонти, ОП „Ремонтстрой“ също извършва тази дейност.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Само искам да направя едно допълнение. От гледна точка на 
законодателството в тази сфера субсидията за зимно поддържане 
настоящата година, заедно с преходния остатък точно 404 000 лв., от 
миналата година 202 000 лв., сега по същия начин. Новото, което искам да 
кажа е в Закона за държавния бюджет, където се дава възможност за пръв 

път, след 30 април целевата субсидия за капиталови разходи до 50 %  след 

тази дата да бъде трансформирана в трансфер за текущ ремонт на 
общински пътища и улици, което дава възможност при една такава 
ситуация да се пренасочат средствата от капиталовите към текущ ремонт-
улици. И в ситуацията, в която нали, положението на уличната мрежа е 
доста окаяно, можем да се възползваме от тази възможност. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Удовлетворен ли сте от отговорите? 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП  „БСП“ 

Да, благодаря Ви. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Само да напомня, господин Ненчев, миналата година вследствие на 
проведената обществена поръчка постигнахме много добра цена на 
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асфалта и за същите средства ние направихме доста повече улици и дупки 

запълнихме. Като пример мога да посоча горе улицата, пътя, който беше 
до депото, според първоначалните разчети…Тахиров, колко? Нямаше да 
ни стигне, нали, да го направим? Но след проведената поръчка и след 

цената, която постигнахме, пътя беше завършен изцяло.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, д-р Василев. Други въпроси към вносителя? 

Заповядайте, госпожо Орешкова.  
 

Г-жа Милена Орешкова  – Независим общински съветник 

Благодаря, госпожо председател. Аз също имам няколко въпроса към 

вносителя на докладната. Първия ми въпрос е свързан с процедурата по 

обществено обсъждане на проекта за бюджет за 2017 г. Защо на сайта на 
общината не бяха прикачени приложенията на проекта за бюджет? Ще си 

ги записвате ли или един по един ще ми отговаряте на въпросите? 

Втория ми въпрос е свързан с приоритетите на проекта на този 

бюджет, който ни е предложен и то конкретно приоритет 2:Оптимизация 
на разходите и повишаване на ефективността. Господин Василев, бихте ли 

ми посочили конкретни примери за оптимизация на разходите?  

Третия въпрос, който зададох и на комисиите, той е свързан с 
приходната част на бюджета- Приложение №1. Възможно ли е от наема на 
земи на закритите училища да бъде формирана функция образование, така 
да го наречем, т.е. да бъдат използвани тези средства единствено за 
образование и каква сума би се събрала от тях? И бихме ли могли да ги 

използваме с такава насоченост, примерно за дофинансиране на маломерни 

паралелки? 

Четвъртият ми въпрос е в Приложение 2.1., 1.3. „Общински съвет“, 

бихте ли разшифровали увеличението на средствата за Общински съвет с 
53 000 лв. за 2017 г.? 

Следващия ми въпрос е във функция „Образование“ - 2.3., въпрос, 
който също зададох на комисия. Получих отговор, който силно ме 
притесни. Свързано е с Центровете за личностно развитие, които от тази 

година са с един повече. Обяснението беше, че с всеки един център повече, 
получаваме по-голямо държавно финансиране с 50 %. Конкретно за 
Център за личностно развитие МУЦ, сигурни ли сте, че ще получим 

държавно финансиране за тази година и считате ли, че държавните 
средства, които получаваме не са средства от нашите данъци, за да ги 

разходваме неправомерно, нецелесъобразно?  

Следващия ми въпрос е във функция 3 „Образование“ отново, 3.10. – 

Столово хранене, столове. Тук касае предполагам Ученическо предприятие 
„Столово хранене“, където в проекта за 2017 г., общи разходи е посочено 

706 200 лв., в план сметката е посочено 678 000 лв. Коя от сумите да 
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четем? План сметка за 2017 г. – ето го. Всички я имат сумата е 678 000 лв. 

Коя от двете суми? И бихте ли дефинирали точно основната функция на 
Ученическо предприятие „Столово хранене“, с какво точно трябва да се 
занимава то? 

И последния ми въпрос, функция 6 „Жилищно строителство“- 

Приложение 2.6. Бихте ли разшифровали 6.4. „Други дейности по 

жилищно строителство“, където са заложени 533 630 лв., какви точно са 
предназначенията на тези пари?  

И понеже не ми дадохте отчетите, тъй като все още нямаме право да 
ги видим евентуално или не са готови, не знам кой е точния отговор. Какво 

според Вас извършило ОП „Ремонтсрой“ за 2016 г. срещу 670 000 лв.? 

Благодаря.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Орешкова, веднага ще Ви отговоря по втория Ви въпрос по 

отношение на приоритетите. Може би не сте чули, че само…, понеже ми 

поискахте пример, само до преди 5 минути дадохме пример с ОП 

„Паркстрой“, където сме намалили средствата със 100 000 лв. По този 

въпрос приключих. 

За сайта? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Процедурата по общественото обсъждане. Госпожо Георгиева.  
 

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

Не бяха качени приложенията към бюджета тъй като към момента, в 

който следваше да обявим общественото обсъждане не бяха готови 

преходните остатъци. Това също е проблем, който съществува в закона, 
тъй като сроковете се разминават с един месец. Звената, както и 

общинската администрация, нямаха формиран преходен остатък към 

момента, в който трябваше да качим бюджета, затова и приложенията бяха 
посочени по-късно.  

Само, ако може да отговоря и на въпроса за училищните земи. Тъй 

като действително беше зададен и на комисии. Справката, която направих, 

която ми предостави общинската администрация изглежда по следния 
начин: след 2007 и 2008 г. са закрити училищата в с.Дряновец, с.Гецово, 

с.Мортагоново, с.Благоево и в с.Топчии. по землища приходите, които 

общината генерира от отдадени под наем, не всички, а много малка част от 
тези земи, тъй като, както обясних, голяма част от тях са т.нар. земи по 

чл.19, които са с мораториум за отдаване под наем и разпореждане. Та за 
една година общия размер на годишното рентно плащане за описаните…, 

имам ги по землища имоти е в размер на 38 458 лв. Аз лично не виждам 

вариант, по който да се дофинансират училищата или такъв трябва да бъде 
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предложен от тях, тъй като дофинансирането на училищата става по 

норматив, т.е. трябва да имаме наредба. Както например при 

дофинансирането за маломерните паралелки. Там е написано по какъв 

начин, кои точно имат право. В случая не знам как биха могли и кои точно 

училища, дали само приемащите или всички, т.е. трябва да се измисли 

евентуално регламент. Аз не се наемам това към настоящия момент да го 

направя.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

По четвъртия въпрос - увеличението на Общинския съвет, госпожо 

Иванова, заповядайте.  
 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Изчисленията за възнаграждения в Общински съвет са направени на 
база на реално достигната средна брутна работна заплата на общинска 
администрация към 31 декември 2016 г. Има известен ръст и увеличение 
на средната работна заплата в администрацията, което е обяснимо, има 
изплащани през месец октомври, през месец ноември извънреден труд във 

връзка с провеждане на избори. Средната заплата е 990 лв., направени са 
изчисленията на база 65 %, както е по вътрешни правила, 30 общински 

съветника с около 100 лв. увеличение са направени през 2017 г. Закръглена 
е сумата 30 общински съветника по 12 месеца, нали, около 36 000 лв. 

Разликата е и от двете заплати на заместник председателите, които 

гласувахте на предна сесия. Това е относно възнагражденията.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За четвъртия въпрос относно Центровете или по 

скоро… 

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Може ли първо за план сметката да отговоря на ученическо и 

столово хранене? Разликата, която госпожа Орешкова казва, само секунда 
е 28 200 лв., това е планиран капиталов разход от целевата субсидия за 
капиталови разходи за конвектомат на ученическо и столово хранене, 
който няма място в план-сметката и не може да бъде посочен там. Той 

остава планиран в дейността, но в собствения бюджет на общината. 
Целевите средства от капиталовата субсидия се харчат единствено и само 

от първостепенния разпоредител.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Така. И за Центровете, за МУЦ-а дали ще бъде получена държавната 
субсидия? Нали такъв беше въпроса?  
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Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Да, ще бъдат получени около 6 000 лв., които са съобразно броя на 
децата и съгласно Закона за държавния бюджет.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-жа Милена Орешкова  – Независим общински съветник 

Тоест няма да бъдат 18 000 лв., както са разписани тука? 

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

18 000 лв. е записано, защото има преходен остатък от 2016 г., който 

преходен остатък знаете, че там, където е реализиран в предходната година 
се планира в същата дейност в следващата отчетна. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И „Жилищно строителство, други дейности“ -6.4., 533 600 лв., за 
какво…Госпожо Николова, имате ли готовност да отговорите? 

 

Г-жа Даниела Николова – Главен експерт „Бюджет“ в Община 
Разград 

Аз не чух  въпроса. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Във функция 6, 6.4. „Други дейности по жилищно строителство“ – 

533 600 лв. за какво са предвидени. 

 

Г-жа Даниела Николова – Главен експерт „Бюджет“ в Община 
Разград 

От тях 102 556 лв. са предвидени по параграф 10 за издръжка. В тези 

пари влизат 81 500 лв. за селата, където са си заявили какво ще им бъде 
необходимо това разпределение, останалите са за дейности, които са 
свързани с дейността на общината, другите дейности, които изпълнява 
общината. 329 000 лв., това са капиталови разходи, можете да ги видите в 

разбивката, една част са основни ремонти, друга част са в 52 параграф, има 
и в 53 параграф. А 102 000 лв. са остатъка от заема, който тегли, 

инвестиционния заем на Община Разград за инфраструктура във връзка със 
сключените после договори. Тези пари останаха свободни, така че по 

нататък ще Ви бъде предложено решение за тяхното използване, в момента 
са сложени като резерв.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. И, господин Петров, за това какво е извършило 

„Ремонтстрой“ за предходната 2016 г., беше последният въпрос. И 

предмета на дейност, да, и с какво се занимава предприятието. 

 

Г-н Петър Петров – Директор на ОП „Ремонтстрой“ 

Ами предприятието се занимава с..., има няколко раздела. Мога да 
Ви кажа разходите по пера, нали за администрацията има изхарчени 60 150 

лв., туй  като общо. За пътна сигнализация – 128 500 лв., за ремонт на 
улици, пътища – 237 620 лв., за ремонт на улично осветление – 108 380 лв., 

и за ремонт на жилища и сгради, която е групата  - 128 300 лв. Значи тука 
влиза в този ремонт на жилища и сгради, както д-р Василев спомена, 
изграждането на приюта за кучета и обособяването на площадка. Самия 
район беше ограден с ограда, създадоха се нормални условия за 
функционирането на приюта. Ако нещо друго конкретно Ви интересува… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Доуточняващ въпрос ли? 

 

Г-жа Милена Орешкова  – Независим общински съветник 

Не получих отговор на един въпрос. За функцията на столово 

хранене. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Сега ще получите.  
 

Г-жа Милена Орешкова  – Независим общински съветник 

Добре. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, заповядайте. 
 

Г-н Ненчо Димитров – Директор на ОП „Ученическо и столово 

хранене и почивно дело“ 

В ОП „Столово хранене“ се формират приходите на база кухненска 
продукция от предлагани в столовете. За 2016 г., това са 155 348 лв., от 
търговска дейност пак на база производство – 155 568 лв. от търговска 
дейност, а от 215 000 лв. е от кухненска продукция. Тоест кухненската 
продукция, която е за столовете е с по-голям процент отколкото 

търговската дейност, т.е. ние се занимаваме предимно със столово хранене 
на децата от Община Разград. Това е функцията на предприятието. 

Търговската дейност е спомагателна дейност, която подпомага дейността 
за намаляване на цената на столовото хранене.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо 

Тодорова. 
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Моят въпрос е свързан с Приложение№2.7.2.“Други дейности по 

културата“, по точно разшифровката. Прави ми изключително 

впечатление, че за ремонт, поддръжка и подобряване на средата на 
паметниците и обектите са заделени изключително ниска сума-малко за 
разлика от тържествени чествания, т.е. юбилейни годишнини, представяне 
на разградски творци, абсолютно изключително ниско са заложени тези 

средства за разлика от предходните бюджети на общината. Тук въпроса ми 

е дали тези средства ще обезпечат всички паметници на културата? 235 

недвижими паметници на културата има с местно значение, 23 броя военни 

паметници и разбира се обектите, които са и туристически, и които играят 
важна роля в културния живот на Разград. Защо е заложена толкова малка 
сума? И другия ми въпрос е, ангажимент ли е на местната власт да 
стимулира национални творци? Значи въпроса ми е… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Просто не толкова близко до микрофона. 
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Втория ми въпрос е, дали е ангажимент на местната власт да 
стимулира национални творци. Първият въпрос е свързан с ремонт, 
поддръжка и подобряване на средата, считате ли, че тази сума е достатъчна 
да обезпечи паметниците на културата и обектите и? И какво се има 
предвид, сега  го забелязвам, „Паметници“ и „Паметници на културата“? 

Тук нещо, нещата не са ясни. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговаря на въпросите? Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Аз не знам от къде видяхте такава голяма разлика, гледам бюджета 
за миналата година, там са били 5000 лв., сега са 4000 лв. Голямата разлика 
в стойността е от 1000 лв. Посочени са обектите и паметниците – 

Мавзолей, Костница, не става дума за всички. Такива военни, които има, 
които вървят по Областната комисия за военни паметници, които 

получават както през настоящата година, 2 паметника такива получиха от 
държавния бюджет средства и бяха отремонтирани, става дума за 
посочените отдолу обекти, а именно Археологическия резерват „Абритус“ 

и поддръжката на „Часовниковата кула“. Мерси. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Относно втория въпрос? Виолета Антонова, ще Ви помоля. 

Заповядайте, госпожо Антонова.  
 

Г-жа Виолета Антонова – Главен експерт „Култура“ в Дирекция 
„Култура и туризъм“ 

Приоритет на работата на Дирекция „Култура“ ще има 
стимулирането на младите и начинаещи творци. Успоредно с това, разбира 
се, ще продължим работата с утвърдените творци, като ще отдадем 

значимото и на националните наши гости. Имаме предвид представянето 

на писатели, художници, за което организираме специални литературни 

срещи и изложби. Но основният приоритет е стимулирането на младите 
творци, на начинаещите. Оказва се, че Разград е съкровищница на таланти, 

на които ние трябва да отдадем значимото по един достоен начин. Идеята 
ни и задачата ни е да работим с всички гилдии – писатели, художници, 

фотографи.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Антонова. Други въпроси към вносителя?  

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Уточняващ въпрос.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Слушаме Ви. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Мисля, че тези литературни изяви, четения, тази дейност 
библиотеката я прави. Това не дублира ли? Тоест Отдел „Култура“ не 
дублира ли дейността на библиотеката? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Антонова. 
 

Г-жа Виолета Антонова – Главен експерт „Култура“ в Дирекция 
„Култура и туризъм“ 

Не дублираме дейността на библиотеката, някои от събитията ги 

правим съвместно, защото са мащабни и това е един по-добър стил на 
работа, така стават достояние на по-широка публика и стимулират по-

голям брой творци.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Заповядайте.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Аз имам няколко въпроса и за да бъдат изяснени 

първоначално произволно взех един бюджет от минали мандати за 2014 г., 
там бюджета е 16 % по-нисък, всъщност 16 % има ръст предлагания ни 

бюджет 37 889 000 лв., но това което ме притеснява, което аз не успях да 
си намеря отговор и търся сега от вносителя: защо държавните дейности в 

този бюджет нарастват така лавинообразно за сметка на общинските и 

основно се формират 54 % от държавни дейности? Има спад на 
общинските. Като пример давам разбивката на „Данъчни приходи“, където 

увеличението е с 8 %, а за „Неданъчните приходи“ спрямо 2014 г., това 
което администрацията може да направи има реален спад от 16,93 % при 

16 % увеличен бюджет. Или едната тенденция е бюджета да се формира 
със средства – държавни, общината да не може със същия ръст да генерира 
приходи-общински, поне да поддържа това темпо. Също така, разходите на 
общински дейности спрямо бюджета през 2014 г. са били 45 %, а за 2017 г. 
са само 41, намалението е със 7,16 %. Има някакъв дисбаланс и на какво се 
дължи това нарастване на бюджета, нарастване на държавните 
финансирания и намаляване на общинските? Това ми е първия въпрос. Ако 

може общо да го отговорите, тъй като няма смисъл да влизаме в отделни 

пера. За да Ви помогна обаче, искам също да намеря към Вас, да отправя 
въпрос свързан с продажбите по реда на Закона за общинската собственост 
и вече наистина ще говорим за сравнение между 2016 г. и 2017 г., където за 
2016 г. прогнозата-планът е бил 4 807 х.лв., а са реализирани продажби за 
238 000 лв. или 249 000 лв. неизпълнение. И това при всичките напъни за 
представяне на ефективно управление. 51,12 % е неизпълнението. На какво 

се дължи това и какви мерки са взети в проекта за бюджет за 2017 г., това 
нещо да не бъде допуснато? Очаквах тук да чуя от колегите също въпроси, 

които сега ще Ви задам, свързани с публично-частното партньорство, 

което беше прекратено, след като благодарение на общите усилия на 
Общинския съвет се реализира концесията за градския стадион. Там 

всички знаехме, че има много големи суми, над половин милион като 

проект, с през годината корекциите достигаше почти двойно. Разходи за 
издръжка на стадиона, разходите по ученическото общежитие, всички тези 

неща обаче сега общината не би трябвало да ги прави. И къде са 
разпределени тези средства, които в предишните бюджети са били харчени 

за стадиона и за публично-частното партньорство? 

Следващият ми въпрос е, защо във функция „Здравеопазване“ има 
намаление с 6,96 %? Кои приоритети са отпаднали и това намаление до 

какво ще доведе? Тук има някакво малко намаление в „БКС“ и „Опазване 
на околната среда“, макар че 115 човека са ангажирани, но това няма да Ви 
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питам, защото смятам, че е по-несъществено от функцията 
„Здравеопазване“.  

Виждам, че и ще го обвържа с предишния въпрос към Вас, след като 

за всички е ясно, че над 500-600 х.лв. общината за разлика от 2016 г., 2015 

г. и напред, не харчи за Градския стадион, защо „Спорт за всички“ – т.7.5 

във Функция №7 не се увеличи, тези пари да отидат за наистина в Разград 

да бъдат създадени условия за спорт на ученици, на всички граждани, по 

селата могат да се построят съоръжения, не просто няма средства, а от 
3637лв. за 2016 г., за 3000лв. не говорим за стотици хиляди, сега е паднала 
на 1800 лв. И какъв „Спорт за всички“ ще осигури Община Разград, 

общинската администрация с 1823 лв.? За спортните бази също има 
огромно намаление, от 766 508 лв. на 424 000 лв. Това на какво се дължи и 

отново ще напомня да ми отговорите за парите от стадиона.  
Следващия ми въпрос, за зимното поддържане и снегопочистване на 

общинските пътища. Всички в тази зала, но за съжаление и не само тук в 

залата, всички в Община Разград, всички, които са минавали през Разград 

в края на 2016 г., пък и през целия този месец, днеска е последният му ден, 

са видели какво плачевно-трагично състояние на снегопочистването и 

поддържането на пътищата е в Община Разград и особено в града. Малките 
улици въпреки уверенията, които тук чухме и констатацията, че са добре 
почистени и е имало улици, които са били добре почистени, всички знаем, 

че нямаше нито една добре почистена улица, нямаше нито един почистен 

тротоар.  

Господин кмете, както Вие ме гледате, когато аз внимателно слушам, 

сега пък аз Ви поглеждам, защото ако не бях видял заместник - кметицата 
да крета и да не спазва правилата за движение… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, моля по същество да си зададете въпросите, да 
не се разпилявате, защото никой не може да обхване всеобхватната Ви 

мисъл.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Записвайте си, бе. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Записваме си, не сме стенографи обаче. Моля Ви по-същество да си 

зададете въпросите конкретно. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз не Ви питам Вас, питам кмета и както виждате си поддържаме 
добър и визуален контакт. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбира се. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

И смятам, че ще намеря отговори на тези питания. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля да си формулирате кратко и ясно въпросите.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ако искате много кратко, тези дупки вярно ли е, че се говори: първо 

този сняг е останал от Денчо Бояджиев и заради това е проблем на Разград, 

и втория ми въпрос е: вярно ли е, че ще се пълнят с пръст и ще се съдят 
гербери? Ама тези двата не са за кмета, а към председателката. 

Ако искате така мога да Ви задавам въпроси ама няма смисъл. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Изслушайте внимателно. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Слушаме Ви.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз, иначе за изказването съм се приготвил - 4 минути и 32 секунди го 

прочитам. Ама няма ограничение за въпроси, за това…  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Може ли да чуем въпросите Ви? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Така, питам си,да. Колко пари са изразходвани за това мърляво 

снегопочистване? Колко пари са изразходвани за някакви водоноски, на 
които има качени по едни гребла, които се движеха из града с вдигнати 

гребла, защото ако ги пуснат на третия метър започват да въртят гуми, 

защото им са летни гумите. Кой проконтролира и колко пари разградската 
община, разградските граждани, ще платят за кошмара, в който живяха 
повече от месец? И ще продължаваме. Чувам някакви апострофи, които са 
ясни. 

И тези наистина приюти за безстопанствени животни защо ги пишем, 

след като вече всички се убедихме, че това не е приют ами е някакво, какво 
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беше, ветеринарно заведение или не знам какво. Не трябва ли да бъде 
класифицирано в друг раздел на бюджета, а не в Приюти за 
безстопанствени животни? Защото в Разград, стана ясно, че такова няма, 
няма приют. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, с въпросите. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. На първия въпрос, заповядайте, госпожо 

Георгиева. 
 

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

За процентното съотношение, доколкото разбирам между държавна и 

общинска дейност и това, което направихте като аналогия, от което според 

Вас следва, че приходите от местна дейност са намалели. Не мисля, че е 
така. Първо, защото в миналите години държавната дейност, делегираната 
от държавата дейност са една и съща всяка година, само че 
дофинансирането, което общината е правила в годините е различно. В 

настоящия момент то е по-малко поради простата причина, че са 
увеличени стандартите. В преамбюла на бюджета много ясно беше казано 

как всички стандарти от делегираната държавна дейност са увеличени в 

една или друга степен. Това налага и тяхното дофинансиране с по-малко 

приходи от местна дейност. Що се отнася до това, че Вие нали го свързвате 
с намаляване на приходите от местните данъци и такси, предполагам че 
това имахте предвид, искам да Ви опровергая със справката, която имам 

към края на миналата година, какво е процентното изпълнение на 
данъчните и другите приходи в общинската хазна: 113 % общо изпълнение 
на данъчни приходи, най-важните от които – имуществените данъци с 
изпълнение 113 %, патентен данък 94 %, 124 % изпълнение имаме върху 

данъка за превозните средства, 108 % данък при придобиване на 
имущество от дарения и други възмездни начини. Да не продължавам 

нататък, общия процент е 106.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, за доуточняващ въпрос.  
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Значи въпроса не е такъв. Аз Ви казах, сравних 2014 г. с 2017 г. В 

държавните дейности представляват 52,25 % от бюджета през 2014 г., а 
през 2017 г. представляват – 54,51 %. Неданъчните приходи, които е 
реализирала общината в предишни управления, през 2014 г. са 33,38 %, а 
сега пак спрямо 2017 г. заложени 27,73. Дори при толкова увеличен 

бюджет, отново през 2014 г.- неданъчните приходи, приходите от 
продажби, от управление и т.н., са били 1 088 000 лв., а сега при бюджет, 
който е със 16 % по-голям от 32 000 000 лв. е скочил на 37 000 000 лв., 

намаляват на 105 от 108. Значи бюджета расте, общинската част на 
бюджета въпреки този ръст стремглаво пада дори спрямо предишни 

години на лошо управление. Дайте да го спрем това нещо, да го обърнем. 

За това питам как става.  
 

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

Ами аз мисля, че много правилно съм Ви разбрала и това, което 

казах е отговора. Не са променени държавно делегираните дейности. 

Предишните години стандартите са били по-ниски и са дофинансирани 

повече от общинския бюджет. От там идва разликата. Обясних, че 
стандартите през настоящата година, за първи път между впрочем от 4 

години насам, са увеличени. Именно поради тази причина участието от 
местни дейности е по-малко в бюджета.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

По втория въпрос във връзка със Закона за общинската собственост, 
кой ще отговаря? Господин Ненов. 

 

Г-н Иван Ненов – Началник Отдел  „ОСЗ“ 

Аз не чух въпроса, нещо което касае… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля само накратко да припомните 
въпроса. 

 

Г-н Иван Ненов – Началник Отдел  „ОСЗ“ 

Въпроса беше, че има драстично намаление на приходите от 
продажби. Само преди малко, госпожа Георгиева обясни каква е 
причината, значи това е тенденция. Ние сме имали години с приходи от 
продажби над 1 000 000 лв., но все пак ние не сме 2000-та година, не сме 
2010-тата година, говорим за 2016 г. Атрактивните имоти, тука вече ще я 
повторя, особено в Разград, са продадени. Това, което през миналата 
година е продадено е предимно земеделски имоти, и при това имоти по 

параграф 4 от ЗСПЗЗ. Може да си представите какви приходи могат да 
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дойдат от такива имоти. Тези имоти като бройка са 56, спрямо общата 
бройка на продадените имоти, която е 68. За това, когато давахме нашите 
предложения за програмата, предложението беше за продажби в размер на 
300 000 лв., което е с малък ръст спрямо извършените продажби за 2016 г. 
в размер на 238 000 лв., което беше по-реално и естествено ще бъде и по-

изпълнимо. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Иван Ненов – Началник Отдел  „ОСЗ“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Следващия въпрос беше свързан с разходите за 
издръжката на стадиона и други неща свързани със спортния клуб, които 

отпадат след подписването на концесията.  
Заповядайте, д-р Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да, благодаря, госпожо председател.  

Господин Димитров, това е нов бюджет и двамата знаем без да сме 
икономисти, че такова прехвърляне на пари няма как да стане. Това, че 
миналата година са дадени „х“ лева на футболния клуб и сега къде са 
отишли, ми как да Ви кажа, как къде са отишли. Това е нов бюджет. 
Средствата, които ние хипотетично ще имаме ги разпределяме по новия 
начин и ето Ви бюджета. Значи не може да направите едно преливане на 
едни 500 000 лв. от някъде си, които останали от някъде и да ги дадем сега. 
Това е общия бюджет, който ние Ви представяме. Там са включени всички 

средства. Това ми е отговора.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Доуточнявам. След като миналата година – 2016 г. те са дошли 

отнякъде, същия този приходоизточник едва ли изчезва през 2017 г. Те са 
били финансирани тези 500, 600,700, 800 000 лв. от някъде. Това отнякъде, 
понеже така си говорим като неикономисти и през 2017 г. ще съществува и 

ще даде тези пари. Обаче тези пари трябва да отидат на друго място, а не 
да потънат в общежития, стадиони, не знам си какво там, храна на 
футболисти. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Иванова, внесете яснота.  
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Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Ами единия разход е минималната работна заплата и то на всичките 
ни общински предприятия, общинска администрация. Нямаме нов 

приходоизточник, за да си дадем на хората минималните заплати. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Парите, които са спестени от концесията, ще се изхарчат за заплати. 

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Не може да се разглежда по този начин спестени пари. Бюджета е 
година за година. Няма как да спестим пари, господин Димитров. Пестим 

пари само в държавните дейности.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Иванова, това стана ясно на всички присъстващи в залата, 
че бюджета всяка година си е отделен.  

Господин Димитров, понеже тука не ме питахте нали, но може би сте 
го видели. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кое съм пропуснал? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Пропуснал сте първа точка в разшифровката на разходите за дейност 
„Спортни бази“. Тук сте пропуснали, да го кажете, че имаме неразплатени 

разходи за издръжка на Стадион „Лудогорец Арена“ и храна на децата от 
ДЮШ до подписване на договора за концесия, сумата е 114 150 лв. Това са 
средства от миналата година, които сега ние трябва да ги платим.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

По същата логика, като е бюджет за бюджет, хайде забравете ги 

тогава,а? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Освен това тези пари отнякъде ще трябва да ги вземете. По същата 
логика, по която ми обяснявахте, че не трябва да бъдат планирани, защото 

не е ясно от къде ще дойдат, значи казвате, че за заплати, за неразплатени 

разходи ще се намерят, а за „Спорт за всички“ и за съоръжения няма да се 
намерят. Питаха тука колегите за тези спортни площадки и съоръжения, 
хайде те не отговаряли, във всеки квартал има места, където хората им 



71 

 

казват детски площадки, кога те ще бъдат обезопасени. Защо примерно 

парите, които потъваха в Лудогорец, сега не отидат за изграждане на едни 

спортни съоръжения по кварталите, а те,  пак казвам потъваха между 

половин милион в началото и до 800 накрая. Това са, почти съизмеримо, 

хайде не съизмеримо ама то е еднократно 6 000 000 лв., за които Вие 
казвате, така всички потриват ръце, че ще се оправи града с тези 6 000 000 

лв. в „Орел“. Дай боже да се оправи. Ама с почти 1 000 000 лв. всяка 
година могат да се оправят ей тези спортни площадки, да се обезопасяват, 
за да не е опасно децата да играят. Най-лесно е с фадрома да минете и 

всичките тези неща да ги изринете, казвате няма площадки - няма проблем.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, само да Ви припомня, че Вие бяхте от тези, 

които гласуваха половин милион, и след това дето ставаха почти един във 

всички предишни бюджети, когато са се отделяли.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Нещо сте се объркали, въпреки че седяхте ей там при мене. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Минаваме към отговор на следващия въпрос, кои приоритети са 
отпаднали от „Здравеопазването“ за намаляване на…, пак някакъв 

процент, нали така господин Димитров? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожа Иванова.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Иванова, заповядайте. 
 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

„Образование“ и „Здравеопазване“ все още са приоритет на 
общината, но намеленият ръст на планираните средства, идва от намаления 
брой на децата и в детските градини, и в детските ясли. В детските градини 

през 2016 г., сме имали – 1892 деца, но през 2017 г. в момента по 

разчетите, които са по закон са – 1701. Това са наистина 191 деца, които 

носят не само държавна субсидия, но би следвало естествено имат и по-

малка издръжка в градините. Същата е картинката и в детските ясли, но 

най-вече там е в децата в детските кухни. Имаме спад с около 80 деца в 

детските кухни към 31 декември и в яслите, там самите деца в яслите се 
движат, долу горе около 10 деца е спада. Няма как, като нямаме деца да 
получаваме субсидия, няма как и да заделяме ресурс, след като в крайна 
сметка детето води разхода. Има деца в градините, има и разходи.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.  

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Само да допълня, защото все пак остана неизяснен един въпрос – 

„Спорт за всички“ на господин Димитров, който ми зададе един въпрос 
преди това. „Спорт за всички“ е програма по Постановление №129 и е 
програма към МОН. Тези пари, които виждате в бюджета са преходни 

остатъци реализирани в училищата, и са заложени в началото на годината, 
в последствие средствата идват целево от Министерството на 
образованието, разпределят се по училища и се изразходват. Общината 
няма никакъв ангажимент, само като разпределител на тези средства. 
Заложени са,да, в бюджета, но защото са преходен остатък по държавна 
дейност, по конкретно постановление.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Отговорихте и на петия въпрос с това. Стигаме до 

шестия… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Цитира „Спорт за всички“, за това уточняваме, че „Спорт за всички“ 

е държавна дейност. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Абе погледнете 7.5. и 7.6., си прочетете бе. Едното е „Спорт за 
всички“, другото е „Спортни бази и спорт за всички“. 

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Да, но са две различни неща. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, и аз питам за 7.6.„Спортни бази и спорт за всички“. От 776 508 

лв., пада на 424 457 лв., ей това искам да ми отговорите. 
 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Да, отговорихме Ви.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кой е преходният остатък? 
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Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Само капиталовите разходи падат със 100 000 лв. Разликата в 

спортните бази Ви отговори господин Василев. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Напротив, субсидии за спортни клубове 255 000 лв., става на 155 000 

лв. 

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Стоте бяха за Детско юношеската школа. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Е спортните клубове – другите, да не би да са изчезнали? 

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Ами те си остава тяхната субсидия. Ето ги, 155 000 лв. е субсидията 
за спортните клубове. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

При намалени разходи, отново казвам над половин милион, за които 

тук ме обвиняват, че съм ги гласувал преди… 

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 

Миналата година в бюджета няма половин милион планиран за 
Детско юношеската школа. Няма как сега да търсим половин милион 

разлика. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не за Детско юношеската школа, говоря за приходите, които 

общината би трябвало да получи от, трябваше да получи от билети, които 

изхарчваше за охрана, за осветление, за отопление и за всички неща за 
стадиона. Ей тези пари, които тогава трябваше да се харчат и от някъде са 
идвали, от същото място сега като излязат, защо не отидат за спортни бази 

и за субсидии за спортните клубове? Поне хората да видят нещо хубаво в 

града и спортистите да получат стимул. Спряхме да стимулираме 
Лудогорец, видяхме че с помощта на Общинския съвет, на общинското 

ръководство започна, проходи, не само благодарение на нас, но и с наша 
помощ, защото доста пари наливахме и стана един европейски голям 

гранд, в момента тези пари вместо да отиват и да се връщат към нашите 
деца те някъде изчезват. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Господин Димитров… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Димитрова, хайде да си мълчиш малко, когато не те питат па тебе. Аз 
не мога да се изкажа, защото тук дуднат. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Все още сме на въпроси, господин Димитров.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Само малоумни не могат да разберат въпроса или хора, които 

наистина се правят на малоумни, защото да не отговарят.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля да не ползвате епитети, които са обидни. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Няма такива в залата, няма такива в Разград, не се правете. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров! Продължаваме с шестия въпрос, който касае 
зимното почистване и колко пари са изразходвани до момента. Д-р 

Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Благодаря, госпожо председател.  

Уважаеми господин Димитров, аз съм възхитен. Такава драма, такова 
присъствие в залата, такива епитети – плачевно, трагично и какво беше 
още. Ако бях страничен наблюдател, щяхте да ми направите огромно 

впечатление. Ако не бях обикалял по цели дни с Илиев, с Тахиров, с шефа 
на почистващата фирма, ако не бях с работниците от почистващите фирми, 

по пешеходни пътеки, по тротоари, по улици, щях да приема за истина 
Вашето твърдение. Дълбоко невярно, заблуждаващо и манипулативно 

изказване. Нито един лев не е изплатен на почистващата фирма към този 

момент. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. И последния въпрос касаеше: как точно трябва да се 
формулира приюта, който не е приют.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Господин Димитров, имате възможност да направите предложение 
как да формулираме тази точка. Идеята е тази, че тези средства наистина 
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са необходими за да можем евентуално да завършим единия приют и 

евентуално да направим втори приют. Защото проблема с кучетата, той не 
е само на кмета - той е и Ваш, той е общ. И ние трябва да го решим по най-

добрия начин и по най-евтиния начин за нас, за хората, да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Имате доуточняващи въпроси ли? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, защото нещо не разбрах. Тука на Приложение №2.8: за зимното 

поддържане  и снегопочистване на общинските пътища, казвате че от 
398 000 лв., нито лев не е заминал. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Да, все още не е . Какво имате предвид? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Хубаво би било да ги изхарчите, за да е чист. Явно от икономия, вече 
почвам да си мисля, които правят, до сега мислех че от немощ на 
почистващите фирми… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Благодаря,господин Димитров…  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

….а сега от икономия е било. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

…..все пак икономисваме, оптимизираме, благодаря. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Понякога „икономията е майка на мизерията“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров. Заповядайте, господин Джипов. 

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Бях провокиран тука да попитам, когато чух от заместник - кмета, че 
при изпълнение 124 % на данъка върху превозни средства, виждаме 
увеличение, ако отворите на Приходна част уважаеми колеги, от 
приблизително 450 000 лв. или 27 % по моя груба сметка. Това събужда 
съмнение, че Вие искате да вдигнете данъка върху автомобили или 

превозни средства, както е написано тук, което в този момент данък е един 
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от най-скъпите в страната, даже дори в София е с 5 % по-евтин, отколкото 

тук в Разград. От къде при изпълнение – 124 % на това перо ще дойдат 
450 000 лв.? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Първо, това нали не е местен данък. Да, действително сме заложили 

такъв процент и той всяка година расте именно на този данък, поради 

простата причина, че има вече автоматична свързаност с КАТ и 

автоматично пристигат данните в общинските администрации, така че във 

всяка година този данък ще има ръст. Не се дължи нито на ставката, която 

имаме намерение да променяме, нито на нещо друго, а просто на по-

добрата организация, създадена на централно и на местно ниво.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси? 

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Доуточняващ въпрос. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доуточняващ, заповядайте. 
 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Каква беше миналогодишната ставка – процентна на увеличение? 

2015-2016 г. 
 

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

Не сме увеличавали нито един от данъците, нито пък таксите 
миналата година много добре знаете, тъй като те минават през Общинския 
съвет. 

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Не, в обема има разлика. Какво беше процентното увеличение между 

обема за 2015 г. и 2016 г.? 

 

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

Другата причина, поради която имаме по-добрата събираемост …. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Колеги, моля за тишина в залата. Заповядайте, госпожо Георгиева. 
Изчерпахте ли отговора? 

 

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

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Беше изчерпателно, благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Възникнаха още няколко въпроса в мен по време на тази дискусия, 

която водим. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля да запазите тишина в залата. Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Тука няколко пъти споменахме – дали кастрационен център, дали 

приют, бихте ли приели, понеже гледам справката за бюджета по кметства 
и само в две кметства – Дянково и Раковски има увеличение в частта-
текущи ремонти и поддръжка на улици и други дейности по жилищно 

строителство и текущи ремонти, там в двете села има в по двата параграфа 
по 2 500 или общо за двете села под 5000 лв. за всяко едно. Всички други 

села са замръзнали. И бихте ли приели, и без това казвате, че този дали ще 
е приют или кастрационен център, той на етапи ще се изгражда, нали така? 

Така, бихте ли приели едни мизерни 1000 лв. от там да ги прехвърлим в 

кметство Осенец, което предвижда тази година едно сериозно обновяване 
на тротоарите пред кметството и градинката, за която много добре се 
грижат през последните години. Това ми е единия въпрос. Мисля, че едни 

1000 лв. от там няма да катурнат каруцата на този център-кастрационен. 

Така това е едното, като единия ми въпрос. Другия ми въпрос е, приходите 
от продажба на дървесина на корен, т.е. това което си плащат частните 
фирми в бюджета на „Разградлес“ ли влизат или директно в Общинския 
бюджет и какъв е този приход за 2016 г.? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Манева, имате ли готовност за отговор?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Манева, извинявайте. Не, госпожо Неделчева, няма да Ви 

ги дам от там. Ще Ви ги дам от резервирания бюджетен кредит. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Манева, заповядайте. 
 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

Приходите от продажба на дървесина от фирмите, влиза директно в 

бюджета на общината. За 2016 г. приходите от фирмите са 537 728 лв. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Аз искам да предложа нещо. Понеже стана дума за… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Сега, имате ли въпроси? 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Свързано е с въпросите – процедурно. Моля Ви нека дадем 

възможност, тук присъстват и кметове на кметства, да им  дадем 

възможност също да зададат въпроси по касаещата ги част, за да можем да 
вземем после и по-добро решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ханчев, кметовете имат възможност да изказват становища 
и да изразяват мнения, но не и да задават въпроси. Ще Ви помоля да не 
превръщате залата в нещо, в което не би трябвало да бъде с Вашите 
предложения постоянно и непрекъснато, по всеки повод, който си 

създадете…  

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Като процедура мога да дам такова предложение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ако искате и имате такова процедурно предложение, аз ще го 

подложа на гласуване, но не е редно, то не е включено в Правилника за 
дейността на Общински съвет-Разград. Имахме на предната сесия промяна, 
ако искахте можехте да го направите.  

Поддържате ли си процедурното предложение? Господин Димитров, 

ще Ви помоля да не ме репликирате. Господин Ханчев, поддържате ли си 

предложението?  

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 
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Да, да, поддържам го.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, направено е 
процедурно предложение от колегата Митко Ханчев, за това да се даде 
възможност кметовете на малки населени места да задават въпроси във 

връзка с бюджета. Подлагам това процедурно предложение на гласуване, 
моля Ви гласувайте.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Гласуването приключи, ще помоля дежурния секретар да обяви 

резултата. 
 

Г-н Веселин Спасов – дежурен секретар 

Уважаема госпожо председател, в гласуването взеха участие 20 

общински съветника: 11 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – 7.  

 

Общински съветник Иво Димитров гласува с вдигане на ръка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С 11 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – 7, 

предложението не се приема.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, оспорваме Вашето твърдение, че не се приема 
предложението. Касае се за обикновено гласуване… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Именно, господин Ненчев, кворума ни е 33 общински съветници. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Моля Ви…. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Проверка на кворум. Процедура-проверка на кворум. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Гласували са повече от половината.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има направено предложение да се провери кворума.  
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, проверка на 

кворума в 16:33 часа. Моля Ви да гласувате с електронните пултове. 
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Г-н Веселин Спасов – дежурен секретар 

Уважаема госпожо председател, при проверката на кворума 
участваха 32 общински съветника: 

 С  31 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 1.  

 

Общински съветник Иво Димитров гласува с вдигане на ръка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ненчев, при 32 човека, какъвто е кворума на днешното ни 

заседание, с: 11 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – 7, 

процедурното предложение на общински съветник Митко Ханчев, не 
се приема. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Вашето твърдение е незаконосъобразно.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Има валидно гласуване. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, предложението не се приема.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Това не е вярно. Не е вярно. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев  –„Кауза Разград“ 

Да гласуваме пак. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има предложение от общински съветник Калоян Монев да се 
прегласува…  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 
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Моля Ви, госпожо председател, научете правилника. За да има 
валидно гласуване, трябва да са участвали в гласуването повече от 
половината регистрираните общински съветници и от тях повече от 
половината да са подкрепили проекта. Това са елементарни, азбучни 

истини, време  е да ги научите.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ненчев, благодаря Ви много. За това сте в този Общински 

съвет, за да може да научите всички ни. 

Господин Монев, предложи прегласуване на предложението – 

процедурното на колегата Митко Ханчев. Ще Ви помоля да гласувате. 
 

Г-н Веселин Спасов – дежурен секретар 

Уважаема госпожо председател, в гласуването взеха участие 32 

общински съветника: 
 С 12 гласа „ЗА“, „против“ – 6, „въздържали се“ – 14.  

 

Общински съветник Иво Димитров гласува с вдигане на ръка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С 12 гласа „ЗА“, „против“ – 6, „въздържали се“ – 14, 

предложението не се приема. 

Заповядайте, д-р Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги кметове, 
Обръщам се към Вас, за да Ви благодаря, че не се поддавате на 

манипулациите на определени общински съветници. И само за 
определените общински съветници да кажа, че всеки един от Вас в 

продължение на цяла година и особено края на годината, когато се 
формира бюджета на Община Разград е имал своята възможност, идвал е в 

общината, поставял е въпросите и пред икономическия отдел, и при 

заместник - кмета по финансите, някои са идвали и при мен. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания и 

предложения във връзка с докладната записка? Заповядайте, госпожо 

Неделчева.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 
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От въпросите, които зададохме  групата съветници от „БСП“ и това, 
което ни вълнува може би е станало ясно, че ние като група съветници 

няма да подкрепим бюджета и това не е просто чист инат, а е 
продиктувано от доста мотиви. Основното, с което ще започна е, че за 
втора поредна година новото ръководство на общината не ни представя 
нов бюджет, а корекция на бюджета. Виждаме само прехвърляне на едни 

суми от един параграф в друг или на увеличение на определени суми за 
сметка на други. Това не е нов бюджет. В него липсват, в тези бюджети – 

миналогодишния и сегашния, ние не виждаме тези амбиции за промяна, с 
които дойде на власт новото ръководство. Няма такива. Няма ясни идеи и 

визия за някакво по-различно развитие на Разград. И тук искам да кажа, че 
вината не е в ей тези хора, които са седнали отзад – експертите от 
общинската администрация, тяхната роля е единствено да облекат в цифри 

идеите на кмета на общината, идеите, които са залегнали в неговата 
управленска програма. Тука ще отворя една скоба, между впрочем колеги 

сигурно всички си спомняте, ей тука някъде аз си я нося Програма за 
управление на кмета, но ще припомня, че в нарушение на ЗМСМА той е 
представи на шестия месец от управлението си. И аз я прочетох, и от време 
на време я преглеждам и сега за бюджета също я прегледах. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Д-р Василев, моля Ви да не прекъсвате общинския съветник. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Тази програма както ни беше представена, беше един пожелателен 

документ. Няма никакви ясни параметри в това число и финансови 

параметри и това го виждаме като отражение и в миналогодишния и 

сегашния бюджет, който ни предлага. В бюджета няма политики има само 

запълване на дупки и то не много успешно. И сега аз очаквах още при 

представянето на бюджета да кажете с гордост как за тази година бюджета 
е с 1 387 046 лв. повече от плана за 2016 г. Вероятно изпълнението е по-

голямо за 2016 г., говоря за плана. Наистина така звучи добре, обаче още в 

обяснителната записка пише, че само от увеличение на стандарта в 

държавни дейности ще постъпят с 1 522 000 лв. повече в бюджета на 
Община Разград, което значи, че увеличението на държавния стандарт е 
повече от общия ръст, обем на бюджета.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, само Ви напомням, че времето за изказване вече 
е 5 минути. 
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, госпожо Радославова, аз Ви обещавам, не знам рождения Ви ден 

мина ли, извинявайте ако съм го пропуснала, за 8-ми март ще Ви подаря 
хронометър.  

Виждам във всички общински предприятия, т.е. хайде да не е всички, 

като изключим Обредния дом, всички общински предприятия са с 
бюджети, които поставят под въпрос по-нататъшното им не само развитие, 
а съществуване. „Паркстрой“, „Столово хранене“, ами „Разградлес“ имат с 
около 144 000 лв. планирани по-малко приходи. Това не е бюджет на 
развитие. Този бюджет води до още един основен и голям проблем, за 
който ей сега преди малко, аз благодаря че приехте тези 1000 лв. за 
увеличение на кметство Осенец, но това не е цялостно решение на 
проблема със селата, това е пак казвам на парче, кръпки поставяме. Този 

бюджет така представен едно към едно, сумичките ги проверявах от 
предходния бюджет, същото е заложено за селата с изключение само на 
Дянково и на Раковски и аз поздравявам тези кметове, че са намерили 

лоби, което да им осигури макар и не много голямо, но все пак 5000 лв. 

отгоре в бюджета си е все пак нещо. В бюджета, както казах и преди малко 

споменах… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, госпожо Неделчева? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Към приключване отивам, госпожо Радославова. Няма нови 

политики и няма управленски решения за бъдещо развитие, напротив като 

погледнете и бюджетната прогноза за следващите години показва 
отстъпление. Тази година в сравнение с миналата, както е била прогнозата 
– 742 000 лв., за следващата година в сравнение с това, което сме 
прогнозирали през миналата година спад с 1 192 000 лв. и това е основно 

за сметка на по-малко постъпления от продажба на услуги, стоки и 

продукция. И това е показателно, че ръководството на общината няма 
виждане дори и за общинските предприятия как се развиват, как ще се 
развиват и какво ще ги прави от тук нататък. И ние не можем и няма да 
подкрепим такъв бюджет, който може да бъде определен само с една дума 
– застой. Благодаря.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Ханчев.  

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Благодаря Ви.  
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Уважаеми господин кмете, 
Заместник - кметове, 
Кметове на малки големи  населени места, 
Уважаеми колеги, 

След това, което чухме като проект и особено след зададените 
въпроси и отговорите, които получихме мога да кажа, че бюджета на 
Община Разград за 2017 г., който е сходен с миналогодишния и по-

миналогодишния наистина не показва никакви амбиции, никакво развитие, 
никакви тенденции за промяна, за създаване на по-добра среда за живот. 
Да, безспорно има заложени конкретни полезни рутинни дейности, но те са 
малки и не могат да бъдат определящи, особено за скоростта, с която 

Разград трябва да се опита да преодолее тенденциите на застой и 

изоставане в сравнение с други общини от нашия калибър, нещо което 

трябва да бъде наша стратегическа цел, а такава стратегическа цел 

заложена в този бюджет аз не виждам. Такъв ми е изводът. Това не е 
бюджет за община с претенции да догонва изоставането през минали 

периоди. Това, като слушах тука въпросите и отговорите ми хрумна, че 
даже не е бюджет на община, а по-скоро на общинска администрация. 

Общо взето промяната от миналата година се свежда само до лека 
актуализация на разходите за трудови възнаграждения в различните звена 
съобразно промените в нормативната база. За това и заложените цели не са 
много по-различни от миналогодишните, а тук според мен беше основният 
момент и ако бяхме заложили по-амбициозни цели и в приходната част, и в 

разходната част, това, за което преди малко господин Димитров спомена –
можехме да си позволим някои от тези генерирани приходи и спестени 

разходи, още сега да ги насочим целево към идеи, които след няколко 

години, като изчезне притока от европейски програми, когато няма да 
можем да се надяваме на такива средства да ни послужат като една основа, 
за да продължим да се развиваме с по-висока скорост. Нито растеж, нито 

развитие предполага този бюджет и то нито в една област, може би само 

ако изключим фолклорния събор в с.Гецово, който е под патронажа на 
господин кмета и аз, не че имам нещо против него, напротив, но това все 
пак е една единствена проява свързана не толкова със създаването на 
някакъв културен продукт, колкото с някакви представителни, 

развлекателни и пиарски функции, а това се отнася и до много други 

такива дейности, финансирани от бюджета. Не виждам и никаква заложена 
програма по отношение на качеството на живот. Просто по никакъв начин 

не може да се разчете, че заложените в бюджета разходи са насочени към 

по-чувствително подобряване на качеството на живот на гражданите на 
общината. Извинявайте, ама за кучешкия приют са заложени повече 
средства, отколкото за спорт на населението и основно на децата. Приют 
ли е там какво е, както и да го наречем, нали, да, давам си сметка – 

кучеопазването е много важно нещо, свързано е с… 
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Ханчев, здравето на хората е по-важно.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Д-р Василев, ще Ви помоля да не прекъсвате общинските съветници. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Извинявайте, ако искате може да ме отстраните от залата.  
 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

В същия момент…Ама вижте какво, аз добре разчетох нали –за 
масов спорт и за такива спортни дейности и масови спортни прояви някъде 
се падат по около 0,30 лв. на човек от общината, няма такава статистика в 

нито една община от нашия ранг. В същия момент се увеличават 
средствата за издръжка на администрации, на административни дейности и 

то не продуктивни. Сега нека да не забравяме, че ние излишно избрахме, 
по точно колегите от „ДПС“, „ГЕРБ“ и „Кауза Разград“ двама заместник - 

председатели на Общинския съвет вместо председателят сам да си върши 

работата, както винаги е било до сега и това веднага си проличава в 

бюджета. Сега аз съм сигурен тези там 60 ли, колко казахме хиляди лева 
няма да съборят бюджета на Община Разград, мисълта ми е, че това е 
нечестно спрямо гражданите и е некоректно, и е крайно неправилен 

подход, и това се отнася и до много други дейности. Така че нито 

тактически, да се вместя във времето приключвам, нито стратегически 

този бюджет не е направен в интерес на хората в нашата община. За това аз 
смятам, че не бива да бъде подкрепян. Приключих. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, изтече Ви и времето. Други желаещи за изказване. 
Заповядайте, господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Аз искам най-напред да започна изказването си с добра дума за 
общинската администрация за това, че през 2017 г. няма да има изменение 
и увеличение на местните данъци и такси. Това е едно добро постижение 
на фона на извършеното в много общини, включително и в областни 

центрове, където се стигна до увеличение на тези данъци и такси. И ние по 

достойнство оценяваме това запазване на данъчното бреме за гражданите 
на Община Разград, но ако това трябва да бъде оценено с положителен 

знак, сега искаме кметът и неговият екип да приемат критичните думи, 

които казваме добронамерено и като възможност да видят дали има 
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допуснати грешки и слабости, за да се надяваме на третия бюджет, който 

ако е живот и здраве да приемем всички заедно след една година да не 
бъдат допускани тези пропуски и тези недостатъци, които сега 
констатираме. Знам, че вече с 5-те минути запушихте устата на опозицията 
и няма да имаме възможност за по - аргументирани съображения и се 
налага да маркирам само няколко неща, които според нас са недостатък на 
бюджета. В списъка на не добре балансираните и разпределени средства по 

отделни пера, аз искам да посоча и съпоставката между дейностите 
свързани с текущи ремонти и ремонти на улици, които на страница 7 в 

съответния раздел са посочени за обща сума 225 000 лв., и от които 

забележете: за текущи ремонти от 103 000 лв., 82 000 лв. за селата или 

21 000 лв. за града, ако е вярно това, което е записано и за ремонт на улици 

от общо 122 000 лв., за селата 107 000 лв. или за града остават 15 000 лв., 

чета страница 7, абзац 2 от пояснителната част на проекта за бюджет. И не 
виждам как кмета въпреки заявленията, че като се стопи снега ще направи 

всичко необходимо да бъдат преодолени последиците от зимата и 

разрушаването на улиците в града и по селата ще се направи с такъв 

финансов ресурс. Тук просто се движим по инерцията и записваме едни 

цифри без да се съобразяваме с реалните потребности и проблеми. Така се 
получи и със снегопочистването и се притесняваме, че ще дойде март-
април месец, града ще зейне в дупки и ями  и няма да има никаква дейност 
свързана с отстраняването на тези пропуски. Виждам, че гледате часовника 
и явно наближава края на времето за изказване и се налага да прескоча 
една голяма част от другите проблеми, но ще маркирам само и 

следното:уважаеми съветници, в раздела свързан с финансиране на 
дейностите на Общинския съвет ние забелязваме за разлика от другите 
пера едно щедро увеличение на сумите за възнаграждения. И към 36 000 

лв. или към 3000 лв. за председателя, добавяме още над 28 000 лв. и така се 
оформя едно перо от 64 000 лв., които даваме на триумвиата или триото, 

което е определено да ръководи Общинския съвет. Това е цинично, 

нахално и неморално. И ние още веднъж искаме да обърнем внимание, че 
не може за работа, която не е увеличена, за работа, която може да се 
свърши и за половин ден, за работа, която не предполага ангажиране на 
трима души ние да харчим 64 000 лв. без застраховките. Толкова получават 
нашите трима ръководители в Общинския съвет-Разград. 

 И искам да завърша с това, че съпоставката показва така една голяма 
любов и афинитет към проблемите на кучетата.  

Господин Василев, ако на територията на Община Разград има 1000 

кучета, те не са толкова…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ненчев, само искам да Ви кажа, че времето Ви приключи.  
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Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Завършвам. Харчим 176 000 лв., повече от пенсията на някои 

граждани. Нещо тук има съмнително, има основание за подозрения. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има ли други желаещи за изказвания? Господин Христов, 

заповядайде. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, ще Ви помоля да се съобразявате с правилника, 
който приехме целия Общински съвет, като колективен орган и да спазвате 
времето за изказване, което е в рамките на 5 минути. Благодаря Ви. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Предполагам ще ме контролирате. Може би изказването ми ще бъде 
обобщение на казаното от колегите и аз за това ще направя и някакво 

предложение, какво следва да се направи. Защото сега всички говорят за 
ефективността и ефикасността на работата, но никой не казва най-важното, 

не казва истината. Разходите могат да бъдат толкова, колкото са парите. 
Пари няма. Това е истината. Приходи няма, говорим за местни приходи. 

Бюджета на една община, това е начин за управление, а пък 

бюджетирането е начин да се осигури най-правилната комбинация от 
ресурси. Резултатите обаче се получават чрез използване на възможности, 

а не чрез разрешаване на проблеми. Самите резултати трябва да дойдат с 
използване на тези възможности. Ефективното управление трябва да вижда 
ресурсите и усилията като едно цяло, и тяхното разпределение на тези 

ресурси трябва да бъдат разпределени към продукти, услуги, които са 
приемани от гражданите. Да, вярно е, от 2007 г. едни и същи бюджети, 

едно и също се чува – бюджета е балансиран, бюджета е балансиран. Това 
е вярно, защото са спазени правилата за бюджетирането и защото е спазена 
буквата на закона. 

Обаче това не може да продължава вечно и трябва да се обърне 
внимание, защото такъв бюджет ще бъде предложен и догодина, и по 

догодина, и 2019 г. Или, да кажа на Иво Димитров, защото тези бюджети 

ще бъдат всичко друго, но не и възпроизвеждане на резултатите, или те ще 
правят разходи и ще произвеждат – нищо. Производителните разходи или 

тези, които са насочени към потребностите на гражданите – 

административните услуги, чистотата, пътищата, осветлението, 

образованието, местата за отдих, детските площадки, видно е че тук 



88 

 

разходите са най-големи, това са и най-коментираните, и най-важните 
разходи.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да спрете с този звук. 

Продължавайте, господин Христов.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Слушаме Ви, господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

30 секунди повече. Дали може общината да се пребори и да се 
покаже политическа воля да се спре наливането на средства в дадени 

функции, примерно в заведения, където има само 10 деца или на книга 
записани да учат 50, а пък като отидеш в понеделник не можеш да видиш и 

5 деца. За тази промяна, с която трябва да се ограничат неефективни и 

неефикасни разходи, според мен трябва да се анулират тези разходи, които 

не дават никакъв резултат. Аз ще Ви дам един пример. Със сигурността, 
реда и спокойствието на гражданите или т.нар. контролни дейности. 

Приходите от контролни дейности в транспорта – 160 000 лв., разходите за 
издръжка 213 000 лв. Ако се оптимизира тази дейност и се въведе 
примерно таксуване с техническо средство – смс – и разходът няма да бъде 
повече от 100 000 лв., това са включително и ФРЗ с всички осигурителни 

тежести. Редно е да споменем общинските предприятия и други такива 
соц- измишльотини. Липсва публично-частни партньорства, аутсорсинг…  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, моля Ви се да не се намесвате. Заповядайте, 
господин Христов.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

И стигаме до нещо много, много важно, а именно загубите. Имаме ли 

такива усилия, които не дават никакъв резултат? Естествено за функция 
тези загуби могат да бъдат различни, обикновено те си имат защитници, 

които най-често ги оправдават с традиции, с навици на общността, с 
определена политическа насоченост, било то и социална политика. Но 

както и да ги защитавате, тези загуби са си загуби. А загубите, както казва 
уважавания господин Иво Димитров, загубата носи мизерия, загубата носи 

отрицателен ефект за населението.  
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Това не съм го казвал. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Ако сте забравили ще припомня анализа на института за социална 
политика, че Разград продължава да е сред 5-те региона в страната, които 

са в графата много лошо социално-икономическо… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, ще Ви помоля да се ориентирате към 

приключване. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Добре. Какво е становището на нашата група? Имаме два пътя. 

Единия, оставаме в това положение и правим – нищо. Втория, започваме 
битка за ефективно използване на бюджетния финансов ресурс, за да 
можем да обвържем целите и задачите за развитие и ефект на населението. 

Ние за това даваме, т.е. имате нашия политически гръб, ще Ви подкрепим, 

но ние искаме още, както е казано, още на следваща сесия искаме да видим 

промяна, искаме да видим конкретни структурни, оптимизиращи и каквито 

искате ги наречете реформи.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви , господин Христов.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Последно. От многото разговори, от публикации, от преса, от 
срещи…Имам да вземем от неговото. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Аз съм Ви ги дала, ще Ви помоля да се ориентирате към 

приключване. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Хората искат да се случват тези неща. Аз знам, че хората искат две 
неща в Разград: Искат да видят промяна и искат никога „БСП“ и 

Денчовщината да не се връща в общината на власт. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Христов. Други желаещи да направят 
изказвания? Заповядайте, господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 
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Благодаря. 

Колеги, аз ще обобщя това, което Божинел искаше да каже в рамките 
на последните 10 минути. В началото на нашия Общински съвет, господин 

кмете, той Ви каза една много хубава фраза – „режете“. Спомняте ли си я? 

Ако Вие не започнете да режете тези консуматорски структури в общинска 
администрация, ако не започнете тази промяна, която обещахте, и която 

ние Ви повярвахме, че ще се случи няма как да продължим напред и да се 
развива нашата община. Защото и сега в тази зала, в сред този Общински 

съвет, колкото и да е нахално и цинично да е, както каза колегата Ненчев, 

има общински съветници, които са на общинска ясла, половината от 
тяхната група са такива и сега тези хора няма да си гласуват собствените 
заплати. Това е нахалното и циничното. Другото нахално и цинично е, че 
има общински предприятия, търговски дружества, където по волята на 
господин Ненчев са, с негова докладна записка, има представител на 
„БСП“, който получава също две минимални работни заплати всеки месец. 

Какво е свършил аз не знам, предполагам, че като дойде отчета на 
търговското дружество ще разберем. Благодаря Ви, завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Заповядайте, д-р Апти. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Реплика. Госпожо председател, моля за процедура реплика. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не Ви видях, заповядайте, господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Към преждеговорещия искам да отправя следната реплика: трябва да 
прави разлика между заработени възнаграждения, които са в резултат на 
труд 8 часа или примерно 10 часа, както работи да кажем заместник - 

кмета Галина Георгиева и пари получени даром без да има работа. Това е 
разликата, която ние посочваме, за това 64 000 лв. да се дават на трима 
души – председател и зам.-председател. И тук е голямата разлика между 

демагогия и съобразяване с реалните факти.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Не може да направите реплика на реплика, господин Димитров. 

Извинявайте, поне толкова съм научила.  
Д-р Апти, заповядайте да направите своето изказване. 
 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви, госпожо председател.  

Уважаеми колеги, 

Естествено, убеден съм, че за повечето от присъстващите този 

бюджет не е добър по ред обективни и субективни причини. Който и да го 

напише, както и да го напише недоволства ще има. Естествено и за нас, 
като група, бюджета не е идеален. Ще засегна част от тях. Обективно 

погледнато – приходите от местни дейности, които се залагат са 
константна величина вече повече от 5 години. Второ, дофинансирането на 
държавни дейности съществува и то с високо относителен дял, абсолютна 
стойност 1,4 милиона. От наша гледна точка, пак казвам, съществуват 
свръх финансирания на общински звена, които дори да не ги наречем 

синекури, то са с ниска, съмнителна полза, финансиране ако не на 
дублиращ то от части препокриващи дейности и т.н. Целта ни да изразим 

становище относно проекто-бюджета е не да навлезем в определени числа 
или да изпаднем в безсмислена логорея и критика, а по-скоро, както и 

господин Христов повдигна този въпрос, да отправим следния апел и към 

общинска администрация, и по-конкретно - кмета: нашата група общински 

съветници са отворени и готови за диалог и утвърждаване на рационални 

идеи, които ще допринесат за повишаване на приходната част и 

намаляване на разходната чрез логични трансформации на общински звена 
с цел оптимизация на извършваните от тях дейности с адекватно и 

целесъобразно изразходване на финансови средства. Тъй като сме убедени, 

че по-нататъшната политика на общинска администрация ще бъде в тази 

посока, ние, нашата политическа група на Движението за права и свободи 

ще подкрепим така предложения ни проекто-бюджет. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Христов.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Процедура за прекратяване на изказванията.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

На дебатите. Направена е процедура за прекратяване на дебатите, 
моля да гласуваме. 

 

С 23 гласа „ЗА“, „против“ – 7, „въздържали се“ – 1, 

предложението се приема. 
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Пристъпваме към… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Прочетете правилника. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Прочела съм го, господин Димитров. Искате да Ви изслушаме във 

връзка с това, че възразявате срещу процедурата, заповядайте.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Господин Стоян Ненчев не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Преди това не съм видяла такова нещо, господин Ненчев. Давам тази 

възможност сега. Защото друг път, господин Димитров винаги прави 

достатъчно възможно да бъде забелязан, този път се сети след после, но 

въпреки това Ви давам тази възможност.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

След Вашите забележки съм по-нисък от тревата.  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Госпожо председател, обяснение на отрицателен вот по процедурни 

въпроси не може да се дава.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не е обяснение… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не е във връзка с отрицателен вот, господин Монев. Заповядайте, 
господин Димитров, слушаме Ви.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Против съм, защото преди година тук призовах да подкрепим 

предложения бюджет от кмета, не защото беше добър, а за да му дадем 

време да започне да изпълнява мисията, за която беше избран от нас, да 
дадем поне 100 дни толеранс, време за сформиране на що-годе сносен 

екип, време за изработване на нови политики. Колегите ме убеждаваха, че 
е неподготвен и напразно залагам надежди, сега се оказаха прави. Че беше 
лош бюджет го доказаха  многобройните, чести корекции, които претърпя 
през годината. То и този, ако бъде приет в този вид ще претърпи корекции, 

тъй като не е по-различен или по-добър. Правен е от хората, които правиха 
политиката и бюджета през последните години. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Обяснявам защо съм против прекратяване на дебата. През 
последните години на управление на „БСП“ в Разград… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате две минути за това, минута и половина вече е изтекла. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ама аз си засичам също. Подкрепата ми беше разбрана грешно, че 
групата на „Реформаторския блок“ ще бъде патерица, проходилка и винаги 

ще подкрепя и замазва безсилието и управленската немощ на „ГЕРБ“ в 

Община Разград. 

Господин кмете, уважаемо мнозинство, проспахте цяла година. 
Вместо да налагате нови политики, вместо да съберете екип, вместо да 
съставите смислен бюджет се подложихте на „ДПС“ и ренегатите от ляво и 

уж от дясно, да подкрепят каквото им предложите. Председателката не 
напразно наложи 5 минути изказване с правилник… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров. Времето Ви изтече. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Бюджета тази година е съставен на принципа на дългогодишните 
дашни студентки от Висшия институт по хранително-вкусови технологии 

Пловдив, които са влезли, взели повечето изпити в полегнало състояние. 5 

минути срам-цял живот висшист. Приехте и дебата да се ограничи до 5 

минути, да няма време за обстоен анализ. Бюджет, за който в пълна степен 

важи правилото „с какъвто се събереш, такъв ставаш“. Събрахте се с 
„ДПС“, полегнахте, и ха ви сега честито. ГЕРБ-Разград състави бюджет 
заченат в грях и по противоестествен начин, разбирам че е гадно да сте 
изнасилени от ДПС, но не мога да Ви съчувствам. Вие сами си го избрахте. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, прекалихте и прекрачихте всякакви граници. 

Отнемам Ви думата във връзка, използвахте абсолютно, прекрачихте 
всички възможности и граници. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кое съм използвал? Кое съм използвал, да кажете.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Вместо да обясните, какво против имате процедурата, Вие си четете 
това, което сте си написали като думички и като слово, и изказване във 

връзка с бюджета.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

За разлика от Вас, аз мога да чета, а не само да пиша. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№11. 

Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов  +  

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов  +  

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. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков  +  

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 +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 278 

 

В съответствие с изискванията на чл.94 от Закона за публичните 
финанси Общинският съвет разглежда и приема проекта за бюджет за 

съответната година. 

Проектобюджетът е изготвен съобразно процедурата, регламентирана 

с чл.84 от Закона за публичните финанси, чл.19, чл.21 и чл.22 от Наредба № 

15 на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. Публикувана е 
покана за публично обсъждане  във вестник „Екип 7” /бр.147/28.12.2016 г./ и 

на уеб страницата на Община Разград. Изготвен и е приложен Протокол от 

публичното обсъждане от 06.01.2017 г.  
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1, 

във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, съгласно чл.94, ал.2 и ал.3, чл.39 

и чл.97 от Закона за публичните финанси и във връзка с разпоредбите на 

ЗДБРБ за 2017 г. и чл.4, ал.1 и чл.23-чл.27 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 22 гласа „ЗА“, 

„против“ – 11, „въздържали се“ – няма,  

 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема плана по бюджета за 2017 г. както следва: 

    1.1. По прихода              37 888 850 лв. 

    /разпределени по видове приходоизточници /държавни трансфери  

    и собствени приходи/ съгласно Приложение № 1/, в т.ч.: 

        1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности                         20 653 713 лв. 

    1.1.1.1. Обща субсидия                                                            19 972 226 лв.                     

               1.1.1.2. Преходен остатък от 2016 г                                                     827 910 лв. 

               1.1.1.3. Временно съхранени средства                                              - 146 423 лв.                                    

         1.1.2. Приходи за местни дейности                                             17 235 137 лв.    

в т.ч.:             

               1.1.2.1. Данъчни приходи                                                    4 617 000 лв.  

               1.1.2.2. Неданъчни приходи                                                              10 505 943 лв.     

               1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия                                       1 554 200 лв.                                                                                        
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               1.1.2.4. Зимно поддържане и снегопочистване 
                            на общински пътища                                                      201 900 лв.                                                                               

               1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи                        784 800 лв.                             

               1.1.2.6. Възстановен заеми от SG „ЕКСПРЕСБАНК“                  -700 000 лв. 

               1.1.2.7. Възстановен заем от Фонд „Енергийна ефективност“      -90 720 лв.                        

               1.1.2.8. Възстановен заем на  Фонд „ФЛАГ“                -240 000 лв. 

               1.1.2.9. Възстановени временни безлихвени заеми                100 000 лв.                                                        

               1.1.2.10. Друго финансиране /вноски за РИОСВ/             -1 380 884 лв.                                   

               1.1.2.11. Преходен остатък от 2016 г.                                     1 932 898 лв.                    

        1.1.3. Приема разпределението на преходния остатък                       2 760 808 лв. 

        /разпределен за ДД и ОД съгласно Приложения № 1.1/              

    1.2. По разхода               37 888 850 лв. 

    /разпределени по функции, дейности и видове разходи 

    съгласно Приложение № 2/, в т.ч. 

         1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности                            20 653 713 лв.                                          

         /в т.ч. преходен  остатък от 2016 г. – 681 487 лв./ 

         1.2.2. Разходи за дофинансиране на държавни дейности                   1 390 724 лв.                     

         /в т.ч. от собствени приходи на звената на делегиран бюджет – 520 940 лв./ 

    1.2.3. Разходи за  общински  дейности                                       15 844 413 лв. 

1.3. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2017 г., 
съгласно Приложение № 5. 

         1.3.1. Одобрява разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, 

включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 

784 800 лв. 

         1.3.2. Приема разчет за разходите, финансирани от § 40, съгласно 

Приложение № 6. 

    1.4. Определя резервиран бюджетен кредит по функция 09 в размер  на 180 000 

лв.            

    1.5. Определя второстепенни разпоредители с бюджет, съгласно Приложение № 

3. 

    1.6. Приема план-сметките и числеността на общинските предприятия ОП 

”Ученическо столово хранене и почивно дело”, ОП ”Разградлес”, ОП 

“Паркстрой”, ОП ”Бизнес зона „Перистър”, ОП ”Обреден дом” и ОП 

”Ремонтстрой” за 2017 г. /Приложения от №№ 4.1-4.6/. 

    1.7.  Приема обема на бюджета по кметства /Приложение № 8/. 

    1.8. Приема първоначалния бюджет на общината по агрегирани бюджетни 

показатели съгласно Приложение №10. 

2. Определя максимален размер на дълга за 2017 г., както следва:                                                  

    2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г.                 1 221 473 лв.  

    2.2. Максимален размер на дълга в края на годината                            6 246 210 лв.                     

3. Определя численост и месечен размер на средствата за възнаграждения на 

работещите в бюджетните звена съгласно  Приложение № 9. 

4. Одобрява индикативен годишен разчет за средствата от Европейския съюз 
съгласно Приложение № 12. 

5. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности за периода 

2017 -2019 г. /Плиложение №13/. 

6. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2017 г. в размер на 18 337 408 лв.   

7. Определя новия максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2017 г. в размер на 28 180 947 лв.   
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8. Одобрява просрочени задължения от 2016 г., които ще бъдат разплатени  от 

бюджета за 2017 г. в размер  на  49 868 лв., съгласно Приложение № 14. 

9. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2017 г. в размер на 200 000 лв. 

10. Приема разчета за някои целеви разходи:  

     10.1. За представителни разходи                                     11 600 лв.    

в т.ч.:         

            10.1.1. за Кмета на Община Разград                               10 300 лв. 

            10.1.2. за Общински съвет Разград                                               1 300 лв.                                                 

            10.2. За отпускане на помощи за лечение               50 000 лв. 

           10.2.1.  За еднократна помощ за лечение                     до 500 лв. 

            /Отпускането на средствата става със заповед на кмета на общината за 
всеки конкретен случай поотделно, по утвърдени критерии и преценка, срещу 
представени медицински документи/. 

            10.2.2. За подпомагане на двойки,семейства  и лица  

                         с репродуктивни проблеми                                                        до 2 500 лв.   

           /Отпускането става съгласно Правилник за подпомагане на 
двойки,семейства и лица с репродуктивни проблеми, приет от Общинския съвет/                                                    

     10.3. За помощи за погребение на починали граждани                               10 000 лв. 

            10.3.1. За служебно погребение на починали жители на общината – без 
близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални 

услуги без доходи, се заплаща по 270 лв. за всеки случай. В помощта се включват 

разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, 

надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроб. 

            10.3.2. Еднократна помощ в размер на 270 лв. за погребение на  лица, 

получавали социални помощи от Дирекция за социално подпомагане - гр. Разград 

по реда на Закона за социално подпомагане. 
11. Приема следните лимити за разходи: 

    11.1. Социално-битови разходи на заетия персонал по трудови правоотношения 

в бюджетните звена – в размер на 3% от основните заплати. 

    11.2. Второстепенните ръководители на бюджетни звена, включително и тези на 

делегирани бюджети, определят със заповед размера на средствата за работно 

облекло в рамките на бюджета си, съгласно Наредбата за безплатното работно и 

униформено облекло. 

    11.3. Определя разходи при връчване на следните отличия и награди: 

• Почетен гражданин на град Разград; 

• Почетен знак „За принос към местното самоуправление”; 

• Награда  “Никола Икономов”; 

• Награда “Акад.Анание Явашов”; 

• Награда “Отличник на випуска”; 

• Награда „Студент на годината”; 

• Награда ”Златен пегас”; 

• Награда за поетично творчество; 

• Награда за хорово изкуство „Кибела”; 

• Награда за детско танцово изкуство; 

• Награда за “Европейски принос в развитието на младежките 
общности в Община Разград”; 

• Почетен знак за принос към икономиката на Община Разград;  
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• Почетен знак за принос към развитието на социалните  услуги  в 

Община Разград. 

 11.3.1. За индивидуална парична награда в размер на една минимална 

работна заплата. 

              11.3.2. За колективна парична награда в размер на три минимални 

работни заплати.  

              11.3.3. Наградите по т.11.3.1. и т.11.3.2 се осигуряват за сметка на 

резервирания бюджетен кредит по т.1.4. 

12. Утвърждава списък с длъжностите, които имат право на транспортни разходи 

за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно/Приложение № 11/. 

13. Възлага на кмета на общината: 

    13.1. Да определи  и  утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет. 

    13.2. Да разпредели и утвърди средствата по бюджета по пълна бюджетна 

класификация, по тримесечия, по месеци и по второстепенни разпоредители в 

рамките на приетия обем на бюджета по функции и дейности /по Приложение №2/. 

    13.3. Бюджетът в дейностите “Неспециализирани училища“ и „Детски градини” 

се разпределя по училища и детски градини по формули, обсъдени с всички 

директори на училища и детски градини - второстепенни разпоредители с бюджет 

и утвърдени от кмета на общината. 

    13.4. Приходите от управление на собственост и услуги по Наредби № 2 и № 14 

на Общински съвет – Разград, реализирани от учебните заведения, детските 
заведения на територията на гр.Разград, с.Дянково и с.Ясеновец, ЦПЛР – 

Ученическо общежитие – гр.Разград и културните институти, работещи по 

системата на делегираните бюджети /Регионален исторически музей, Регионална 

библиотека, Художествена галерия/ се преотстъпват в приход по бюджетите им и 

се планират и отчитат като дофинансиране или местни дейности. 

    13.5. ЦПЛР – Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение – 

гр.Разград от второстепенен разпоредител с бюджет, работещ по системата на 

делегираните бюджети става второстепенен  разпоредител с бюджет и 

реализираните от него приходи от управление на собственост и услуги по Наредби 

№ 2 и № 14 на Общински съвет – Разград се внасят в приход на Община Разград. 

    13.6. Средствата по бюджета на общината за читалищна дейност се разпределят 

от комисия, определена със заповед на кмета на общината. 

    13.7. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение от средния темп 

на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 

трайно увеличение на бюджетните приходи или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

    13.8. Да разработи индикативен разчет на сметките за средства от Европейския 

съюз. 
    13.9. Да определи третостепенните разпоредители с бюджет, както и 

конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните 
разпоредители с бюджет.  

    13.10. Да ограничава или спира финансирането на дейности и бюджетни звена 

при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и Системата за 

финансово управление и контрол. 

    13.11. Да променя общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 

средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и 

спонсорите. 
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14. Упълномощава кмета на общината да предоставя временни безлихвени заеми 

от временно свободни средства от общинския бюджет за авансово финансиране на 

плащания на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

международни програми, включително и на второстепенни разпоредители с 
бюджет. 

        14.1. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства да се прилагат изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

15. При спазване на общия размер на бюджета и разделението му на делегирани от 

държавата и общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на 

общината за бюджетната 2017 г.:  
    15.1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от 

държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на 

една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет при условие, че не 
се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма 

просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

    15.2. Да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности – 

между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в 

друга, без да изменя общия размер на разходи. 

    15.3. Да разпределя резервирания бюджетен кредит, определен за неотложни и 

непредвидими разходи по т.1.4.  

    15.4. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и 

да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и 

инвестиционни фондове и от други донори по международни, национални и други 

програми. 

16. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява 

при съблюдаване на следните приоритети: 

    16.1. Разходите за държавните дейности се извършват до размера на 

предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за 

трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

    16.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за 

трудови плащания; за покриване на просрочените задължения от минали години; 

за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни 

продукти; неотложни сезонни разходи /горива, ел.енергия, отопление, вода и 

неотложни текущи ремонти/. 

17. Текущото финансиране за делегираните от държавата дейности се извършва в 

рамките на постъпилите държавни трансфери, а за общинските дейности - до 

размера на постъпилите средства за местни дейности. 

 

Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Община 

Разград в срок до 10 работни дни след приемането му.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на общината и на Областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

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

Административен съд – гр.Разград. 

 

/Приложения от №1 до №15.2 са неразделна част от решението и са 
приложени към Протокола./ 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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На основание чл.64 от нашия Правилник, обявявам почивка. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я  5 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 12. 

Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов  -  Общински 

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

ОТНОСНО: Даване разрешение на Общински пазари-Разград 

ЕАД гр.Разград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, включена в 

капитала на дружеството. 

Заповядайте господин Анастасов. 

 

Г-н Наско  Анастасов  -  Общински съветник и председател  на  ПК  

по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол 

Уважаеми колеги, получено е писмо с вх.№ 005/04.01.2017г. от 
Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, 

с което ни уведомява, че е постъпило искане с вх.№ РД-06-001/03.01.2017г 
от управителя на ЕТ Филиз 2002-Фикрет Сюлейманов Мустафов за 
прекратяване на договор № ПО-01-07/08.09.2015г  за отдаване под наем на 
недвижим имот със стопанско предназначение-магазин №61, находящ се 
на Централен общински пазар на ул.“Хан Омуртаг“ №2 в гр.Разград  и 

следва  договора да бъде прекратен,считано от  03.02.2017г. 
Предвид предстоящото прекратяване на договора за наем, с 

горепосоченото писмо е депозирано искане за провеждане на търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот със стопанско 

предназначение-Магазин №61 с площ 14 кв.м., находящ се на територията 
на Централен общински пазар в гр.Разград  на улица „Хан Омуртаг“ №2,на 
основание чл.33,ал.1 от Наредба №3 на Общински съвет Разград. 

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от Наредба №3 на Общински съвет 
гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община Разград 

чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински 

предприятия и във връзка с писмо с вх.№ 005/04.01.2017г. на 
Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, 

предлагам на Общински съвет гр.Разград да вземе следното Решение: 
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1.Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград  

да проведе търг с явно  наддаване за отдаване под наем за срок от три  

години на Магазин №61  частна общинска собственост с обща площ 14 

кв.м., находящ се на Централен общински пазар, ул.“Хан Омуртаг“ №2 

гр.Разград. 

2.Търгът с явно  наддаване за отдаване под наем по т.1 да се проведе 
при спазване изискванията на чл.34,ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба №3 на 
Общински съвет гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на 
Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия. 

3.Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и т.2. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Ще помоля председателите на двете постоянни 

комисии, в които е разглеждана докладната записка по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и  

по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените 
организации да докладват за гласуването. Господин Анастасов, за 
постоянната комисия по управление на общинската собственост.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ докладната 
записка бе подкрепена. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате възможност да зададете въпроси към 

вносителя. Не виждам желаещи.  Изказвания, предложения във връзка с 
докладната записка. Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 
докладна записка с вх. № 12. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 
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Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

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 Не участва   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   

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 Не участва   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 279 

 

В баланса на  „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград е 
включено помещение представляващо Магазин №61 с площ 14 кв.м., 
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находящ се на Централен общински пазар в гр.Разград,ул. „Хан 

Омуртаг“ №2 с предназначение за търговски цели. 

Получено е писмо с вх.№ 005/04.01.2017г. от Изпълнителния 

директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, с което 

уведомява Общински съвет Разград за предсрочно прекратяване на 

договора за наем за помещение представляващо Магазин №61 от  

03.02.2017г.  и  искане на разрешение за провеждане на  търг с явно 

наддаване  за отдаване под наем на недвижим имот  частна общинска 

собственост представляващо Магазин №61 с площ 14 кв.м. 

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от Наредба №3 на Общински съвет 

гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община 

Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия и във връзка с писмо с вх.№ 005/04.01.2017г. 
на Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. 

Разград , Общински съвет гр.Разград, след поименно гласуване, 25 

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

  

                                        Р Е Ш И: 

 

1.Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД 

гр.Разград  да проведе търг с явно  наддаване за отдаване под наем за 

срок от три  години на Магазин №61  частна общинска собственост с 
обща площ 14 кв.м., находящ се на Централен общински пазар, 

ул.“Хан Омуртаг“ №2 гр.Разград. 

2.Търгът с явно  наддаване за отдаване под наем по т.1 да се 
проведе при спазване изискванията на чл.34,ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба 

№3 на Общински съвет гр.Разград за осъществяване на стопанската 

дейност на Община Разград чрез търговски дружества с общинско 

участие и чрез общински предприятия. 

3.Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и т.2. 

4.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и Областния управител на област Разград в 7 дневен срок от 

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 

 

С Т А Т И Я  6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка № 13.  
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Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов  -  Общински 

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

ОТНОСНО: Даване разрешение на Общински пазари-Разград 

ЕАД гр.Разград за провеждане на търгове с тайно наддаване за 

отдаване под наем на земя, включена в капитала на дружеството. 

Заповядайте господин Анастасов. 

 

Г-н Наско  Анастасов  -  Общински съветник и председател  на  ПК  

по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол 

Уважаеми колеги, получено е писмо с вх.№ 631/06.12.2016г. от 
Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, 

с което ни уведомява, че в баланса на дружеството е включена общинска 
земя, находяща се на Централен общински пазар на ул.“Омуртаг“ №1 в 

гр.Разград, с идентификационен номер 61710.505.1818 по кадастралната 
карта на гр. Разград, върху която са монтирани павилиони по проект на  
Гл.архитект на Община Разград, от които на 31 бр.наематели на земя 
срокът на договорите изтича на 01.03.2017г. 

Предвид предстоящото изтичане на срока на договорите за 
посочените обекти, с горепосоченото писмо е депозирано искане за 
провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земя с обща 
площ  326.70 кв.м., находяща се на територията на Централен общински 

пазар в гр.Разград  на улица „Омуртаг“ №1,на основание чл.33,ал.1 от 
Наредба №3 на Общински съвет Разград. 

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от Наредба №3 на Общински съвет 
гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община Разград 

чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински 

предприятия и във връзка с писмо с вх.№ 631/06.12.2016г. на 
Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, 

предлагам на Общински съвет гр.Разград да вземе следното Решение: 
1.Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград  

да проведе търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет 
години на земя частна общинска собственост с обща площ 326.70 кв.м., 

находяща се на Централен общински пазар, ул.“Омуртаг“ №1 гр.Разград, с 
идентификационен номер 61710.505.1818 по кадастралната карта на гр. 

Разград върху която са монтирани 31 бр. метални павилиони по схема на 
Гл.архитект на Община Разград 

2.Търговете с тайно наддаване за отдаване под наем по т.1 да се 
проведат при спазване изискванията на чл.34,ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №3 

на Общински съвет гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на 
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Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия. 

3.Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и т.2. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

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

връзка с неправителствените организации. Господин Анастасов, за 
постоянната комисия по управление на общинската собственост.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта за решение  
бе подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Въпроси към вносителя. Няма желаещи.  Изказвания, 

предложения във връзка с докладната записка. Няма такива. Пристъпваме 
към поименно гласуване на докладна записка с вх. № 13.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   
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8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев Не участва   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   

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 Не участва   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 280 

 

„Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград е собственик на  

земя, находяща се на Централен общински пазар на ул.“Омуртаг“ №1 

в гр.Разград, с идентификационен номер 61710.505.1818 по 

кадастралната карта на гр. Разград, върху част от която в общ размер 

на 326.70 кв.м са монтирани павилиони по проект на  Гл.архитект на 

Община Разград, от които на 31 бр.наематели на земя срокът на 

договорите изтича на 01.03.2017г. 
Получено е писмо с вх.№ 631/06.12.2016г. от Изпълнителния 

директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, с което 

уведомява Общински съвет Разград за изтичане срока на договорите 
към 01.03.2017г. на 31 бр. от тях с обща площ 326.70 кв.м. и искане на 

разрешение за провеждане на тайни търгове за отдаване под наем на 

земя частна общинска собственост 
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Предвид гореизложеното, както и на основание чл.21 ,ал.1, т.8 и 

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от Наредба №3 на Общински съвет 

гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община 

Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия и във връзка с писмо с вх.№ 631/06.12.2016г. 
на Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. 

Разград , Общински съвет гр.Разград, след поименно гласуване, с 26 

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

 

                                 Р Е Ш И: 

 

1.Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД 

гр.Разград  да проведе търгове с тайно наддаване за отдаване под наем 

за срок от пет години на земя частна общинска собственост с обща 

площ 326.70 кв.м., находяща се на Централен общински пазар, 

ул.“Омуртаг“ №1 гр.Разград, с идентификационен номер 

61710.505.1818 по кадастралната карта на гр. Разград върху която са 

монтирани 31 бр. метални павилиони по схема на Гл.архитект на 

Община Разград 

2.Търговете с тайно наддаване за отдаване под наем по т.1 да се 
проведат при спазване изискванията на чл.34,ал.1 и ал.2, т.2 от 

Наредба №3 на Общински съвет гр.Разград за осъществяване на 

стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие и чрез общински предприятия. 

3.Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и т.2. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 

 

С Т А Т И Я  7 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№17. 

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

Относно:   Именуване на две улици в с. Побит камък 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Уважаеми общински светници, в Община Разград е постъпила 
Докладна записка от 30.11.2016 г. от кмета на с. Побит камък за именуване 
на две улици по одобрения  със Заповед от 1989 г. на Общински народен 

съвет гр. Разград кадастрален и регулационен план на с. Побит камък. 

 Създава се улица определена от осови точки,  която граничи с кв. 69 

и кв. 75 и с която се осигурява достъп и лице на няколко парцела.  
Създава се улица определена от осови точки, която граничи с кв. 75 и 

кв. 78 и с която се осигурява достъп и лице на няколко парцела.  
За даване на административен адрес на тези парцели е необходимо 

улиците да бъдат именувани. 

Съседните улици са с имена „Абритус“, „Отец Матей“ и „Гео 

Милев“. С докладната записка е депозирано предложение новите улици да 
бъдат с имена „Маньо Коев“ – основател на с. Побит камък и „Станчо 

Хаджииванов“- основател на местното читалище. 
На основание гореизложеното и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, предлагам 

Общински съвет Разград да вземе следното Решение: 
 

 

1.Именува улицата определена от осови точки /о.т./ 180, о.т. 181, о.т. 
287 и завършваща в о.т. 182,  граничеща с кв. 69 и кв. 75 по регулационния 

план на с. Побит камък-  улица „Маньо Коев ”. 

2.Именува улицата определена от осови точки /о.т./ 184, о.т. 184а и 

завършваща в о.т.183, граничеща с кв. 75 и кв. 78 по регулационния план 

на с. Побит камък-  улица „Станчо Хаджииванов ”. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана  в постоянните 
комисии:  по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол; по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации;  по устройство и развитие на 
територията, транспорт на Общината и по култура, културно-историческо 

наследство и духовни ценности. Господин Анастасов, за постоянната 
комисия по управление на общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта за решение 
бе подкрепен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
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Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта беше 
одобрен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, за постоянната комисия по ТСУ. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Комисията подкрепя проекта на вносителя с 11 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по 

култура. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Докладната записка бе разгледана на заседанието на постоянната 
комисия по култура и проекта за решение бе подкрепен със 7 гласа „ЗА“, 

без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя. Не виждам желаещи. Има ли 

изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. 
Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. №17. Моля 
гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 281 

 

В Община Разград е постъпила Докладна записка с вх. № АО-05-

03-10310 от 30.11.2016 г. от кмета на с. Побит камък за именуване на 

две улици по одобрения  със Заповед № 480 от 1989 г. на Общински 

народен съвет гр. Разград кадастрален и регулационен план на с. 
Побит камък. 

 Създава се улица определена от осови точки /о.т./ 180, о.т. 181, 

о.т. 287 и завършваща в о.т. 182, която граничи с кв. 69 и кв. 75 и с 
която се осигурява достъп и лице на парцели IV500, V266, VI267, VII267, 
VIII499 и IX498  в кв. 69 и парцели XI508, XII506, XIII505, XIV504, XV503 и 

XVI502  в кв. 75. 
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Създава се улица определена от осови точки /о.т./ 184, о.т. 184а и 

завършваща в о.т.183, която граничи с кв. 75 и кв. 78 и с която се 
осигурява достъп и лице на парцели IV510, V503, VI504, VII505, VIII507 в кв. 

75 и парцели X538, XI540 в кв. 78. 

За даване на административен адрес на тези парцели е 
необходимо улиците да бъдат именувани. 

Съседните улици са с имена „Абритус“, „Отец Матей“ и „Гео 

Милев“. С докладната записка е депозирано предложение новите 
улици да бъдат с имена „Маньо Коев“ – основател на с. Побит камък и 

„Станчо Хаджииванов“- основател на местното читалище. 
На основание гореизложеното и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 18 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет Разград, с 25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

Р Е Ш И: 

 

1.Именува улицата определена от осови точки /о.т./ 180, о.т. 181, 

о.т. 287 и завършваща в о.т. 182,  граничеща с кв. 69 и кв. 75 по 

регулационния план на с. Побит камък-  улица „Маньо Коев ”. 

2.Именува улицата определена от осови точки /о.т./ 184, о.т. 184а 

и завършваща в о.т.183, граничеща с кв. 75 и кв. 78 по регулационния 

план на с. Побит камък-  улица „Станчо Хаджииванов ”. 

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване по реда и в сроковете по 

АПК пред Административен съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 20.  

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

Относно: Изменение на Решение на Общински съвет Разград. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаема госпожо Председател, на основание чл.75 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет Разград, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация оттеглям 

докладната записка. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е оттеглена от вносителя. 

 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 21.  

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

Относно: Изменения на Решения на Общински съвет Разград. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаема госпожо Председател, на основание чл.75 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет Разград, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация оттеглям 

докладната записка. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

На основание чл.75 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, вносителят  оттегля докладната записка преди 

започване на разискванията. 
 

С Т А Т И Я 10 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 22.  

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

Относно: Промяна на наименование на социална услуга.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаема госпожо Председател, на основание чл.75 от Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет Разград, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация оттеглям 

докладната записка. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

На основание чл.75 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, вносителят  оттегля докладна записка с вх. 

№22.  

С Т А Т И Я 11 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 23. 

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

Относно:Утвърждаване на Програма за международно 

сътрудничество на Община Разград през 2017 г.  
Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев - Кмет на Община Разград  

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми общински съветници,   

Община Разград има за специфична цел поддържането, развитието и 

разширяването на  участието на институцията ни в международни 

партньорства. През 2017 г. Общинска администрация ще продължи да 
търси възможности за установяване на нови контакти с международни 

партньори. 

 

Община Разград ще съдейства за организирането на работни и 

културни посещения на наши делегации и фолклорни състави/групи в 

побратимените ни и други градове при отправени покани. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Разград 

да вземе следното РЕШЕНИЕ: 

Съгласно изискванията на чл.92 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация- мандат 2015-2019 

година е изготвена и представена Програма за международно 

сътрудничество на Община Разград през 2017 г. – Приложение № 1. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА 

и чл.92 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация- мандат 2015-2019 година, предлагам да вземете следното 

Решение: 
1. Утвърждава Програмата за международно сътрудничество на 

Община Разград през 2017 г. – Приложение № 1. 

. Възлага на Кмета на Община Разград, Председателя на Общински 

съвет – Разград, председателя на ПК по международно сътрудничество и 

председателите на групи общински съветници да определят групи по 

изпълнение на утвърдената Програма за международно сътрудничество на 
Община Разград през 2017 г., както и техния състав. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянната 
комисия по международно сътрудничество. Господин Вели, да докладвате 
за гласуването в комисията. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на КП 

Уважаеми колеги, докладната записка е подкрепена от 8 нейни 

членове, без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя. Заповядайте господин 

Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – Реформаторски блок 

Благодаря. Господин Кмете, аз виждам, че съгласно Приложение №1 

много от писаните прояви, някои могат да бъдат променени, да отпаднат, 
да се допълнят, но долу - горе  това, което е включено така съвкупно какво 

ще струва като пари?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не Ви разбрах, в смисъл като примерно Панаира на киселото мляко. 

 

Г-н Митко Ханчев – Реформаторски блок 

Не, не всичките така нали. Това, което е включено в тази Програма 
какво ще струва като пари съвкупно. Сметки правени ли са?   

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не. Сега не мога да Ви отговоря. 

 

Г-н Митко Ханчев – Реформаторски блок 

Добре. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Имам един въпрос, който косвено е свързан с докладната. Значи току 

– що премина Празника на Разград и за първи път може би от 20 години 

нямахме посещение от побратимения ни град Орел, Русия. Какви са 
причините? Имате ли информация?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, нямам.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Аз имам въпрос: тук чета Програмата и не виждам никакви събития 
и никакви покани към колегите от Община Авджълар, които в края на 
предишния мандат поканиха целия Общински съвет. Аз се възползвах от 
това, отидох и едни от най- добрите ми спомени от посещение някъде са 
точно от там. Беше организирано невероятно добре, беше организирано 

професионално. Контактите, които се създадоха остават за цял живот. 
Мисля, че този жест би трябвало да породи ответен от наша страна ние да 
намерим начин как да поканим делегация от тази община и да върнем 

гостоприемството, което те ни оказаха. Ако сега не може да го допълним 

въпреки, че днес според мен е момента тъй като е само Програма, както 

стана ясно не е подплатено с някакви средства, то на първата корекция на 
бюджета ще бъдат намерени средства за поканата и посещението на  хора 
от тази община. Така че правя предложение:…..       

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Сега не сме в процедура на предложения, а на въпроси. Искате ли да 
Ви се отговори на въпроса защо не е включен Авджълар в Програмата?   

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Да, тук наистина няма конкретика. 
 Точка 8. Обмен на официални делегации с побратимените на Разград 

градове по повод техни чествания, празници на града – предстои 

уточняване, господин Димитров. Уточняват се дати, уточняват се брой, 

численост, мероприятия и т.н.. Тоест, тези които са посочени тук  за тях 

имаме потвърждение.  
 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Ангажирате се през 2017 година тези така добри хора да бъдат на 
посещение в Разград. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Разбира се. Освен това тук не става въпрос само за Община 
Авджълар,  а ние  имаме 11 побратимени общини.   
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И всички се канят за всички събития на общината, които са 
съществени. Други въпроси към вносителя. Заповядайте. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз искам да попитам по – точно да ни разясните: под  „Обществени 

контакти“ , които Разградска делегация ще осъществи  в международния  
форум в Китай? Какво по – точно се има в предвид. И второто, което е 
мисля, че тук е станала техническа грешка:   

В т.7. Посещение на представители на групи за исторически 

възстановки от Сомбатхей, Унгария и Рим, Италия по време на 
Историческия фестивал „Абритус“ – посочен е месец май. Аз се запознах с 
календара благодаря, че го качихте на сайта, културния, където фестивал 

„Абритус“ е през месец юни.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Определено е техническа грешка. Господин Василев, на първия 
въпрос.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. Преди известно време имахме делегация от град Гуилин, 

Китай. Ние представихме, разбира се, доста накратко в рамките на 
установеното време възможностите на Община Разград. Беше отправена 
покана към нас тепърва ще се уточнява нали нейния състав, брой, да 
посетим Китай. Те имат, гр. Гуилин, имат някакъв подобен празник на 
нашия Панаир на киселото мляко, където освен това участват и 

изключително много фирми техни търговски и намеренията са там да 
направим евентуални контакти с техни бизнесмени, които евентуално имат 
намерение да инвестират някъде в Европа. Това беше срещата някъде 
около час, час и половина. Благодаря.      

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. Заповядайте, 
госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Имам едно предложение, което е по – скоро да прецизира очакваните 
резултати: В т.10 като очакван резултат е записано нали, че  резултат е 
„Търсене на нови партньорства“ . Това не може да е резултат и аз 
предлагам да се замени с „ Разширяване на международните 
партньорства“. Това вече може да е резултат.      
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Като вносител приемате ли? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Приемам, да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приема се от вносителя. Други предложения и изказвания във връзка 
с докладната записка. Заповядайте, господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – Реформаторски блок 

Благодаря. Уважаеми господин Кмете, уважаеми общински 

съветници, като четох внимателно Програмата и като слушах въпросите и 

отговорите си мисля, че това не е Програма за международно 

сътрудничество, а Програма за екскурзии  по тертип „Гъз път да види“. В 

една истинска Програма трябва да има конкретно разписани цели, от които 

следва да има очаквани реални резултати, а това което ни предлагате няма 
нищо подобно. Сега какво четем в очакваните резултати:  Поддържане на 
традиции и връзки; Задълбочаване връзките между двата народа; 
Утвърждаване на връзките между двата града;  Укрепване приятелството 

между народите; Укрепване връзките между градовете, все от този дух. 

Липсва само „Да живее международното положение“. Когато една фирма 
например си планира посещенията да кажем на едно техническо, търговско 

или културно изложение примерно тя изхожда от това какви конкретни 

ползи ще има и до какъв конкретно резултат ще доведат инвестираните 
средства, защото все пак става дума за пари. И ако работите и ако ние 
работим в една такава фирма и представим подобен план с такава 
повърхностна мотивация хората ще го приемат за обида. Защо ни обиждате 
нас като искате да гласуваме подобна Програма. Хайде оставете нали 

съветниците, това е обидно и за нашите съграждани, господин Кмете, 
защото по този начин и Вие, и ние им казваме: Ето как харчим общинските 
пари за едно развяване по света. То в същност така беше и при предишното 

управление. Няма никаква разлика в тази Програма от предишната ако 

изключим, че вече имаме още една дестинация  до новия побратим гр. 

Гуилин в далечен Китай. С други думи казвате на избирателя: Аз ви 

обещах видима промяна ама в същност излиза, че ние сме същите като 

предишните хрантутници и лапачи на обществени средства. Аз Ви моля да 
оттеглите тази докладна. Нека Програмата бъде преработена и тогава ни я 
предложете да я гласуваме. Тогава в този вид да не я гласуваме или да я 
отложим за следващото заседание.  

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Господин Ханчев, благодаря. Аз много ценя Вашето мнение дори да 
е толкова критично. Първо гр. Гуилин в Китай все още не ни е побратим. 

Второ, по отношение на посещенията на делегациите може би не сте 
участвали в такива делегации и не знаете там какво се случва. Но искам да 
Ви кажа, че …. ще Ви дам един пример специално за Русия:  Когато 

ходихме и не само това и предишните ми посещения като Областен 

управител там има един съществен момент, който не е за пренебрегване 
това е факта, че ние сме членове на Европейския съюз, другия момент е, че 
България и Русия имат различно законодателство. За да бъдат стиковани 

лицензионни режими, пропусквателни режими, участия на фирми, които 

искат да инвестират дали от България в Русия или от Русия в България има 
доста пречки, които пречки не касаят общинската компетентност. Тук 

става въпрос за междудържавни отношения. Поради тази причина, една от 
причините е може би да няма   реални и видими резултати, както казвате 
Вие. И между другото понеже говорихме за връзки, за контакти, вчера ние, 
извинявайте, онзи ден празнувахме Празника на Разград, с който ние 
почитаме нашите приятели и освободители, за мое много изключително 

неприятно впечатление се оказа, че нямаше нито един поздравителен 

адрес, нямаше нито един венец от Реформаторския блок. Това не знам дали 

е отношение към нашите освободители, но при всички положения е 
отношение към нашите съграждани. Благодаря.           

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания и предложения във връзка с 
докладната записка.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Реплика, госпожо Председател.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Във връзка с изказаното становище от Кмета на общината това дава 
повод да припомним на Кмета и на Председателя на Общинския съвет, че 
при миналогодишното честване на Празника в словата не беше казано нито 

една дума  за ролята и значението на Русия и специално на „Орловци“ за 
нашето Освобождение. Четох внимателно словата и на двамата. Там много 

срамежливо и пестеливо тези неща бяха премълчани. Та хубаво е като 

виждаме сламката в очите на другите да погледнем дали няма греда и в 

нашите очи.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви, господин Ненчев.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, Вие смятате, че руската страна не е дошла на 
посещението заради нашите изказвания ли? Не разбрах.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Не е трудно човек да предположи, че има някаква причина. Това е 
прецедент. За пръв път се случва това нещо. И всички се питаме, защо? 

Каква е причината? И отговора е труден. Но има нещо.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Ненчев. Всеки има право на мнение. Други 

изказвания във връзка с докладната записка? Може да си заемете мястото и 

ще Ви дам думата. Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Благодаря. Уважаеми господин Кмете, аз имам една малка реплика и 

отговор от Реформаторския блок. Може би Вие не сте забелязали, че не 
само на 28 януари представителите на Реформаторския блок не поднасят 
цветята на Костницата, а поднасят цветята на Войнишкия паметник.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други предложения и изказвания във връзка с докладната записка? 

Господин Ханчев, подкрепяте ли предложението си? Ще го внесете ли в 

писмен вид за отлагане разглеждането на тази докладна записка? Други 

желаещи да направят изказвания или имащи предложения във връзка с 
докладната записка? Заповядайте, госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Днес просто съм, как да кажа, 
не толкова изненадана, но изключително разочарована от това, което се 
случва в зала. Очевидно за някои политически сили е започнала 
кампанията за предстоящите избори и толкова нахъсано толкова неща се 
изприказваха, но не очаквах, че по отношение на Програмата за 
международно сътрудничество ще се стигне до там да се говорят, бих 

казала, нелепици. Да, може би е нормално да се задават въпроси и ако 

трябва да  бъда откровена, когато аз за първи път разглеждах тази 

Програма също задавах много въпроси, но не мога да се съглася, че тази 

Програма би трябвало да е насочена единствено и само по отношение на 
икономическата сфера, както господин Ханчев така намекна. Обмен в 

културата, обмен по отношение на традициите, трябва да Ви кажа 
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господин Ханчев, че изграждат човешката личност.  Така че тази Програма 
…… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ханчев, ще Ви помоля, имате право на реплика, да не 
прекъсвате съветниците, които се изказват.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Уважаеми съграждани, цял ден сте свидетели на неетично поведение, 
на поведение на хора без елементарна култура и навици. Така че 
предполагам, че нищо не ви учудва вече. Неслучайно избирателната 
активност спада.   Пак ще припомня на всички, че настоящата Програма е 
отворен документ. Той не може да бъде планиран с изключителна точност. 
Той се гради във времето, през годината и се доуточнява. Въпроса е да не 
правим политика и от такива дребни неща, които не ни правят чест. 
Благодаря ви.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други изказвания, предложения? Не виждам 

желаещи. Има постъпило предложение ….. Заповядайте, господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – Реформаторски блок 

Аз имам една кратка реплика към госпожа Димитрова. Аз никога не 
съм казвал такова нещо. Напротив, да не ми се тълкуват погрешно думите. 
Нямам предвид само нали в икономиката. Имам предвид и в културата, и 

във всички области, но говоря, че трябва да има повече конкретика и 

повече яснота. И освен това, когато става дума за пари, за харчене на пари, 

не може нали тези Програми да бъдат ей така общи. Трябва наистина да 
бъдат много точно разписани. Благодаря.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Има постъпило предложение от общински 

съветник Митко Ханчев за отлагане на докладна записка с вх. №23. Моля, 
гласувайте това предложение.  

 

С 10 гласа „ЗА“, „против“ – 10, „въздържали се“ – 7, 

предложението не се прима. 

 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№23. Моля 

гласувайте.  
 

Общинският съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 282 

 

Съгласно изискванията на чл.92 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация- мандат 

2015-2019 година е изготвена и представена Програма за 

международно сътрудничество на Община Разград през 2017 г. – 

Приложение № 1. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от 

ЗМСМА и чл.92 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация- мандат 2015-2019 година, Общински 

съвет, с 18 гласа „ЗА“, „против“ - 4, „въздържали се“ – 4,  

 

РЕШИ: 

 

1/ Утвърждава Програмата за международно сътрудничество на 

Община Разград през 2017 г. – Приложение № 1. 

/ Възлага на Кмета на Община Разград, Председателя на 

Общински съвет – Разград, председателя на ПК по международно 

сътрудничество и председателите на групи общински съветници да 

определят групи по изпълнение на утвърдената Програма за 

международно сътрудничество на Община Разград през 2017 г., както 

и техния състав.  

3/ Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

от приемането му.     
Приложение № 1  

П Р О Г Р А М А1 

за международно сътрудничество на Община Разград през 2017 г. 
№ Наименование  Период  Очаквани резултати 

1. 

Посещение на официални 

делегации от побратимените ни 

градове, по повод Деня на град 

Разград – 28-ми януари  

м. януари  

� Поддържане на традиции и връзки 

� Търсене на нови възможности за развитие на 
взаимоотношенията между градовете 
/Кълъраш, Слобозия - Румъния и Орел, 

Русия/ 

2. 

Участие на българска делегация по 

време на честване на 9 май – Ден на 
победата във Великата отечествена 
война, град Орел, Федерация Русия  

м. май 

� Задълбочаване на приятелството между 

двата народа; 
� Насърчаване на културния обмен, чрез 

участие в събитията, свързани с честванията 

3. 

Панаир на киселото мляко и 

Фестивал на народните традиции и 

художествените занаяти: 

посещения на групи от чужбина, 
заявили участие; посещение на 
официални делегации, фолклорни 

м. юли  

� Насърчаване на културния обмен и 

разбирателството между хората от различни 

националности чрез средствата на културата 
и изкуството;  

� Разширяване на контактите ни с държави-

членки на Европейския съюз; 
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състави и творци от побратимените 
ни градове  

� Популяризиране на традиционната 
българска култура; 

� Възстановяване на традиционните за района 
занаяти и провокиране интереса на младите 
хора към усвояването на майсторските 
умения, овладяването и съхраняването им.   

4. 

Участие на делегация в 

международен форум в Гуилин, 

Китай 

м.юли 

� Обмен в културата, туризма, икономическата 
сфера 

� Обществени контакти 

5. 

Участие на делегация в 

исторически фестивал „Савария“ в 

Сомбатхей, Унгария 
м.август 

� Поддържане на установени партньорски 

отношения 
� Промотиране на Община Разград    

6.  

Посещение на официална делегация 

и фолклорен състав от гр. Разград 

(България) в гр. Орел (Русия) и 

участие в тържествата по случай 

празника на града 

м. август  

� Утвърждаване на връзките между двата 
града; 

� насърчаване на културния обмен и 

разбирателството между хората от двете 
националности чрез средствата на културата 
и изкуството;  

 

7. 

Посещение на представители на 
групи за исторически възстановки 

от Сомбатхей, Унгария и Рим, 

Италия по време на Историческия 

фестивал „Абритус“ 

м.юни 

� Укрепване и разширяване на връзките между 

градовете; 
� Обмен на идеи и информация при 

провеждане на мащабни исторически 

фестивали; 

� Насърчаване на културния обмен. 

8. 

Обмен на официални делегации с 
побратимените на Разград градове  
по повод техни чествания, 
празници на града  

предстои 

уточняване 

� Поддържане на установени партньорски 

взаимоотношения между градовете; 
� Организиране на срещи между различните 

структури, имащи отношение към 

развитието на бизнеса и предприемачеството 

и обмена на информация; 

� Привличане на инвеститорски интерес.      

9. 

Поддържане на активни връзки с 
български посолства и културни 

институти в чужбина 
постоянен � Промотиране на Община Разград    

10. 
Установяване на нови контакти с 
международни партньори  

постоянен 
� Разширяване на международните 

партньорства 
——————————  
1
 Настоящата програма е отворен документ, който може да бъде променян и допълван в съответствие с възникнали възможности за 

разширяване сферите на действие на съществуващите връзки с побратимените на гр. Разград градове и установяване на нови 

партньорски контакти. 

 

С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. №31. 

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

Относно:   Именуване на улица в гр. Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Благодаря, госпожо Председател.  

В Община Разград е постъпило искане  от собственици на поземлени 

имоти, находящи се на територията на бившия „ВРЗ – Цар Калоян“ гр. 

Разград за именуване на улица. 
 Съгласно одобрения със Заповед от 2005 г. и изменен със заповед от 

2009 г. на Кмета на Община гр. Разград подробен устройствен план – план 

за регулация и застрояване на част от квартал 334 по плана на гр. Разград 

урегулиран поземлен имот  с отреждане „За движение и транспорт“, 

представлява улица определена от осови точки о.т. 2097, и завършващи в 

о.т. 2138, с която се осигурява достъп и лице на урегулирани поземлени 

имоти с №№  XVIII-2519, XIX-2519, XX-2519, XXI-2519, LXVII-7157 „За 
производствени и складови дейности“,  XXIV-7158 „За производствени и 

складови дейности“, XXV-2519, XXVI-2519 и XXVII-2519.  

Посоченият УПИ, представляващ улица съставлява ПИ с 
идентификатор 61710.505.335 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Разград. 

За даване на административен адрес на урегулираните поземлени 

имоти имащи  достъп и лице на улицата, е необходимо улицата да бъде 
именувана.  

Съседните улици са с имена-  на изток ул. „Перистър“, на север бул. 

„Априлско въстание“.  

Предвид гореизложеното предлагам улицата да се именува „Цар 

Калоян“. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация общинският съвет приема решения за именуване 
и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни съоръжения, 

вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско 

значение, в резултат на което предлагам и на основание гореизложеното и 

съгласно чл. 21, ал. 1, т. 18 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, да вземете следното Решение:  
Именува улицата, съставляваща ПИ с идентификатор 61710.505.335 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, 

определена от осови точки о.т. 2097, о.т. 2098, о.т. 2099, о.т. 2100, о.т. 2101, 

о.т. 2102, о.т. 2103, о.т. 2104, о.т. 2105, о.т. 2106, о.т. 2107, о.т. 2108, о.т. 
2109, о.т. 2110 и завършваща в о.т. 2138 в квартал 334 по регулационния 
план на гр. Разград- улица „Цар Калоян”. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол; по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 
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връзка с НПО и  в устройство и развитие на територията, транспорт на 
Общината. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Анастасов, за гласуването в постоянната комисия по 

управление на общинската  собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 6 гласа „ЗА“, 2 – „въздържали се“ , без „против“ 

проекта за решение беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-жа Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с 5 гласа „ЗА“, без „против“, и 1-„въздържал се“,  комисията 
подкрепя по проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Христов, за постоянната комисия по ТСУ. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Комисията подкрепя проекта за решение на вносителя и взе следното 

решение: с 10 гласа „ЗА“ , без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. Няма 
такива. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№31. Моля 
гласувайте.  

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                № 283 

 

В Община Разград е постъпило искане  с вх. № АО-05-03-10372 от 

02.12.2016 г. от собственици на поземлени имоти, находящи се на 

територията на бившия „ВРЗ – Цар Калоян“ гр. Разград за именуване 
на улица. 

 Съгласно одобрения със Заповед № 645 от 23.02.2005 г. и изменен 

със заповед № 2315 от 24.09.2009 г. на Кмета на Община гр. Разград 
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подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на част 

от квартал 334 по плана на гр. Разград урегулиран поземлен имот 

/УПИ/ XXIII-2519 с отреждане „За движение и транспорт“, 

представлява улица определена от осови точки о.т. 2097, о.т. 2098, о.т. 

2099, о.т. 2100, о.т. 2101, о.т. 2102, о.т. 2103, о.т. 2104, о.т. 2105, о.т. 2106, 

о.т. 2107, о.т. 2108, о.т. 2109, о.т. 2110 и завършваща в о.т. 2138, с която 

се осигурява достъп и лице на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ с 
№№  XVIII-2519, XIX-2519, XX-2519, XXI-2519, LXVII-7157 „За 

производствени и складови дейности“,  XXIV-7158 „За производствени 

и складови дейности“, XXV-2519, XXVI-2519 и XXVII-2519.  

Посоченият УПИ, представляващ улица съставлява ПИ с 
идентификатор 61710.505.335 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Разград. 

За даване на административен адрес на урегулираните 
поземлени имоти имащи  достъп и лице на улицата, е необходимо 

улицата да бъде именувана.  

Съседните улици са с имена-  на изток ул. „Перистър“, на север 

бул. „Априлско въстание“. 

 Предвид гореизложеното е депозирано предложение улицата да 

се именува „Цар Калоян“. 

На основание гореизложеното и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 18 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет Разград, с 29 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

Р Е Ш И: 

 

1.Именува улицата, съставляваща ПИ с идентификатор 

61710.505.335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Разград, определена от осови точки о.т. 2097, о.т. 2098, о.т. 2099, о.т. 

2100, о.т. 2101, о.т. 2102, о.т. 2103, о.т. 2104, о.т. 2105, о.т. 2106, о.т. 2107, 

о.т. 2108, о.т. 2109, о.т. 2110 и завършваща в о.т. 2138 в квартал 334 по 

регулационния план на гр. Разград- улица „Цар Калоян”. 

2.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване по реда и в сроковете на 
АПК пред Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 13 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 37. 
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Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - Кмет на 
Община Разград 

 ОТНОСНО: Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-

2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна 

програма “Околна среда 2014-2020 г.“. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев  - Кмет на Община Разград 

Благодаря госпожо Председател. Уважаеми общински съветници, в 

съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците е 
необходимо функциониране на системи за разделно събиране, повторна 
употреба, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци. В 

изпълнение на тези изисквания следва да се постигнат конкретни цели до 

2020 г. за ограничаване количеството на депонираните биоразградими и 

зелени отпадъци, както и за увеличаване дела на рециклируемите 
отпадъчни материали от общия поток на битовите отпадъци, включващи 

хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло. За функционирането на такива 
системи е необходимо да се изградят компостиращи инсталации и 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, с което ще се: 
- намалят количествата на депонираните битови отпадъци на 

регионалното депо; 

- спазят изискванията на действащото екологично законодателство за 
депониране на отпадъци, които вече са били третирани; 

- постигнат целите за повторна употреба и рециклиране  на 
отпадъчни материали и ограничаване на количествата депонирани битови 

биоразградими отпадъци, което от своя страна ще доведе до намаляване 
или освобождаване от плащане на отчисленията по чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците.  

Със средства от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ е 
допустимо финансиране на проекти за изграждане на компостиращи 

инсталации и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци 

в региони където има изградени регионални депа за битови отпадъци.  

Със Заповед от 21.10.2016 г. на Ръководителя на Управляващия 
орган на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ са утвърдени 

насоките за кандидатстване по процедура “Комбинирана процедура за 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на 
Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“. Със същата заповед 

седемте общини Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил и Цар 

Калоян от „Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион 

Разград“ са определени като конкретни бенефициенти за участие в 
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процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ и получиха 
покана за кандидатстване. 

В съответствие с изискванията на насоките за кандидатстване 
седемте общини от „Регионално  сдружение за  управление на отпадъците 
за регион Разград“ имат право да подадат едно общо проектно 

предложение, като за целта общинските съвети на общините включени в 

регионалното сдружение е необходимо да вземат решения за: 
- даване на съгласие съответната община да сключи споразумение за 

партньорство и да кандидатства в партньорство с останалите  шест общини 

от „Регионално  сдружение за  управление на отпадъците за регион 

Разград“ с едно общо проектно предложение по процедурата; 
- поемане на ангажимент съответната община да не се присъедини 

към друго регионално  сдружение за  управление на отпадъците за срока на 
изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след 

окончателното плащане на средствата за проекта по Оперативна програма 
“Околна среда 2014-2020 г.“; 

- осигуряване на финансови ресурси за покриване на допустимите 
разходи /преди същите да бъдат възстановени/, за покриване на разходи, 

които не подлежат на финансиране по Оперативна програма “Околна среда 
2014-2020 г.”, за недопустимите разходи, необходими за изпълнението на 
проекта и собствения принос по проекта, които ще бъдат осигурени от 
внесените отчисления по чл. 64, ал.4 от Закона за управление на 
отпадъците в РИОСВ - Русе; 

- поемане на ангажимент за изградената със средства по процедурата 
инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, ще бъде 
общинска собственост; 

- поемане на  ангажимент за изградените със средства по 

процедурата инсталации за компостиране и предварително третиране на 
отпадъците да бъде съсобственост на всички общини, чиито отпадъци ще 
се третират в нея, като преди въвеждането им в експлоатацията следва да 
се извърши дялово прехвърляне на собствеността на общините, участващи 

в „Регионално сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“; 

- изградената довеждаща инфраструктура за съответните инсталации, 

намиращи се на територията на община Разград, да е единствено нейна 
собственост. 

За подготовка на проектното предложение в съответствие с 
утвърдените насоки за кандидатстване е необходимо да се избере външен 

изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки, като разходите за 
плащане на услугата са допустими от внесените отчисления по чл. 64, ал. 4 

от ЗУО в РИОСВ – Русе. 
   Предвид изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23,  във 

връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, чл.21, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и 

насоки за кандидатстване по процедурата, предлагам на  Общински съвет 
Разград да вземе следното Решение: 
 1. Кметът на Община Разград да подпише споразумение за 
партньорство между всички общини, включени в „Регионално  сдружение 
за  управление на отпадъците за регион Разград“, за които се допуска да 
подадат едно общо проектно предложение по процедурата. 

2. Община Разград в партньорство с общините Завет, Исперих, 

Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян, да кандидатства с едно проектно 

предложение по процедурата. 
3. Поема ангажимент Община Разград да не се присъединява към 

друго регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на 
изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след 

окончателното плащане на средствата за проекта по процедурата.  
4. Със средствата от внесените отчисления по реда на чл. 64, ал.4 от 

Закона за управление на отпадъците в РИОСВ – Русе да се покриват 
съответния дял на Община Разград от: 

4.1. първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата 
да бъдат възстановени от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 

г.”; 

4.2. допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани 

от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, включително 

собствения принос по проекта; 
4.3. недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. 
5. Поема ангажимент изградените със средства по процедурата 

инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде 
общинска собственост. 

6. Поема ангажимент за изградените със средства по процедурата 
всяка конкретна инсталация за компостиране и инсталация за 
предварително третиране да бъде съсобственост на всички общини, чиито 

отпадъци ще се третират в нея. Преди въвеждането й в експлоатацията ще 
се извърши дялово прехвърляне на собствеността на общините, участващи 

в „Регионално сдружение». 

7. Изградената по проекта съпътстваща инфраструктура за 
съответните инсталации на проекта, намиращи се на територията на 
община Разград, е единствено собственост на Община Разград.  

8. За покриване на съответния дял от разходите по подготовката на 
проектното предложение за кандидатстване по процедурата да бъдат 
осигурени средства от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на 
отпадъците, чийто максимален размер е 264 000 /двеста шестдесет и 

четири хиляди/ лв. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии: по бюджет, финанси и икономическа политика; по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол; 

по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство. Госпожо Димитрова, за постоянната 
комисия по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, 

докладна записка с вх. №37 беше категорично подкрепена в постоянната 
комисия по бюджет, финанси и икономическа политика като от общо 7 

общински съветници, 7 гласуваха „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Анастасов, за постоянната комисия по управление на 
общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, след проведени дебати и зададени въпроси, 

господин Стоян Димитров направи предложение постоянната комисия по 

управление на общинската собственост да се произнесе по докладната 
записка и проекта за решение без точка 8 от диспозитива на решението, а 
предложението бе подкрепено от членовете на постоянната комисия, с 9 

гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Постоянната комисия по законност, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия разгледа проекта за решение 
и след съгласуване с представител на вносителя реши да гласува от точки 1 

до 7 проекта за решение , които бяха приети със 7 гласа „ЗА“, без  
„против“, и „въздържали се“, а представителя на вносителя пое 
ангажимент по отношение на т. 8 да направи евентуално корекция в 

днешното заседание на Общинския съвет. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 
среда.  

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 
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Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги 

общински съветници, настоящата докладна записка бе разгледана в 

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

стопанство и с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ бе подкрепен 

проекта за решение. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната. Заповядайте, 
господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Във връзка с доклада на председателите на постоянните комисии по 

собственост и по законност искам да изразя становище , че редакцията на 
точка 8, предложена от вносителя е в пълно съответствие с изискванията за 
приемане на решението в цялост и като участник в дискусията в комисиите 
аз считам, че можем да подкрепим решението, в цялост, включително и 

точка 8 тъй като вече то е достатъчно ясно и юридически издържано.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Ненчев. Други желаещи за изразяване на 
становища? Няма такива. Предложения във връзка с докладната. Не 
виждам желаещи. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна 
записка с вх. №37. 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

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 +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   
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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 +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 284 

 

Със Заповед № РД-ОП-108/21.10.2016 г. на Ръководителя на 

Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда 2014-

2020 г.“ са утвърдени насоките за кандидатстване по процедура № 

BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на 

Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“. Със същата 

заповед седемте общини Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, 

Самуил и Цар Калоян от „Регионално  сдружение за  управление на 

отпадъците за регион Разград“ са определени като конкретни 

бенефициенти за участие в процедурата чрез директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Околна 

среда 2014-2020 г.“ и получиха покана за кандидатстване. 
В съответствие с изискванията на насоките за кандидатстване 

седемте общини от „Регионално  сдружение за  управление на 

отпадъците за регион Разград“ имат право да подадат едно общо 

проектно предложение, като за целта общинските съвети на общините 
включени в регионалното сдружение е необходимо да вземат 

конкретни решения, които са визирани в насоките за кандидатстване 
по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за 
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проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по 

приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 

г.“ 

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

връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.21, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и 

Насоки за кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 

“Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна 

програма “Околна среда 2014-2020 г.“, утвърдени със Заповед № РД-

ОП-108/21.10.2016 г. на Ръководителя на Управляващия орган на 

Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“, Общински съвет 

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

„въздържали се“ – няма,  
Р Е Ш И: 

 

 1. Кметът на Община Разград да подпише споразумение за 

партньорство между всички общини, включени в „Регионално  

сдружение за  управление на отпадъците за регион Разград“, за които 

се допуска да подадат едно общо проектно предложение по процедура 

№ BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на 

Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, като 

споразумението бъде съобразено с Насоките за кандидатстване по 

посочената процедура. 

2. Община Разград в партньорство с общините Завет, Исперих, 

Кубрат, Лозница, Самуил и Цар Калоян, да кандидатства с едно 

проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.002 

“Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна 

програма “Околна среда 2014-2020 г.”. 

3. Поема ангажимент Община Разград да не се присъединява към 

друго регионално сдружение за управление на отпадъците за срока на 

изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след 

окончателното плащане на средствата за проекта по процедура № 

BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на 

Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”. 
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4. Със средствата от внесените отчисления по реда на чл. 64, ал.4 

от Закона за управление на отпадъците в РИОСВ – Русе да се 
покриват съответния дял на Община Разград от: 

4.1. първоначалните допустими разходи по проекта, преди 

средствата да бъдат възстановени от Оперативна програма “Околна 

среда 2014-2020 г.”; 

4.2. допустими разходи по проекта, които няма да бъдат 

финансирани от Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, 

включително собствения принос по проекта; 

4.3. недопустимите разходи, необходими за изпълнението на 

проекта. 

5. Поема ангажимент изградените със средства по процедурата 

инфраструктура, в т.ч. движимо и недвижимо имущество, да бъде 
общинска собственост. 

6. Поема ангажимент за изградените със средства по процедурата 

всяка конкретна инсталация за компостиране и инсталация за 

предварително третиране да бъде съсобственост на всички общини, 

чиито отпадъци ще се третират в нея. Преди въвеждането й в 

експлоатацията ще се извърши дялово прехвърляне на собствеността 

на общините, участващи в „Регионално сдружение за  управление на 

отпадъците за регион Разград“. 

7. Изградената по проекта съпътстваща инфраструктура за 

съответните инсталации на проекта, намиращи се на територията на 

община Разград, е единствено собственост на Община Разград.  

8. За покриване на съответния дял от разходите по подготовката 

на проектното предложение за кандидатстване по процедура № 

BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на 

Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.“ да бъдат осигурени 

средства от отчисления по чл. 64 от Закона за управление на 

отпадъците, чийто максимален размер е 264 000 /двеста шестдесет и 

четири хиляди/ лв. 

             Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административния съд – Разград. 
 

С Т А Т И Я 14 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 38. 
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Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - Кмет на 
Община Разград 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 21 на 

Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите 
общинска собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр. 

Разград.  

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев  - Кмет на Община Разград 

Благодаря госпожо Председател.  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

 

С решение № 638 по Протокол № 36 от 2010 г. е приета Наредба № 

21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите 
общинска собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр. 

Разград. 

  В периода след приемането на наредбата, бе приет нов Закон за 
публичните финанси, с който бе отменен Закона за общинските бюджети, 

към който препращат отделни разпоредби на  Наредба № 21. Въведени 

бяха и нови понятия относно бюджетната структура на отделните 
бюджетни звена, както и регламентиране на предназначението и характера 
на реализираните в края на годината икономии от средствата за 
финансиране на местните дейности. 

При изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба № 

21 е извършен цялостен преглед и анализ на разпоредбите от наредбата, 
които са прецизирани и систематизирани, с цел да придобият ясен, точен и 

законосъобразен вид.  

Предвид гореизложеното възниква необходимост от изменение и 

допълнение на Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на „Бизнес 
зона „Перистър“ гр. Разград, както следва: 

1.В чл. 2, ал. 2 изразът „бюджетни кредити“ се заменя с думата “ 

бюджет“. 

2.§ 1 от Заключителната разпоредба придобива следната редакция: 
„§1. Приходите от наеми, цени за поддържане, както и  приходите от 

разпоредителни сделки остават като преходен остатък по бюджета на 
общината и се използват  приоритетно за финансиране на дейностите по 

управление, поддържане и изграждане на нова инфраструктура на Бизнес 
зона „Перистър” в съответствие с изискванията на Закона  за   държавния 
бюджет на Република България за съответната година, Закона за 
публичните финанси и свързаните с тях законови и подзаконови актове.“ 

Основни цели, които се поставят: 
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- Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните 
изисквания; 

- постигане на по-голяма яснота и коректност при 

реализирането на публичните финанси. 

Финансови и други средства за прилагане на наредбата не са 
необходими. 

Очаквани резултати: 

- подобряване цялостната дейност по прилагане на наредбата; 
- правилното организиране дейността по публичните финанси.  

- Предлаганият проект е разработен в съответствие с разпоредбите на 
Европейското законодателство - Европейската харта за местно 

самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, свързани с 
тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове 
/Административнопроцесуален кодекс, Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Закона за публичните 
финанси/ с тях.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните 
актове и Указ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове и 

чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

Решение:   
Приема изменения и допълнения на Наредба № 21 на Общински 

съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 
собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград, както 

следва:  
1.В чл. 2, ал. 2 изразът „бюджетни кредити“ се заменя с думата “ 

бюджет“. 

2.§ 1 от Заключителната разпоредба придобива следната редакция: 
„§1. Приходите от наеми, цени за поддържане, както и  приходите от 

разпоредителни сделки остават като преходен остатък по бюджета на 
общината и се използват  приоритетно за финансиране на дейностите по 

управление, поддържане и изграждане на нова инфраструктура на Бизнес 
зона „Перистър” в съответствие с изискванията на Закона  за   държавния 
бюджет на Република България за съответната година, Закона за 
публичните финанси и свързаните с тях законови и подзаконови актове.“ 

Завърших. И само като допълнение: Корекцията и допълнението на 
Наредба №21 е в следствие на извършени одити на съответните 
предприятия. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви Благодаря.  
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Докладната записка е разглеждана в постоянните комисии:  по 

бюджет, финанси и икономическа политика;  по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол и законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.  

Госпожо Димитрова, да докладвате за гласуването в ПК по бюджет.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Настоящата докладна записка беше подкрепена в 

постоянната комисия по бюджет, като 7 общински съветника гласуваха 
„ЗА“,  без„против“,  и  „въздържали се“. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за ПК по управление на 
общинската собственост.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение , със 7 гласа „ЗА“, без „против“,  и 1 - „въздържал се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за ПК  по законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със  7 гласа „ЗА”, без  „против” и    „въздържали се” комисията 
подкрепя проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи.  Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. 
Няма такива. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№38. 

Моля гласувайте.  
 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 285 

 

С решение № 638 по Протокол № 36 от 30.03.2010 г.е приета 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

„Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград. 
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  В периода след приемането на наредбата, бе приет нов Закон за 

публичните финанси, с който бе отменен Закона за общинските 
бюджети, към който препращат отделни разпоредби на  Наредба № 21. 

Въведени бяха и нови понятия относно бюджетната структура на 

отделните бюджетни звена, както и регламентиране на 

предназначението и характера на реализираните в края на годината 

икономии от средствата за финансиране на местните дейности. 

При изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба 

№ 21 е извършен цялостен преглед и анализ на разпоредбите от 

наредбата, които са прецизирани и систематизирани, с цел да 

придобият ясен, точен и законосъобразен вид.  

Предвид гореизложеното възниква необходимост от изменение и 

допълнение на Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград, както следва: 

1. В чл. 2, ал. 2 изразът „бюджетни кредити“ се заменя с 
думата “ бюджет“. 

2. § 1 от Заключителната разпоредба придобива 

следната редакция: 

„§1. Приходите от наеми, цени за поддържане, както и  

приходите от разпоредителни сделки остават като преходен остатък по 

бюджета на общината и се използват  приоритетно за финансиране на 

дейностите по управление, поддържане и изграждане на нова 

инфраструктура на Бизнес зона „Перистър” в съответствие с 
изискванията на Закона  за   държавния бюджет на Република 

България за съответната година,
 Закона за публичните финанси и 

свързаните с тях законови и подзаконови актове.“ 

Основни цели, които се поставят: 

- Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните 
изисквания; 

- постигане на по-голяма яснота и коректност при 

реализирането на публичните финанси. 

Финансови и други средства за прилагане на наредбата не са 

необходими. 

Очаквани резултати: 

- подобряване цялостната дейност по прилагане на 

наредбата; 

- правилното организиране дейността по публичните 
финанси.  

Съответствие с правото на Европейския съюз: 
- Предлаганият проект е разработен в съответствие с 

разпоредбите на Европейското законодателство - Европейската харта 

за местно самоуправление, както и с директиви на Европейската 
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общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на 

основните нормативни актове /Административнопроцесуален кодекс, 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Закона за публичните финанси/ с тях.  

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

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

интернет страницата на Община Разград на 21.12.2016 г. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за 

нормативните актове и Указ №883 за прилагане на Закона за 

нормативните актове и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Разград, 

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

 

РЕШИ: 

 

Приема изменения и допълнения на Наредба № 21 на Общински 

съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград, 

както следва:  

1.В чл. 2, ал. 2 изразът „бюджетни кредити“ се заменя с думата “ 

бюджет“. 

2.§ 1 от Заключителната разпоредба придобива следната 

редакция: 

„§1. Приходите от наеми, цени за поддържане, както и  

приходите от разпоредителни сделки остават като преходен остатък по 

бюджета на общината и се използват  приоритетно за финансиране на 

дейностите по управление, поддържане и изграждане на нова 

инфраструктура на Бизнес зона „Перистър” в съответствие с 
изискванията на Закона  за   държавния бюджет на Република 

България за съответната година,
 Закона за публичните финанси и 

свързаните с тях законови и подзаконови актове.“ 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 15 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 39. 
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Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  - Кмет на 
Община Разград 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба №12 на 

Общински съвет Разград за организацията на движението по 

общинските пътища и улици на територията на Община Разград.  

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев  - Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

С решение № 824 от 2015 г. е приета Наредба №12 на Общински 

съвет Разград за организацията на движението по общинските пътища и 

улици на територията на Община Разград. 

 При изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба 
№12 е извършен цялостен преглед и анализ на разпоредбите от наредбата, 
които са прецизирани и систематизирани, с цел да придобият ясен, точен и 

законосъобразен вид. В процеса на прилагането й са установени 

неточности и неясноти в някои от членовете й, което позволява различно 

тълкуване при прилагането, а така също и несъответствия между размери 

на глоби, налагани за едно и също нарушение от Закона за движение по 

пътищата /ЗДвП/ и Наредба №12 на Общински съвет Разград. 

   В периода след приемането на наредбата, са извършени и промени в 

Закона за движение по пътищата, имащи отношение към съдържанието на 
част от членовете на Наредба №12 . 

Налице е непълнота и неточност в някои от обособените участъци за 
кратковременно паркиране „Синя зона”. Посочва се начало на зоната,  като 

не е посочен краят й. След извършения ремонт по проект „Създаване на 
зелена и достъпна градска среда в централната градска част на град 

Разград ” на бул. „България” в участъка от ул. „Ст.Караджа” до ул. 

„Бузлуджа” е изменена организацията на движение в този участък. 

Изискванията към излезлите от употреба моторни превозни средства 
/ИУМПС/, регламентирани в Наредба № 12 са уредени с подобни текстове 
в Наредба №11 на Общински съвет Разград за управление на отпадъците 
на територията на Община Разград. ИУМПС попадат в обхвата на Закона 
за управление на отпадъците /ЗУО/, в резултат на което  с  Наредба № 11 е 
уреден начинът за принудително преместване на ИУМПС на площадка за 
временно съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС . 

В ЗДвП са регламентирани изчерпателно както възможните 
принудителни административни мерки, които могат да се прилагат спрямо 

нарушителите, включително спрямо лицата, които паркират управляваните 
от тях превозни средства в нарушение на правилата на ЗДвП, така и 

правомощията на службите за контрол, определени от кмета на общината, 
включително и в кои случаи могат да използват техническо средство за 
принудително задържане на пътното превозно средство, в резултат на 
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което регламентирането на тези действия в наредбата се явява 
необосновано. 

Предвид гореизложеното възниква необходимост от изменение и 

допълнение на Наредба №12 на Общински съвет Разград, както следва: 
1. В чл.3, ал.2, т.3  се правят следните изменения и допълнения: 
1.1. Буква „а“ придобива следната редакция:  
„а/ бул.”България” – с начало- от кръстовището с ул.„Бузлуджа” и 

край- до кръстовището с бул.„Априлско въстание”; 

1.2. В буква „б“ накрая се добавя израза „и край- до кръстовището 

с ул. „Цар Асен”; 

1.3. В буква „в“ накрая се добавя израза „и край- до кръстовището с 
ул. „Хан Крум”; 

1.4. В буква „г“ накрая се добавя израза „ и край- до кръстовището 

с ул. „Панега”; 

1.5. В буква „д“  се отменя израза „в участъка след кръстовището й 

с ул.„Васил Левски” до кръстовището с ул.„Марица”; 

1.6. Буква „е“ се отменя.   

2. От глава трета Раздел І „Изисквания към моторните превозни 

средства по отношение опазване на околната среда“ се отменя. 

3. Към чл.38, ал.1 се създава нова т.5 със следния текст: 
„5. на места, определени за хора с трайни увреждания”. 

4. Ал.2 от чл.42 се отменя 
5. Създава се нов член 42а със следния текст:  

„ Чл. 42а. На платените паркинги на входа задължително се 
изписват работното време и цените за паркиране.“  

6. В чл.54, ал.1, т.2 се отменя. 

7. В чл.60, ал.2 се правят следните изменения и допълнения: 

7.1. В т. 3 накрая се добавя израза „и ал.3” ; 

7.2. Т. 7 придобива следната редакция: 
„7. В размер на 200 лв., лице, което, без да има това право, паркира 

на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни 

увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от 
хора с трайни увреждания;“ 

7.3. В т. 9 думите „и чл.38, ал.3” в края на изречението се отменят. 
8. §2 от Допълнителните разпоредби се отменя. 

Основни цели, които се поставят: 
- Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните 
изисквания; 
-опазване живота и здравето на участниците в движението по 

общинските пътища и улици; 

- постигане на по-голяма яснота и коректност на изискванията към 

участниците в движението по общинските пътища и улици. 

Финансови и други средства за прилагане на наредбата не са 
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необходими. 

Предлаганият проект е разработен в съответствие с разпоредбите на 
Европейското законодателство. 

Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл.26, ал.3 и 

ал. 4 от Закона за нормативните актове бе публикуван на интернет 
страницата на Община Разград на 21.12.2016 г. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните 
актове и Указ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове и 

чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, предлагам Общински съвет Разград да вземе следното 

Решение:  
 Приема изменения и допълнения на Наредба №12 на Общински 

съвет Разград за организацията на движението по общинските пътища и 

улици на територията на Община Разград, както следва:  
1. В чл.3, ал.2, т.3  се правят следните изменения и допълнения: 
1.1. Буква „а“ придобива следната редакция:  
          „а/ бул.”България” – с начало- от кръстовището с 
ул.„Бузлуджа” и край- до кръстовището с бул.„Априлско въстание”; 

1.2. В буква „б“ накрая се добавя израза „и край- до кръстовището 

с ул. „Цар Асен”; 

1.3. В буква „в“ накрая се добавя израза „и край- до кръстовището с 
ул. „Хан Крум”; 

1.4. В буква „г“ накрая се добавя израза „ и край- до кръстовището 

с ул. „Панега”; 

1.5. В буква „д“  се отменя израза „в участъка след кръстовището й 

с ул.„Васил Левски” до кръстовището с ул.„Марица”; 

1.6. Буква „е“ се отменя.   

2. От глава трета Раздел І „Изисквания към моторните превозни 

средства по отношение опазване на околната среда“ се отменя. 

3. Към чл.38, ал.1 се създава нова т.5 със следния текст: 
„5. на места, определени за хора с трайни увреждания”. 

4. Ал.2 от чл.42 се отменя 
5. Създава се нов член 42а със следния текст:  

„ Чл. 42а. На платените паркинги на входа задължително се 
изписват работното време и цените за паркиране.“  

6. В чл.54, ал.1, т.2 се отменя. 

7. В чл.60, ал.2 се правят следните изменения и допълнения: 

7.1. В т. 3 накрая се добавя израза „и ал.3” ; 

7.2. Т. 7 придобива следната редакция: 
„7. В размер на 200 лв., лице, което, без да има това право, паркира 

на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни 

увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от 
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хора с трайни увреждания;“ 

7.3. В т. 9 думите „и чл.38, ал.3” в края на изречението се отменят. 
8. §2 от Допълнителните разпоредби се отменя. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации и по устройство и развитие на 
територията, транспорт на Общината. Господин Монев, за постоянната 
комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната беше разгледана подробно в 

постоянната комисия по законност. Бяха направени предложения за 
изменение на проекта за решение, които в голямата си част са съобразени 

от вносителя в окончателния вариант, който е в днешното заседание на 
Общинския съвет, като предложенията бяха за оставане на букви „е“, „ж“ и 

„з“ в Чл.3, ал.2, т.3 като вносителя се е съобразил и в окончателния 
вариант само буква „е“ се отменя от посочения член. Касае се за улици в 

града, които да отпаднат като „Синя зона“ . В цялост докладната с 5 гласа 
„ЗА“, без „против“ и 2 – „въздържали се“ беше подкрепена от комисията 
по законност.        

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Христов, за постоянната комисия по ТСУ. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Комисията се запозна с проекта 
за решение, което предлага вносителя доктор Валентин Василев, но 

предложения проект не срещна подкрепа, относно предложението за 
изменение на Чл.3, ал. 2, т.3, а именно да отпаднат т.1.6,  1.7, и 1.8, това са 
текстовете, които уреждат зоните за кратковременно паркиране или така 
наречените за краткост „Синя зона“.  Вносителят предлагаше да отпаднат 
зоните, които са посочени в буква „е“, това е по северното платно на бул. 

„Бели Лом“ след пиацата за таксиметрови автомобили до края на улицата 
северния бряг на река „Бели Лом“ покрай ДКЦ –то и Осигурителния 
институт до  затворената страна на улицата от към улица „Странджа“, и 

буква „ж“ по северното платно на „Бели Лом“, в участъка от кръстовището 

с „Левски“ това е от „Панчоолу“ моста до моста на БТК центъра и буква 
„з“ по улица „Симеон“ в участъка от кръстовището с ул. „Марица“ до 

кръстовището на бул. „България“. В комисията постъпиха 2 предложения: 
първото предложение беше в проекта на вносителя в чл.3, ал.2, т.3 да 
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отпадне т.1.7, т.е. северното платно на бул. „Бели Лом“ , да остане „Синя 
зона“ и второто предложение в проекта на вносителя в чл.3, ал.2, т.3 да 
отпаднат точките 1.6, 1.7 и 1.8. Двете предложения бяха подложени на 
гласуване като първото предложение не беше подкрепено с необходимото 

мнозинство, а второто предложение комисията подкрепи с 4 гласа „ЗА“, 

без „против“ и 2 – „въздържали се“. Всички останали предложения 

получиха положително становище и след подлагане на гласуване на 
докладната записка с приетите предложения от комисията се взе следното 

Решение: Комисията подкрепя проекта за решение, с    направените 
предложения за изменение с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 3 – „въздържали 

се“.  Искам да отворя само една скоба и да предам също така и още едно 

становище на комисията по устройство на територията и то е свързано с 
контрола по движение, спирането и паркирането на моторни превозни 

средства по улиците на гр. Разград. Комисията счита, че контрола спазване 
по Наредба №12 следва да се завиши. Местата определени за пешеходни 

зони следва да се обозначат със съответните указателни табели, както и с 
такива, обозначаващи  забраната за движение на моторни превозни 

средства по тях. Следва да се проверят всички велоалеи за обозначаване и 

пригодност като при нужда да се приведат в съответствие с българското 

законодателство и настоящата Наредба. Необходимо е да се ускори 

въвеждането на техническа система за заплащане чрез мобилен оператор. 

Необходимо е местата, определени за кратковременен престой на моторни 

превозни средства или така наречената „Синя зона“ да се обозначат със 
съответните знаци и указателни табели, чрез които на водачите на 
превозни средства се указват условията за паркиране -  началото на зоната 
на действие на изобразения знак, както и край на зоната на действие на 
изобразения знак. Необходимо е да се урегулира редът и условията за 
определяне и ползване на местата за паркиране в „Синя зона“ на превозни 

средства, обслужващи фирми, държавни и общински органи, и 

организации, които са създадени със закон. Благодаря Ви.       

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя. Заповядайте, господин 

Ненчев. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. На среща с избиратели 

граждани ме помолиха да предам молбата им ако може на тази сесия и във 

връзка с обсъждането на този въпрос вносителят Кметът на Общината да 
даде повечко информация: какво е състоянието и как се използва 
специализирания автомобил тип „Паяк“, който Общината притежава и по 

конкретно има ли намерение общинската администрация да го използва 
пълноценно?  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доктор Василев.  

 

Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 

Да го подарим на Любо Цонев. 

 

Г-н Валентин Василев  - Кмет на Община Разград 

Да, въздишам. Господин Ненчев, господин Христов, няма да 
продължа Вашата теза. Сега автомобила не се използва. В последните 
месеци преди изборите е закупен автомобил, как да кажа, техника, която 

много не отговаря на нуждите на Общината. Наистина не знам дали на 
господин Цонев  или на някой друг можем да го подарим този автомобил, 

но ще се опитам без да имам претенциите, че съм експерт да Ви обясня за 
какво иде реч точно. Когато е закупен този автомобил не е съобразено, че 
повдигащото устройство на принципа на някаква ръка действа по начин, 

по който автомобила не се вдига нали буквално от земята, за да се сложи 

върху платформата, а извършва някакви движения такива на една страна, в 

които когато имаме автомобили разположени под дървета, а виждате, че 
голяма част   в града ни има дървета в централната градска част няма как 

да бъде сложена платформата, т.е. съществува много и реална опасност 
ние да увредим автомобилите на гражданите. Това е на кратко. Та сега ще 
търсим вариант, в който вече да купим правилната ръка, ако мога така да 
се изразя.  Благодаря.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Вие благодаря. Удовлетворен ли сте, господин Ненчев?  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Да, благодаря Ви и бих препоръчал на Кмета, и на ръководството на 
общинска администрация по – активно да се заеме с решаването на този 

въпрос. Този факт е констатиран с встъпването на Кмета преди година и 

три месеца  и трябва вече да се вземе решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, господин Христов.  

 

Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 

Аз искам да благодаря само  на господин Ненчев. Чак сега разбрахме 
защо по „Кирил и Методий“  изсякаха дърветата.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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В процедура на въпроси сме господин Христов. Други желаещи да 
зададат въпроси към вносителя? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Да ни припомните кое е в т.1.6, буква „е“, в кавички какво означава и 

защо тя въпреки решенията на две постоянни комисии продължава да стои 

като предложение на вносителя?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Госпожо Георгиева. 
 

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

Само ще кажа сега, ще зачета как е изглеждала т.“е“ и след това 
разбира се ще дам думата на господин Тодоров от експертна гледна точка 
да каже защо е неприемливо за администрацията нали тя да не отпадне. 
Точка „е“ е изглеждала :  по   северното платно на бул. „Бели Лом” – след 

пиацата за таксиметрови автомобили, до края на улицата  / северния бряг 
на  река Бели Лом, покрай  ДКЦ-1 и РУ на НОИ до затворената страна на 
улицата  към ул. „Странджа”`/. Предлагаме тя да отпадне като „Синя зона“ 

по съображения изцяло свързани с Наредба №2 на МРРБ, която 

регламентира тази материя и сега господин Тодоров ако иска в 

подробности да каже защо.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Тодоров. 

 

Г-н Теодор Тодоров – Ст. Инспектор ОРО в общинска администрация 
Този участък се състои от две отсечки: 

- първата е от пиацата за таксиметрови автомобили до кръстовището 

пред сградата на НОИ Разград; 

- втората е от кръстовището пред сградата на НОИ до пешеходните 
стъпала към ул. „Странджа“, която е затворена, без изход. 

В първата отсечка в сградата на бул. „Бели Лом“ №40 се намират 
различни държавни администрации ( НОИ, Митническо Бюро – Разград, 

РИО на МОН) с РЗП 215 кв.м. и Lafka.  

Съгласно Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране 
на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии 

на МРРБ, раздел V паркиране и гариране, чл. 24. (1) Необходимия брой на 
местата за паркиране и гариране на МПС се определя в зависимост от 
функционалното предназначение на обекта съгласно т.6 от таблица 2, 

която гласи: 

За административни сгради, в т.ч. 

а) на централна администрация; 1бр. на 60 – 80 кв.м. РЗП; 
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б) на местна администрация; 1бр. на 80-100 кв.м. РЗП; 

в) помещения със значителен брой посетители (гишета, обслужващи, 

съвещателни помещения и др.) 1бр. на 60 – 80 кв.м. РЗП. 

В съответствие с тази наредба е необходимо да бъдат осигурени 3-4 

паркоместа, за администрациите намиращи се на бул. „Бели Лом“ №40. 

При  обслужването на клиентите на Lafka е необходима площ на пътя 
във връзка с тяхната безопасност, тъй като няма изграден тротоар.  

При оглед на място е установено, че могат да бъдат очертани 15-16 бр. 

паркоместа от Lafka до началото на таксиметровата пиаца, от които 3-4 бр. 

за администрациите. 
Размерите на едно паркомясто за паркиране успоредно на оста на пътя 

е с размер: 

дължина 6.0 м.  

широчина 2.0 м.  

Като за база на размерите на паркоместата е използван чл. 113 ал.3 от  
Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. на МРРБ.  

По втората отсечка на бул. „Бели Лом“ от кръстовището пред сградата 
на НОИ до пешеходните стъпала към ул. „Странджа“, съгласно Нредба №2 

от 29 юни 2004 г. на МРРБ, раздел XVI Автомобилни обръщачи на 
задънени улици, чл. 101. (1) На задънени улици с дължина по голяма от 
100 м, се предвиждат уширения за обръщане в обратна посока 
(автомобилни Обръщачи) – директно или с маневри. В зависимост от 
конкретните условия автомобилните обръщачи могат да се предвиждат и 

на задънени улици с по-малка дължина. 
На посоченият участък не могат да се обособят паркоместа и няма 

такива, тъй като няма изграден тротоар за пешеходци. Целият пешеходен 

поток към и от ДКЦ-1, НОИ, Митническо Бюро – Разград, РИО на МОН, 

училища и жилищни сгради намиращи се след ул. „Странджа“ минават по 

този участък, също така няма изграден обръщач съгласно Наредба №2 от 
29 юни 2004 г. на МРРБ, който да гарантира нормално влизане, излизане и 

паркиране на автомобилите, както и не може да се гарантира недопускане 
на инциденти и произшествия застрашаващи здравето и имуществото на 
гражданите. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте.   
 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Сградата където се намира Митническото Бюро; НОИ; 

Инспектората, лицето й е както Вие казвате на юг към Лома, а от северната 
страна няма ли паркоместа изградени на тази сграда? Значи между 

северната страна на тази сграда и бул. „Дунав“.   
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Г-н Теодор Тодоров – Ст. Инспектор ОРО в общинска администрация 
На северната от едната страна има неплатен паркинг. Има обособени 

3 неплатени паркинги. Нали те са неплатени.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Ами Вие казвате, че трябва по Наредба на МРРБ да има на сграда. 
Ами тя има, не от южната страна, а от северната страна на тази сграда. 
Колко са там паркоместата и не покриват ли изискванията на МРРБ?  

 

Г-н Теодор Тодоров – Ст. Инспектор ОРО в общинска администрация 
Тя дали е точно към тази сграда или към хотел „Централ“?  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Абсолютно. Сградата е една. Всички знаят, че тази сграда беше 
преди Партиен дом ли какво, това е една сграда. Това, че в тази сграда има 
освен Митническо бюро, освен НОИ, освен РИО, освен магазин за 
китайски стоки има и хотел. Но това е една сграда.    

 

Г-н Теодор Тодоров – Ст. Инспектор ОРО в общинска администрация 
Добре, според Вас дали ще бъде рентабилно изграждането да бъде 

„Синя зона“? При положение, че ще бъдат 15 места за леки автомобили, 3 

или 4 от тях ще бъдат задължително трябва да се дадат за администрациите 
плюс това  … 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Защо да им се дава? Те имат от северната страна. Администрациите 
спират на северната страна на сградата където се помещават, а от южната 
страна да продължи да си бъде „Синя зона“. И съответно да се 
администрира тази „Синя зона“ . Е, няма как да не съм съгласен с Божинел 

Христов като има изградени системи, които много …. всички зони в гр. 

Разград могат да бъдат обслужвани от 1 или 2 контрольори ако има такава 
изградена. Не е необходимо през 50 – 100 м. да има облечен униформен 

човек, който е на заплата в Общината. Един или двама контрольори могат 
да обикалят всичките „Сини зони“ и нарушителите да бъдат 
санкционирани. Той Ви каза. Аз дори мисля, че и под 100 000 лв. ще бъде 
инвестицията. Тези пари ги даваме в момента на тези хора, които 

обслужват „Сините зони“. Рентабилно ли е според Вас на „Кирил и 

Методий“ да има трима или четирима общински служители? Рентабилно 

ли е по „Грънчарска“ да има двама, които да късат билетчета? Те са на 
разстояние 20 метра един от друг.   

 

Г-н Теодор Тодоров – Ст. Инспектор ОРО в общинска администрация 
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На „Кирил и Методий“ никога не са били трима или четирима. 
Винаги са двама.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Еми двама. Добре двама. Двама са и обслужват от Часовниковата 
кула до „Ючкурналията“ няма.  

 

Г-н Теодор Тодоров – Ст. Инспектор ОРО в общинска администрация 
И там са двама. Колко трябва да се назначат според Вас?  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Нито един.  

 

Г-н Теодор Тодоров – Ст. Инспектор ОРО в общинска администрация 
Ами тогава да няма „Синя зона“ тогава.  
 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Не, как няма „Синя зона“ . Ако Вие не можете да управлявате „Синя 

зона“ да назначат някой, които може да управлява „Синя зона“. Този 

аргумент „Ние не можем да се справим със „Синя зона“ затова дайте да 
махнем оттук  …… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Какъв е въпросът Ви, господин Димитров?  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Въпроса ми? Дали ще се намери компетентност и професионализъм в 

сегашната администрация, която администрира „Синя зона“ да може да 
администрира и тези участъци, които сега биват предложени за отпадане? 

И втори въпрос към вносителя:  Ако не се намери такъв професионализъм 

има ли воля и възможности да се намерят професионалисти, да се намери 

процедура, по която Общината да може да получава приходи от „Синя 
зона“?   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Доктор Василев, кой ще отговори на въпросите, на 
двата, на общински съветник Иво Димитров?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Във въпроса на господин Иво Димитров се чу и отговора. 
Естествено,  че всички приходи, които може да генерира Община Разград и 

да получи са добре дошли. За волята разбира се, че има.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя?  Няма желаещи. Може 
да направите изказвания, да направите предложения във връзка с 
докладната записка. Заповядайте, господин Парашкевов. 

 

Г-н Галин Парашкевов – ПП „ГЕРБ“ 

Искам само да припомня на господин Димитров, че той както казва за 
северната част там е лицето на хотел „Централ“. Там няма изглед към това. 
После другият паркинг, за който говорите, там е Поликлиниката.   

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Уважаеми господине, Вие като таксиметров шофьор …. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, реплика ли имате? 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Реплика имам, да.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

очевидно несъзнателно лъжете хората, които се качат при Вас. Вие 
не оправяте посоките на света. Лицето на „Централ“ е на запад, а ние 
говорим за север. На север, кое е? Паркинга между сградата, която се 
намира на „Бели Лом“ колко и ул. „Дунав“ . Това е. Ами хотел „Централ“ е 
в същата сграда, в която Ви казах има и  китайски магазин и НОИ и 

Митница и РИО и незнам си какво. Ако Ви кажат закарайте ме Вие като 

„бакшиш“ като Ви кажат закарайте ме …….  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, без квалификации, които са обидни ще Ви 

помоля. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

 Обидно ли е? Ако е обидно ще си оттегля, нали? Кажете обидно ли 

е? Извинявайте, не исках да Ви обидя, значи Вие не сте „бакшиш“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря. Искате ли дуплика, господин Парашкевов? Благодаря. 

Други желаещи да направят изказвания или предложения? Заповядайте, 
господин Христов. 
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Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Предложението, което ще 
направя е във връзка с това, което каза и господин Тодоров и то е свързано 

с Наредбата на МРРБ. Спомена се, че задължителното условие е на 
административна сграда, на държавна администрация да има по 1 

задължително по 1 място, но ние сме свидетели на това, че в някои части 

от „Синята зона“ тези места се ползват просто като паркинг срещу 20.00 

лв. дори някои даже и не плащат. Има организации фирмени или държавни 

или общински такива, които от сутринта още застават на тези места, които 

са определени за „Синя зона“ и остават там за цялото работно време. По 

този начин обаче се ограничава ползването на други, които искат или 

които желаят да паркират. Именно в тази връзка аз предлагам:  

 В Чл.44 на Наредбата да се създаде нова ал.2, която да гласи: 

„Редът, числеността и условията за определяне и ползване на местата 

за паркиране в „Синя зона” на ППС, обслужващи фирмени 

организации, държавни и общински органи и организации - създадени 

със закон, се определя със заповед на кмета на община Разград.” 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля в писмен вид да ми го представите. Други изказвания 
или предложения във връзка с докладната записка? Господин Ханчев, да 
Ви изчакам ли? Това е във връзка с друго. Благодаря за това, че ме 
предупредихте. Доктор Василев, разбрах, че приемате предложението на 
общински съветник Божинел Христов като вносител така, че няма да го 

подлагам на гласуване.   
 

Общински съветник Иво Димитров, води разговор с Кмета на 

Община Разград, но не говори на микрофон. Поради тази причина 

разговора не може да бъде отразен в протокола. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не, не го приема като вносител. Има постъпило предложение и от 
общински съветник Иво Борисов Димитров да отпадне точка 1.6 от 
проекта за решение на докладната записка с вх. № 39. Подлагам това 
предложение на гласуване. Моля, гласувайте предложението на Иво 

Димитров. 

 

Със 7 гласа „ЗА, „против“ – 7, „въздържали се“ – 6, 

предложението не се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Други предложения или изказвания във връзка с докладната записка? 

Не виждам такива. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. 

№39. Моля гласувайте. 
 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 286 

 

С решение № 824 по Протокол №59 от 26.05.2015 г.е приета 

Наредба №12 на Общински съвет Разград за организацията на 

движението по общинските пътища и улици на територията на 

Община Разград. 

 При изготвяне на проекта за изменение и допълнение на 

Наредба №12 е извършен цялостен преглед и анализ на разпоредбите 
от наредбата, които са прецизирани и систематизирани, с цел да 

придобият ясен, точен и законосъобразен вид. В процеса на 

прилагането й са установени неточности и неясноти в някои от 

членовете й, което позволява различно тълкуване при прилагането, а 

така също и несъответствия между размери на глоби, налагани за едно 

и също нарушение от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ и 

Наредба №12 на Общински съвет Разград. 

   В периода след приемането на наредбата, са извършени и 

промени в Закона за движение по пътищата, имащи отношение към 

съдържанието на част от членовете на Наредба №12 . 

Налице е непълнота и неточност в някои от обособените 
участъци за кратковременно паркиране „Синя зона”. Посочва се 
начало на зоната,  като не е посочен краят й. След извършения ремонт 

по проект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в 

централната градска част на град Разград ” на бул. „България” в 

участъка от ул. „Ст.Караджа” до ул. „Бузлуджа” е изменена 

организацията на движение в този участък. 

Изискванията към излезлите от употреба моторни превозни 

средства /ИУМПС/, регламентирани в Наредба № 12 са уредени с 
подобни текстове в Наредба №11 на Общински съвет Разград за 

управление на отпадъците на територията на Община Разград. 

ИУМПС попадат в обхвата на Закона за управление на отпадъците 
/ЗУО/, в резултат на което  с  Наредба № 11 е уреден начинът за 

принудително преместване на ИУМПС на площадка за временно 

съхранение или в център за разкомплектоване на ИУМПС . 

В ЗДвП са регламентирани изчерпателно както възможните 
принудителни административни мерки, които могат да се прилагат 

спрямо нарушителите, включително спрямо лицата, които паркират 
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управляваните от тях превозни средства в нарушение на правилата на 

ЗДвП, така и правомощията на службите за контрол, определени от 

кмета на общината, включително и в кои случаи могат да използват 

техническо средство за принудително задържане на пътното превозно 

средство, в резултат на което регламентирането на тези действия в 

наредбата се явява необосновано. 

Предвид гореизложеното възниква необходимост от изменение и 

допълнение на Наредба №12 на Общински съвет Разград за 

организацията на движението по общинските пътища и улици на 

територията на Община Разград, както следва: 

1. В чл.3, ал.2, т.3  се правят следните изменения и допълнения: 

1.1. Буква „а“ придобива следната редакция:  

          „а/ бул.”България” – с начало- от кръстовището с 
ул.„Бузлуджа” и край- до кръстовището с бул.„Априлско 

въстание”; 

1.2. В буква „б“ накрая се добавя израза „и край- до 

кръстовището с ул. „Цар Асен”; 

1.3. В буква „в“ накрая се добавя израза „и край- до 

кръстовището с ул. „Хан Крум”; 

1.4. В буква „г“ накрая се добавя израза „ и край- до 

кръстовището с ул. „Панега”; 

1.5. В буква „д“  се отменя израза „в участъка след 

кръстовището й с ул.„Васил Левски” до кръстовището с 
ул.„Марица”; 

1.6. Буква „е“ се отменя.   

2. От глава трета Раздел І „Изисквания към моторните 
превозни средства по отношение опазване на околната среда“ се 
отменя. 

3. Към чл.38, ал.1 се създава нова т.5 със следния текст: 

„5. на места, определени за хора с трайни увреждания”. 

4. Ал.2 от чл.42 се отменя 

5. Създава се нов член 42а със следния текст:  

„ Чл. 42а. На платените паркинги на входа задължително се 
изписват работното време и цените за паркиране.“  

6. В чл.54, ал.1, т.2 се отменя. 

7. В чл.60, ал.2 се правят следните изменения и допълнения: 

7.1. В т. 3 накрая се добавя израза „и ал.3” ; 

7.2. Т. 7 придобива следната редакция: 

„7. В размер на 200 лв., лице, което, без да има това право, 

паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора 

с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и 

управлявано от хора с трайни увреждания;“ 

7.3. В т. 9 думите „и чл.38, ал.3” в края на изречението се 



152 

 

отменят. 

8. §2 от Допълнителните разпоредби се отменя. 

Основни цели, които се поставят: 

- Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните 
изисквания; 

-опазване живота и здравето на участниците в движението по 

общинските пътища и улици; 

- постигане на по-голяма яснота и коректност на изискванията 

към участниците в движението по общинските пътища и улици. 

Финансови и други средства за прилагане на наредбата не са 

необходими. 

Очаквани резултати: 

- подобряване цялостната дейност по прилагане на наредбата; 

- правилното организиране на движението по общинските 
пътища и улици;   

- повишаване събираемостта на общинските такси. 

Съответствие с правото на Европейския съюз: 
- Предлаганият проект е разработен в съответствие с 

разпоредбите на Европейското законодателство - Европейската харта 

за местно самоуправление, както и с директиви на Европейската 

общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на 

основните нормативни актове /Административнопроцесуален кодекс, 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Закона за движението по пътищата./ с тях.  

Европейското законодателство е изградено върху водещи 

принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху 

дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени 

с предлаганото изменение и допълнение на Наредбата.    

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

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

интернет страницата на Община Разград на 21.12.2016 г. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за 

нормативните актове и Указ №883 за прилагане на Закона за 

нормативните актове и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Разград, 

с 19 гласа „ЗА“, „против“ – 3, „въздържали се“ – 4,  

 

РЕШИ: 

 

Приема изменения и допълнения на Наредба №12 на Общински 

съвет Разград за организацията на движението по общинските пътища 

и улици на територията на Община Разград, както следва:  
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2. В чл.3, ал.2, т.3  се правят следните изменения и допълнения: 

7.1. Буква „а“ придобива следната редакция:  

          „а/ бул.”България” – с начало- от кръстовището с 
ул.„Бузлуджа” и край- до кръстовището с бул.„Априлско 

въстание”; 

7.2. В буква „б“ накрая се добавя израза „и край- до 

кръстовището с ул. „Цар Асен”; 

7.3. В буква „в“ накрая се добавя израза „и край- до 

кръстовището с ул. „Хан Крум”; 

7.4. В буква „г“ накрая се добавя израза „ и край- до 

кръстовището с ул. „Панега”; 

7.5. В буква „д“  се отменя израза „в участъка след 

кръстовището й с ул.„Васил Левски” до кръстовището с 
ул.„Марица”; 

7.6. Буква „е“ се отменя.   

8. От глава трета Раздел І „Изисквания към моторните 
превозни средства по отношение опазване на околната среда“ се 
отменя. 

9. Към чл.38, ал.1 се създава нова т.5 със следния текст: 

„5. на места, определени за хора с трайни увреждания”. 

10. Ал.2 от чл.42 се отменя 

11. Създава се нов член 42а със следния текст:  

„ Чл. 42а. На платените паркинги на входа задължително се 
изписват работното време и цените за паркиране.“  

12. В чл.54, ал.1, т.2 се отменя. 

13. В чл.60, ал.2 се правят следните изменения и допълнения: 

7.1. В т. 3 накрая се добавя израза „и ал.3” ; 

7.2. Т. 7 придобива следната редакция: 

„7. В размер на 200 лв., лице, което, без да има това право, 

паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора 

с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и 

управлявано от хора с трайни увреждания;“ 

7.3. В т. 9 думите „и чл.38, ал.3” в края на изречението се 
отменят. 

8. §2 от Допълнителните разпоредби се отменя. 

9. В Чл.44 се създава нова ал.2, със следния текст:  

„Редът, числеността и условията за определяне и ползване на 

местата за паркиране в „Синя зона” на ППС, обслужващи фирмени 

организации, държавни и общински органи и организации - създадени 

със закон, се определя със заповед на кмета на община Разград.” 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

и Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен срок от 
приемането му. 
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Решението подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административен съд Разград. 

    

С Т А Т И Я 16 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 42. 

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

Относно Избиране временно изпълняващ длъжността кмет на с. 
Гецово, общ. Разград, обл. Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н  Валентин Василев -  Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, Общинска 
избирателна комисия гр. Разград въз основа на влязла в сила присъда  от 
02.11.2016 г., постановена по описа на Разградски районен съд, със свое 
Решение от 20.01.2017 г., предсрочно е прекратила пълномощията на 
Пламен Петров Пантилеев - кмет на с. Гецово, общ. Разград, обл. Разград и 

е уведомила Централната избирателна комисия за това обстоятелство. 

Съгласно чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) правомощията на кмет се прекратяват 
предсрочно, когато след избирането му е осъден с влязла в сила присъда на 
лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер. 

Съгласно чл.42, ал.6, изречение 1-во от ЗМСМА, когато пълномощията на 
кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно 

изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет.  

Предвид гореизложеното, както и с цел осигуряване на нормалното и 

непрекъснато административното обслужване на жителите на с. Гецово, 

общ. Разград  и на основание чл. 42, ал. 6 и ал. 11 от ЗМСМА и Решение № 

322-МИ от 20.01.2017 г. на Общинска избирателна комисия Разград, 

предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното Решение:  
Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Гецово  

Мария Тодорова Иванова, старши специалист в кметство Гецово, за срок 

до полагане на клетва от новоизбрания кмет, след провеждане на частичен 

избор за кмет на с. Гецово, общ. Разград, обл. Разград,  с 
възнаграждението, определено за титуляра. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянната 
комисия по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
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решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации. Господин Монев, ще Ви помоля да 
докладвате за гласуването в комисията.    

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, докладната записка беше разгледана в постоянната комисия 
и беше подкрепен проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 2 – 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 
господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“  

Моля да дадете допълнителна информация какво образование и 

каква специалност има предложения от Вас кандидат?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев.  

 

Г-н  Валентин Василев -  Кмет на Община Разград 

Пет минути имаме ли? Средно образование. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“  

А какво средно?  

 

Г-н  Валентин Василев -  Кмет на Община Разград 

Средно образование, гимназия.  

 

/Разговори в залата между общински съветници/. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“  

Да, благодаря Ви. Господин Христов, това не е избиране на избори, а 
назначаване и  затова трябва да знаем какъв човек се предлага.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ненчев, моля Ви. На въпроси сме. Други въпроси към 

вносителя. Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Имам 2 въпроса: Притежава ли свидетелство за управление на МПС? 

И вторият: Пие ли, когато шофира? 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Доктор Василев, Вие ли ще отговорите на въпросите?  

 

Г-н  Валентин Василев -  Кмет на Община Разград 

На тези въпроси ли?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ако искате може да не отговаряте.  
 

Г-н  Валентин Василев -  Кмет на Община Разград 

Мисля, че просто е излишно да отговарям на поредните ….. 

 

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

Може ли аз да отговоря?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Изискванията за временно изпълняващ длъжността са такива, 
каквито са в Изборния кодекс за кмет на кметство. Тя очевидно отговаря 
на тези изисквания, а тези документи, които Вие искате не са изискване 
към длъжността, на която трябва да бъде назначена.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Доуточняващ въпрос 
ли имате?  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Не става въпрос дали е подходяща или не за избори, а за 
назначаване. Хайде тези, които избират дали да я назначат или няма да я 

назначат да си зададат въпросите и аз намирам съвсем за уместно 

съобразно това, което се случва в Гецово, с гецовските кметове да задам 

тези въпроси. Не знам защо не ги приемате сериозно. Ако няма 
свидетелство за правоуправление утре ще кажете да я назначим и 

шофьор.И на въпроса тука, извън микрофона …..  

 



157 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря, господин Димитров. Това не е въпрос, това е изказване. 
Имате ли доуточняващ въпрос? Имате ли въпроси?  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Имам, относно: Пие ли, когато шофира го допълвам с: Шофира ли 

пила?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Мисля си, че получихте отговор на въпроса. Други 

въпроси към вносителя? 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Не съм нито на единия, нито на другия. Поне кажете има ли 

свидетелство за управление на МПС?  

 

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

 Не мога да Ви отговоря по простата причина, че такова не се изисква 
за длъжността, на която трябва да бъде назначена.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви, госпожо Георгиева. Много ясно стана на всички.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

 Кара без книжка, така ли?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Други въпроси към вносителя? Явно няма желаещи да зададат 
въпроси. Изказвания или предложения във връзка с докладната записка. 
Заповядайте, господин Ненчев. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

 Само една препоръка: Хубаво би било, когато се правят такива 
предложения дано да няма и за напред, вносителят да покани и съответния 

кандидат. Може би съветниците ще искат да се запознаят с него и да го 

видят.    
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви, господин Ненчев. Няма желаещи да изкажат мнение 
или да направят предложение във връзка с докладната записка затова 
прекратявам разискванията по докладната и пристъпваме към гласуване на 
докладна записка с вх. № 42. Моля, гласувайте.  
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 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 287 

 

Общинска избирателна комисия гр. Разград въз основа на 

влязла в сила присъда № 638 от 02.11.2016 г., постановена по НОХД № 

743/2016 по описа на Разградски районен съд, със свое Решение № 322-

МИ от 20.01.2017 г., предсрочно е прекратила пълномощията на 

Пламен Петров Пантилеев - кмет на с. Гецово, общ. Разград, обл. 

Разград и е уведомила Централната избирателна комисия за това 

обстоятелство. 

Съгласно чл.42, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) правомощията на кмет се 
прекратяват предсрочно, когато след избирането му е осъден с влязла 

в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от 

общ характер. Съгласно чл.42, ал.6, изречение 1-во от ЗМСМА, когато 

пълномощията на кмет са прекратени предсрочно, общинският съвет 

избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на 

клетва от новоизбрания кмет.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 42, ал. 6 и ал. 11 от 

ЗМСМА и Решение № 322-МИ от 20.01.2017 г. на Общинска 

избирателна комисия Разград, Общински съвет Разград,  с 18 гласа 

„ЗА“, „против“ – 3, „въздържали се“ – 5, 

 

Р Е Ш И: 

 

Избира за временно изпълняващ длъжността кмет на с. Гецово  

Мария Тодорова Иванова, старши специалист в кметство Гецово, за 

срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет, след провеждане на 

частичен избор за кмет на с. Гецово, общ. Разград, обл. Разград,  с 
възнаграждението, определено за титуляра. 

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 14-дневен срок след 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на АПК. 

 

С Т А Т И Я 17 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Пристъпваме към разглеждане на последната докладна записка от 
точка едно на днешния дневен ред, с вх. №45, внесена по извънреден 

способ. 

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

Относно: Участие на Община Разград в сътрудничество с 
правораздавателни органи. 

Заповядайте, доктор Василев.  

 

Г-н Валентин Василев - Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, в Община 
Разград е постъпило предложение от Окръжен съд гр. Разград,   относно 

участие в проект «Укрепване на правния и институционалния капацитет на 
съдебната система в сферата на правосъдието за деца» по Тематичен фонд 

«Сигурност» на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Във 

връзка с това е изготвен и е предложен проект за  споразумение за 
сътрудничество и съвзместна дейност между Министерство на 
правосъдието, Община Разград, Окръжен съд гр. Разград и Районен съд гр. 

Разград. Предмет на споразумението е сътрудничество и партньорство за 
подобряване благосъстоянието на децата с цел създаване и изпълнение на 
модел за работа и система от ефективни услуги за подкрепа на децата, 
жертви и/или свидетели на престъпление. Във връзка с реализацията на 
споразумението Община Разград ще участва с недвижим имот, в който  ще 
се осъществява цялостната дейност по проекта. За тази цел предлагам  част 
от имот, съставляващ помещение № 26 /двадесет и шест/, с площ 60 кв.м, 

находящо се в сграда „Битов комбинат“ с административен адрес: гр. 

Разград, бул. „България“ № 21П, актуван с АОС № 604/08.02.1999 г., при 

граници на частта от имота: ляво- помещение № 25, дясно- помещение № 

27, горе- помещение № 38. 

 Съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА споразумението за сътрудничество 

подлежи на одобрение от Общинския съвет. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и 

чл. 61  от ЗМСМА и предложение от Окръжен съд гр. Разград, предлагам 

на Общински съвет Разград да вземе следното Решение: 
1.Одобрява текста на споразумение за сътрудничество между 

Министерство на правосъдието, Община Разград, Окръжен съд гр. Разград 

и Районен съд гр. Разград, представляващо неразделна част от настоящето 

решение.  
2. Определя част от имот- частна общинска собственост, 

съставляваща помещение № 26 /двадесет и шест/, с площ 60 кв.м, 

находящо се в сграда „Битов комбинат“ с административен адрес: гр. 

Разград, бул. „България“ № 21П, актуван с АОС № 604/08.02.1999 г., при 
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граници на частта от имота: ляво- помещение № 25, дясно- помещение № 

27, горе- помещение № 38, с който Община Разград да участва в 

споразумението. 

3. Възлага на кмета на Община Разград да подпише Споразумението 

за сътрудничество с  Министерство на правосъдието, Окръжен съд гр. 

Разград и Районен съд гр. Разград и да извърши всички необходими 

действия по неговото изпълнение. 
Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 
господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Като изразявам подкрепата си за сключване на такова споразумение 
моля вносителят да информира: това помещение, което се предлага дали е 
съгласувано с другите ни партньори и те одобряват ли го тъй като се касае 
за една много специфична дейност, за която има специални изисквания? И 

ако другите партньори и по – специално двата съда – Окръжен съд и 

Районен съд нямат възражение би било добре.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Ако мога аз да отговоря. Помещението е показано на останалите 
партньори и е одобрено от тях, включително и на първия партньор. Тоест, 
идваха представители на Министерството на правосъдието, които ще 
извършват строително-ремонтните  работи ако Общинският съвет, разбира 
се, вземе решение. Всичко е съгласувано с тях и отговаря на техните 
изисквания.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси? Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП 

Аз също подкрепям такова споразумение, защото за съжаление вече 
има такива деца и Разград не е островче, в което не може да се случат 
подобни неща. Само че въпросът ми е: гледам тук в споразумението по 

отношение  ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПАРТНЬОРИТЕ, 

Общината е ПАРТНЬОР 2. И отзад пише:  „се задължава да заплаща 
всички разходи, необходими за нормалното функциониране и използване 
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на специализираното помещение, включително осигуряване на 
необходимите консумативи за аудио- и видеозапис“.  

Днес беше приет бюджет за 2017 година. Обезпечено ли е в бюджета 
тези разходи? Предвидени ли са?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Говорим за консумативните разходи, които ние сме склонни 

действително да поемем и са предвидени в бюджета на бившето общинско 

предприятие  „Жилища и сгради“. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 

предложения във връзка с докладната. Няма такива. Пристъпваме към 

поименно гласуване на докладна записка с вх. №45. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

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 +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти Не участва   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   
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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 +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 288 

 

В Община Разград е постъпило предложение от Окръжен съд гр. 

Разград   с вх. № АО-05-03-599 от 23.01.2017 г. относно участие в 

проект «Укрепване на правния и институционалния капацитет на 

съдебната система в сферата на правосъдието за деца» по Тематичен 

фонд «Сигурност» на Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество. Във връзка с това е изготвен и е предложен проект за  

споразумение за сътрудничество и съвзместна дейност между 

Министерство на правосъдието, Община Разград, Окръжен съд гр. 

Разград и Районен съд гр. Разград. Предмет на споразумението е 
сътрудничество и партньорство за подобряване благосъстоянието на 

децата с цел създаване и изпълнение на модел за работа и система от 

ефективни услуги за подкрепа на децата жертви и/или свидетели на 

престъпление.  Във връзка с реализацията на споразумението Община 

Разград ще участва с недвижим имот, в който  ще се осъществява 

цялостната дейност по проекта. За тази цел е депозирано предложение 
от кмета на Община Разград за  част от имот, съставляващ помещение 
№ 26 /двадесет и шест/, с площ 60 кв.м, находящо се в сграда „Битов 

комбинат“ с административен адрес: гр. Разград, бул. „България“ № 

21П, актуван с АОС № 604/08.02.1999 г., при граници на частта от 

имота: ляво- помещение № 25, дясно- помещение № 27, горе- 
помещение № 38. 

 Съгласно чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА споразумението за 

сътрудничество подлежи на одобрение от Общинския съвет. 

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

чл. 61  от ЗМСМА и предложение от Окръжен съд гр. Разград   с вх. № 
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АО-05-03-599 от 23.01.2017 г., Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 27 гласа «ЗА», «против» - няма, «въздържали се» - няма, 
 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Одобрява текста на споразумение за сътрудничество между 

Министерство на правосъдието, Община Разград, Окръжен съд гр. 

Разград и Районен съд гр. Разград, представляващо неразделна част от 

настоящето решение.  
2. Определя част от имот- частна общинска собственост, 

съставляваща помещение № 26 /двадесет и шест/, с площ 60 кв.м, 

находящо се в сграда „Битов комбинат“ с административен адрес: гр. 

Разград, бул. „България“ № 21П, актуван с АОС № 604/08.02.1999 г., 
при граници на частта от имота: ляво- помещение № 25, дясно- 

помещение № 27, горе- помещение № 38, с който Община Разград да 

участва в споразумението. 

3. Възлага на кмета на Община Разград да подпише 
Споразумението за сътрудничество с  Министерство на правосъдието, 

Окръжен съд гр. Разград и Районен съд гр. Разград и да извърши 

всички необходими действия по неговото изпълнение. 
Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Разград и 

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

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

Административен съд Разград. 

 

 

СПОРАЗУМЕНИЕ 

ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО  И СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ  

относно създаване, оборудване и използване на специализирано помещение 

за щадящо изслушване на деца, свидетели и/или жертви на престъпление 

 

 

Днес, ..............  2017 г., в гр. София се подписа настоящето 

споразумение за сътрудничество и съвместна дейност, между: 

 

1. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, гр. София 1040, ул. 

„Славянска” № 1, БУЛСТАТ 000695349, представлявано от Вергиния 
Мичева-Русева – заместник-министър на правосъдието (упълномощена 
съгласно заповед № ЛС-04-49/12.01.2016 г. на министъра на правосъдието) 

и Десислава Гьошева – началник на отдел ФСД, наричано по-долу за 
краткост „ПАРТНЬОР 1”, от една страна, 
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2. ОБЩИНА РАЗГРАД, ЕИК 000505910, с адрес: гр. Разград, бул. 

„Бели лом”№ 37а, представлявана от д-р Валентин Стефанов Василев, 

наричана по-долу за краткост „ПАРТНЬОР 2”, от друга страна, 
 

3. ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД, ЕИК 000506058, с адрес: гр. 

Разград, пл.”Независимост”, №1 представляван от Лазар Йорданов Мичев 

– административен ръководител-председател ОС Разград, наричан по-долу 

за краткост „ПАРТНЬОР 3”, от друга страна, 
 

4. РАЙОНЕН СЪД – РАЗГРАД, ЕИК 000506065, с адрес: гр. гр. 

Разград, пл.”Независимост”, №1, представляван от Маргарита Христова 
Новакова– административен ръководител-председател РС Разград, наричан 

по-долу за краткост „ПАРТНЬОР 4”, от друга страна, 
  

На основание Рамково споразумение между Република България и 

Конфедерация Швейцария, подписано на 7 септември 2010 г., 
Споразумение за Фонд „Сигурност” на Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество, подписано на 27 юли 2011 г. между 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество и дирекция 
„Мониторинг на средствата на Европейски съюз” към 

администрацията на Министерски съвет, Министерство на 
вътрешните работи, Министерство на правосъдието, с което 
Министерство на правосъдието е определено за Изпълняваща агенция, 

Договор за изпълнение на проект „Укрепване на правния и 

институционалния капацитет на съдебната система в сферата на 
младежкото правосъдие” в рамките на Фонд „Сигурност” на Българо-
швейцарската програма за сътрудничество, подписан на 17 октомври 

2012 г. между Швейцарския орган за посредничество и Министерство 
на правосъдието и одобреното от Швейцарската агенция за развитие 
и сътрудничество проектно предложение на Министерството на 
правосъдието за проект „Укрепване на правния и институционалния 
капацитет на съдебната система в сферата на младежкото 
правосъдие”, наричан за краткост „Проекта”, страните се 
споразумяха за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Чл. 1. (1) ПАРТНЬОРИТЕ ще сътрудничат помежду си за 
подобряване благосъстоянието на децата на територията на област Разград 

с цел създаване и изпълнение на модел за работа и система от ефективни 

услуги за подкрепа на децата, жертви и/или свидетели на престъпление. 
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(2) В условията на трайно сътрудничество и партньорство, 

ПАРТНЬОРИТЕ по настоящото споразумение обединяват усилията си за 
организиране и извършване на съвместна дейност относно създаване, 
оборудване и използване на специализирано помещение за щадящо 

изслушване на деца, свидетели и/или жертви на престъпление. 
(3) С решение …………… по Протокол №……. от заседание на 

Общински съвет – гр. Разград, проведено на ………….. за специализирано 

помещение за щадящо изслушване на деца е определено помещение № 26 

/двадесет и шест/, с площ 60 кв.м, находящо се в сграда „Битов комбинат“ 

с административен адрес: гр. Разград, бул. „България“ № 21П, актуван с 
АОС № 604/08.02.1999 г., при граници на частта от имота: ляво- 

помещение № 25, дясно- помещение № 27, горе- помещение № 38. 

 

ІІ. ОБХВАТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

Чл. 2. (1) Настоящото споразумение влиза в сила от датата на 
подписването му от всички страни и е с неопределен срок на действие. 

(2) Настоящото споразумение позволява присъединяването на други 

партньори, заитересувани да работят за постигането на целите, посочени в 

чл. 1, ал. (1) и (2). 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПАРТНЬОРИТЕ 

  

Чл. 3. (1) ПАРТНЬОР 1 се задължава да: 
а/ извърши безвъзмездно ремонт, доставка и монтаж на 

необходимото оборудване и обзавеждане, включително аудио- и видео 

техника, която да позволява осъществяване и пренос на запис, както и 

преградно стъкло тип венецианско; 

б/ предоставя за безвъзмездно ползване в рамките на 10 години 

мебели и обзавеждане; 
(2) Изборът на фирма-изпълнител, която да извърши ремонта, 

доставката  и монтажа на оборудването и обзавеждането се извършва от 
ПАРТНЬОР 1, съобразно неговите вътрешни правила и българското 

законодателство. 

Чл. 4.  ПАРТНЬОР 2 се задължава да заплаща всички разходи, 

необходими за нормалното функциониране и използване на 
специализираното помещение, включително осигуряване на необходимите 
консумативи за аудио- и видеозапис. 

Чл. 5. ПАРТНЬОР 3 се задължава да:  
а/ ползва предоставените от ПАРТНЬОР 1 вещи на територията на 

община Разград само с цел оборудване и обзавеждане на помещение за 
щадящо изслушване и разпит на деца в конфликт със закона. 
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б/ осигурява организацията, координацията и използването на 
специализираното помещение от всички институции, които работят с деца, 
като гарантира използването му с грижата на добрия стопанин; 

в/ да използва логото на Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество и Министерство на правосъдието във всички материали и 

прояви, свързани с разпространение на информация относно ползването на 
специализираното помещение; 

в/ ползва предоставените от ПАРТНЬОР 1 вещи само с цел 

оборудване и обзавеждане на помещение за щадящо изслушване и разпит 
на деца в конфликт със закона. 

Чл. 6. ПАРТНЬОР 4 се задължава да:  
а/ осигурява организацията, координацията и използването на 

специализираното помещение от всички институции, които работят с деца, 
като гарантира използването му с грижата на добрия стопанин; 

б/ да използва логото на Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество и Министерство на правосъдието във всички материали и 

прояви, свързани с разпространение на информация относно ползването на 
специализираното помещение; 

в/ ползва предоставените от ПАРТНЬОР 1 вещи само с цел 

оборудване и обзавеждане на помещение за щадящо изслушване и разпит 
на деца в конфликт със закона. 

Настоящото споразумение се състави и подписа в пет 

еднообразни екземпляра – два за партньор 1 (единият от които се 
представя в дирекция „Финанси и бюджет”) и по един за всеки от 

останалите партньори. 

 

 

ЗА ПАРТНЬОР 1: 

  

……………………………………….    

ВЕРГИНИЯ МИЧЕВА-РУСЕВА            

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО 

 

ЗА ПАРТНЬОР 2: 

 

…………………………………. 

Д-р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

 

ЗА ПАРТНЬОР 3: 

 

…………………………………. 
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ЛАЗАР МИЧЕВ 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

ОКРЪЖЕН СЪД РАЗГРАД 

 

ЗА ПАРТНЬОР 4: 

 

…………………………………. 

МАРГАРИТА НОВАКОВА 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ 

РАЙОНЕН СЪД РАЗГРАД 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С това изчерпахме точка първа от днешния дневен ред.  

 

ТОЧКА ВТОТА 

ПИТАНЕ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнение на точка втора, която е питане от 
общински съветник от група „Кауза Разград“ Божинел Василев Христов. 

Имате ли готовност да развиете питането си, господин Христов?  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Уважаеми колеги, на 16 януари 2017 г. съм изпратил чрез 
председателя на Общинския съвет до кмета на Община Разград – д-р 

Василев, следното питане. 
Уважаеми господин кмет, 
През 2016 година след провеждане на процедура по Закона за 

обществените поръчки, проведена на 15.09.2016 година се сключва 
договор за възлагане на поръчка с изпълнителя „А.С.А. България” ЕООД., 

която следва да изпълни договор за обществена поръчка свързана със  
събиране и транспортиране на битови отпадъци, лятно и зимно почистване 
на улици и други места за обществено ползване на територията на град 

Разград и населените места на Община Разград. Подписания договор е за 
срок от две години, като влиза в сила от датата на подписването му. 

Услугите, които изпълнителя следва да изпълнява са описани подробно в 

документ „Техническа спесификация и описание на предмета на 
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поръчката”. Тези услуги следва да се изпълняват в срок, качествено, в 

съответствие с Българското законодателство.  

Изпълнителят, „А.С.А. България” ЕООД е декларирал, че дейностите 
по зимното почистване на улиците и другите места за обществено ползване 
ще изпълнява със специализирана техника и машини които са 20 броя, от 
които 18 машини оборудвани със снегоринни дъски, 1 брой оборудван със 
снегоринна дъска и механизъм за лугиране и 1 брой оборудван със 
снегоринна дъска и механизъм за опесъчаване, както и 4 броя 
малогабаритна техника – самоходни снегорини. Във своята оферта 
изпълнителя на поръчката декларира, че приема всички условия на 
възложителя и договора и ще ги спазва без да създава проблеми на 
обществеността.  

Във връзка с горното и на основание чл. 94, ал.2, чл. 95, ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград,  

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
Мандат 2015-2019 г. и във връзка с чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл.42, ал.1, 

т. 4, от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 

Разград,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация Мандат 2015-2019 г., Ви моля да ми отговорите на 
следните въпроси : 

1. Има ли осъществен контрол по изпълнение на договора и 

съставени ли са протоколи за изпълнение или неизпълнение на 
договорните задължения ? 

2. Установени ли са нарушения във връзка с изпълнение на 
договорните задължения от страна на Изпълнителя и какви? 

3. Санкционирана ли е фирмата изпълнител на обществената 
поръчка за неизпълнение на дейностите по събиране и транспортиране на 
битови отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за 
обществено ползване на територията на град Разград и населените места на 
Община Разград? 

4. Предвиждат ли се мерки за подобряване на дейностите по 

събиране и транспортиране на битови отпадъци? 

5. Предвиждат ли се мерки за подобряване на дейностите по 

зимното почистване на улици и други места за обществено ползване на 
територията на град Разград и населените места на Община Разград ? 

6. Предвиждат ли се мерки за подобряване на дейностите по 

лятното  почистване на улици и други места за обществено ползване на 
територията на град Разград и населените места на Община Разград ? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Христов? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 
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Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Вносителят има право да Ви отговори на следващото 

заседание на това питане, което отправихте към него. Въпреки, че 
многократно на тази сесия стана въпрос и доста от нещата се изясниха. 

С това изчерпахме точка втора от дневния ред. 

 

ТОЧКА ТРЕТА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви запозная в точка трета с текущи, а именно, че в Звеното по 

чл.29а са постъпили: Отчет за състоянието на общинската собственост и за 
резултатите от нейното управление през 2016 г., като вносител на този 

Отчет е кмета на общината – д-р Валентин Василев. 

Постъпило и Отчет за изпълнението на Програмата за международно 

сътрудничество на Община Разград през 2016 г., също от кмета на 
общината д-р Валентин Василев. 

Както и Отчет за дейността на Комисията за финансово подпомагане 
на семейства с репродуктивни проблеми за периода 01.07.2016 г.-
31.12.2016 г. от председателя на комисията Нергис Федаил. 

С това изчерпахме дневния ред на днешната сесия. И в 19:21 часа 
закривам заседанието на Общинския съвет-Разград. Хубава вечер на 
всички. 

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                           / Надежда Радославова / 

 

 

            ПРОВЕРИЛ       СЕКРЕТАР:    

                                                   /Веселин Спасов/ 

 

 

 


