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   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 23 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 04.04. 

2017 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 32 общински съветници на заседанието присъстваха  29. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 28 общински 

съветници. 

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

Валентина Френкева; Милена Орешкова и Янка Георгиева. 
 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На заседанието присъстваха: г-н Валентин Василев – Кмет на 
Община Разград;  г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград; 

г-н Ердинч Хасанов - зам. -  кмет на Община Разград; представители на 
общинска администрация; кметове на населени места; консултанти от гр. 

Русе взели участие при изработване на проект  Програма за управление на 
отпадъците на Община Разград 2017 – 2020 година;  журналисти; 

граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, през изтеклата 
седмица, при трагичен инцидент, загина Петя Петкова, общински съветник 
в Общински съвет Разград. Ще помоля всички присъстващи в залата да 
почетем паметта й с едноминутно мълчание.  

Благодаря ви!  

За днешната сесия на Общинския съвет са се регистрирали 28 

общински съветници. 

По уважителни причини отсъстват общинските съветници Валентина 
Френкева, Милена Орешкова и Янка Георгиева.  

 

Дежурен секретар на днешното заседание ще бъде общински 

съветник Мариан Иванов.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на дневния ред, който е от две точки:  



2 

 

1.Докладни записки. 

2.Текущи. 

Имате ли предложения във връзка с дневния ред за днешното 

заседание? Не виждам такива. Пристъпваме към гласуване на дневният 
ред. Моля гласувайте.   

 

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

дневният ред на заседанието се приема. 

 

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. № 86. 

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. 

Господин Димитров, ще Ви помоля да ни  запознаете с текста на 
докладната записка. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Благодаря.  Първо искам да внеса една корекция. По инерция казахте 
от групата на Реформаторския блок. От миналото заседание има решение 
на групата ……. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, може да си прочетете  докладната записка, 
внесена от Вас и какво е написано като вносител. От Иво Димитров- 
общински съветник от групата на Реформаторския блок. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Защото тя е внесена на 28.04. преди смяната на името на групата. 
Затова в момента я представям от името на група Нова Република.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Само искам да Ви уведомя, че няма такава група Нова Република. 
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Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Това кой го решава? Самата група или Вие решавате. Извинявайте, 
февруари, 28 февруари, преди смяна на групата на общинските съветници 

и заради това е тази корекция, че в момента я представям от името на 
общински съветник от група Нова Република.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви запозная със становище,  което съм 

поискала от Радка Башакова  - председател на ОИК – Разград, във връзка с 
това дали може да бъде сменено името на групата, но тъй като не е 
включено в дневния ред, след заседанието ….. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Ама Радка Башакова и Вие можете каквото си искате становище да 
давате на когото си поискате, но то няма никаква стойност за Общинския 
съвет в Разград.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, не сте Вие човека, който решава какво има 
стойност за Общинския съвет в Разград…… 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Разбира се, че не съм аз. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз така мисля. 
 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Общинските съветници от групата, която е преименувана на Нова 
Република имат това право и са се възползвали. Естествено имаше и 

„против“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 

Уважаеми колеги, уважаема г-жо Председател на Общинския съвет, 
във връзка с дискусията, която слушам понастоящем аз ще Ви помоля 
наистина априори да ни запознаете с това становище на Общинската 
избирателна комисия, за да на мен като общински съветник да ми е ясно 

колко групи общински съветници има в днешното заседание на 
Общинския съвет и да знам как да се обръщам към колегите. Ще Ви 

помоля просто, нали, да имаме такава информация.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще ви запозная с текста на становището, относно: промяна в 
наименованието на групата общински съветници от партия или коалиция.  

В местните избори на 25.10. 2015 г. са регистрирани за участие 16 

/шестнадесет/ кандидатски листи както следва: 
1. Народен съюз 
2. Движение за права и свободи 

3. Кауза Разград  

5. Национална републиканска партия   
6. ПП ГЕРБ  

7. Национален фронт за спасение на България  
8. Българска социалистическа партия   
9. Български демократичен център   

11. Движение за радикална промяна Българската пролет  
12. Обединена България   
13. ВМРО – българско национално движение  
14. Българска радикална левица  
15. ПП АБВ   

16. Реформаторски блок   

17. ПП Атака   
19. Партия Български социалдемократи. 

 

 След машинната обработка на секционните протоколи 

„Информационно обслужване“ АД изготвя справка за класиране според 

преференциите за избиране на общински съветници според която в състава 
на Общински съвет влизат общински съветници  от: 
 

 Кандидат 2 – Движение за права и свободи 

 Кандидат 3 – Кауза Разград 

 Кандидат 6 – ПП ГЕРБ 

 Кандидат 8 – Българска социалистическа партия 
Кандидат 9 - Български демократичен център   

Кандидат 16 - Реформаторски блок   

 

Това са партиите, коалициите и местната коалиция, които имат 
избрани общински съветници. В състава на Общинския съвет, избраните 
общински съветници образуват групи. Всяка група носи името на партията 
регистрирала кандидатска листа. 

 

Каквито и промени да се правят на по – късен етап в партиите или 

коалициите, както и да се променя конфигурацията в тях във връзка с друг 
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вид избор то тези промени не би следвало да водят до промяна в 
наименованието на групата общински съветници. 

Промяната касае друг вид избор – президентски или парламентарни 

и партиите или коалициите за всеки вид избор се регистрират в ЦИК в 
определен срок.  

 

За местните избори през 2015 година в ЦИК са регистрирани 

изброените в началото партии и коалиции, а в ОИК – местната коалиция. 
 

Съгласно тази регистрация считам, че групите общински съветници 

носят до края на мандата си наименованието на партията или коалицията, 
която е регистрирана за участие в този вид избор. 

 

В случай, че някой общински съветник избран с партийна листа не е 
съгласен с програмата на партията, от чиято листа е избран би могъл да 
напусне групата на съответната партия и да стане независим съгласно 

действащото законодателство. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Аз не видях нито едно правно основание да бъде посочено за това. 
Това е личното мнение на госпожа Башакова, както всеки може да има 
някакво мнение. Докато това обаче не е подкрепено …… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

В момента обаче слушаме Вашето лично мнение, което също не е 
подкрепено с никакви доказателства. Ще Ви помоля да ни запознаете с 
докладната записка. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Аз искам да кажа, че няма никаква причина да не бъде приета волята 
на общинските съветници от групата на Нова Република. Вие можете да 
…..  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, включително уведомлението, което сте подали 

до мен има части, които не присъстват в него като протокола и подписите 
на всички участници в тази група. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

  Защото те са вътрешни документи, които не съм длъжен да Ви ги давам. 

Само Ви давам уведомлението за промяна на името и това би трябвало 

да е достатъчно.   
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Аз считам, че не е достатъчно.  

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Какви  документи допълнително искате?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Протокола. 
 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Протокола от гласуването.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

От гласуването, за да се знае как е гласувано и дали наистина е 
подкрепено от групата това. Вие може на своя глава да кажете всичко, но 

Вие не сте групата. Нали в нея има още четирима човека. Аз как да разбера 
от това, което Вие ми давате като уведомление, че тези четири човека 
подкрепят това, което е написано в него. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Добре, ще Ви представя протокола.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Благодаря Ви. Бихте ли ни запознали с текста на докладната 
записка. Благодаря.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Че що пък не.  
Докладна записка от Иво Димитров – Общински съветник от групата 

на Нова Република 
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. 

Тъй като аз съм го излагал до тук четири пъти, петия ще ви спестя 
изложението и проекта за решение и само ще ви запозная с Декларацията, 
която предлагам да бъде прието.  

 

    Д Е К Л А Р А Ц И Я 

На Общински съвет Разград 

  

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 
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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 
подобни общежития, и за приемане на бежанци и мигранти на територията 
на Община Разград. 

Настоящата декларация е приета на основание Чл.21(2) от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и   Чл.8(1) от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, 

неговите и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 
2015 - 2019 год. 

Благодаря ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 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 ни 

запознаете с гласуването в постоянната комисия. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 3 гласа „ЗА“, без  „против“ и  2 – „въздържали 

се“  докладната записка  беше подкрепена от постоянната комисия. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя. Заповядайте, господин 

Монев.  
 

Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 
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Аз имам няколко въпроса към вносителя. Първия ми въпрос е: От 
миналото заседание на Общинския съвет има ли някакво изменение на 
фактическата и правна обстановка в страната, която е довела до нова 
докладна записка в този смисъл?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров, за отговор.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Тъй като очаквам още въпроси. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли други въпроси?  

 

Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 

Да, имам още няколко въпроса. Още един всъщност: Тази докладна и 

този проект за решение и  декларация свързана ли е с решение на 
Министерския съвет от 2016 година за одобряване на рамка по 

ангажиментите на Република България, свързани с въпросите с 
мигрантите?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това ли са въпросите? 

 

Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 

За сега да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Аз ще тръгна отзад напред – първо дали е свързана с Постановление 
№ 208. Естествено ако беше свързано пряко щеше да бъде отразено, както 

в декларацията, така и в проекта за решение. Още повече, че на спешно 

заседание това Постановление беше отменено, но сега се очаква да бъде 
прието ново, което ще има в него преки механизми, с които общините да 
бъдат принуждавани гражданите на общините да приемат такива мигранти 

за интеграция по това ново решение. Дали има промяна в обстановката – 

най – малкото преди ставаше въпрос, че тази декларация и докладната 
записка е внесена февруари месец, сега сме април месец. Има доста голяма 
промяна, най – вече упорството на голяма част от общинските съветници в 
Общински съвет Разград да защитят своите съграждани, от които са 
избрани, от заплахата в Разград да бъде разкрит такъв лагер, в който да 
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бъдат приемани бежанци и мигранти. „Бежанци и мигранти“ съвсем така в 
кавички го казвам  тъй като България многократно е поемала всеки в 
своята родова памет сигурно има далечни роднини пък и доста близки, 

които са бежанци и мигранти, но ние винаги сме били толерантни и 

отворени към тях. Тези икономически нашественици, които в момента 
стоят и чакат да преминат през границата на България и да се възползват 
от добрината и дори от бездействието на общински съвети и на хора в 
България, и в частност в Разград застрашават нашия свят, Европейския 
свят, Българския свят. Не напразно снощи беше казано, че има неспирен 

натиск, който ние в момента не го усещаме, но всеки ден по 100 бежанци 

са залавяни на българо – сръбската граница и Сърбия започва 
изграждането на ограда на българо – сръбската граница, за да не могат те 
преминават на сръбска територия, което от своя страна означава, че те ще 
остават в България и ще бъдат една заплаха за нашия мир. Дори днес 
господин Туск е отменил своето посещение на българо – турската граница, 
където има някакво подобие на ограждение при това недовършено през 
което каналджии прекарват непрестанно бежанци и мигранти, отново 

казвам в кавички. Ако това за някой не е достатъчно, за да подкрепи 

позицията, че в Разград е неуместно да бъде създаван мигрански център и 

да очаква да точи „лиги“, че покрай откриването ще успее да направи 

дебела пачка  от банкноти от строителство, от изхранване, от обслужване 
на този център и сега няма да бъде подкрепена от него тази декларация, но 

аз упорито ще продължавам да я внасям тъй като смятам, че тя е един 

важен документ, който показва недвусмислено, че в Разград освен такива 
хора има и хора, които са загрижени за това да нямаме проблеми с 
мигранти, с бежанци на територията на община Разград. Благодаря ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли?  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

На тези въпроси, да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Удовлетворен ли сте от отговорите, които получихте от вносителя?  

 

Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 

Напълно съм удовлетворен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи да зададат въпроси? Не виждам.  

Предложения и изказвания във връзка с докладната записка. 
Заповядайте, господин Монев. 
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Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Господин Иво Димитров беше 
достатъчно екзактен, за да каже, че на вчерашното заседание на 
Министерския съвет с решение 184 Министерски съвет на Република 
България е отменил това прословуто свое Постановление и решение от 
миналата година, с което се поема някакъв евентуален бъдещ ангажимент 
за подобряване на условията и за презаселване на тези лица.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

С интеграцията на тези лица, които са в лагерите ……. 

 

Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 

Моля Ви, не ме прекъсвайте. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да не прекъсвате общинските 
съветници. Не съм Ви дала думата.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Внасям яснота.  
 

Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 

Яснота ще си внесете като се изказвате Вие. След като това решение 
е отменено, в него няма никакви срокове за бъдещо приемане на ново 

решение в този смисъл. Така че аз смятам настоящата докладна записка и 

проект за решение за абсолютно неоснователни и безпочвени. Благодаря 
Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи да изразят… Заповядайте, господин 

Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Не мога да се съглася с това твърдение, защото то е груба 
манипулация тъй като това Постановление 208 беше за интеграция, а не за 
създаване на тези бежански лагери. А за интеграция  на хората настанени в 
тези лагери да бъдат социализирани в общините като бъдат извадени от 
лагерите, бъдат за сметка на общините плащани техните медицински 

осигуровки, децата биват настанени в общинските училища и там всички 

знаете какво беше в Постановление 208, което обаче не е никаква гаранция 
и изобщо не засяга проблема със създаването на тези бежански лагери. 

Тези бежански лагери ще бъдат създавани на територията на общините   и 
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естествено аз искам да приемем тази декларация като една защита срещу 

това. Тъй като тези бежанци ще бъдат насочени в местата където има най – 

малко съпротивление. Най – малкото съпротивление е, когато Общинският 
съвет на дадена община не вземе решение против изграждането на такъв 
лагер.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи за изказвания и предложения във 
връзка с докладната записка? Не виждам такива.  

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№86. Моля 
гласувайте.  

/ Поради техническа неизправност в пулта за гласуване общински 

съветник Иво Димитров гласува с вдигане на ръка/. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 306 

 

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

с 6 гласа „ЗА”, „против” – 6, „въздържали се” – 7, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Не приема докладна записка с вх. № 86 / 28.02. 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. 

Решението да се изпрати на областния управител и на кмета на 
общината в седемдневен срок от приемането му. 

 

С Т А Т И Я  2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 105. 

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

Относно: Одобряване на годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на общински план за развитие на Община Разград 2014 

– 2020 г. за 2016 г. 
Заповядайте, доктор Василев. 
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 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, през 2013 година с решение № 491 по  протокол № 

33 на общински съвет Разград е приет общинския план за развитие на 
Община Разград за периода 2014 -2020 г.. 

Раздел III „Наблюдение на изпълнението на общинския план за 
развитие“ от Глава IV „Наблюдение и оценка на регионалното развитие“ 

от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие кметът на 
общината представя, а общинският съвет одобрява годишни доклади за 
наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие (ОПР). 

Наблюдението на изпълнението на  общинските планове за развитие 
има за цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото 

планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на 
регионалното местно развитие. Годишният доклад за наблюдение на 
изпълнението на ОПР на Община Разград се разработва за всяка 
календарна година от периода на действие на плана. 

Предмет на наблюдение на настоящия годишен доклад са общите 
условия за изпълнение на ОПР на Община Разград, промените в социално-

икономическите условия, постигнатия напредък по изпълнение на 
приоритетите и целите от ОПР, предприетите действия за осигуряване на 
ефективност и ефикасност при изпълнението на плана, изпълнение на 
проекти, допринасящи за постигането на целите и приоритетите в плана, 
както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от 
наблюдението. Постигнатите резултати отчетени в Доклада, осигуряват 
информация за изготвянето на междинна и последваща оценка на ОПР на 
Община Разград.  

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на ОПР на Община 
Разград през 2016 година е изготвен на експертно ниво от общинската 
администрация. В него са използвани данни от Националния 
статистически институт, ИСУН, Дирекция Бюро по труда – Разград, 

Национална база-данни „Население”, Регионална здравна инспекция - 

Разград, Общинска служба по земеделие – Разград, АПИ „Областно пътно 

управление – Разград”, МБАЛ „Св. Иван Рилски – Разград“ АД, бюджета 
на община Разград, както и данни, предоставени от МСП и отделните 
структурни направления на общинска администрация. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1. т. 23 от 
ЗМСМА, чл. 24, т. 4, във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното 

развитие и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

Решение: 
1.Одобрява Годишен доклад за наблюдение на  изпълнението на 

общински план за развитие на Община Разград 2014 – 2020 г. за 2016 г. 
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2.Копие от годишния доклад за наблюдение на изпълнението на 
общинския план за развитие да се изпрати на председателя на областния 
съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за неговото одобряване. 

3.Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на 
общинския план за развитие да се оповести на страницата на общината в 
интернет. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана във всички 

постоянни комисии. 

Госпожо Димитрова, да ни докладвате за решението на  ПК по 

бюджет, финанси и икономическа политика. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря.  
Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници,  

Докладна записка с вх. №105 относно проекта за бюджет на Община 
Разград за 2017 г. беше разгледана в постоянната комисия по бюджет, 
финанси и икономическа политика и  беше подкрепена, като 4 от 
общинските съветници  гласуваха „ЗА“, без „против“, „въздържали се“ -2.   

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 

Уважаеми колеги, членовете на постоянната комисия подкрепиха 
докладната записка и проекта за решение със 7 гласа „ЗА“, без„против“,  и  

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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 

Колеги, с 4 гласа „ЗА“, без „против“, и 1 – „въздържал се“, 

докладната  беше приета.    
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



14 

 

 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 

 Докладната беше разгледана  от комисията по устройство на 
територията и с  5 гласа „ЗА“,  без  „против“ и 3 – „въздържали се“ беше 
подкрепена. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Банков, за ПК по околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство. 

  

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

Постоянната комисия подкрепи докладната с 5 гласа „ЗА“, без 
„против“, и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Стефанов, за ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. 
 

Г-н Стефан Стефанов – Зам. - председател на ПК 

Госпожо председател, постоянната комисия по социална политика 
подкрепи докладната записка и проекта за решение, с 6 гласа „ЗА, без 
„против“  и 1 -  „въздържал се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, да ни информирате за решението 

на  ПК по образование и наука.  
 

  Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Постоянната комисия по образование и наука подкрепи докладната 
записка с  5 гласа „ЗА, без „против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по култура, културно – 

историческо наследство и духовни ценности. 

 

 Г-жа  Елка Неделчева – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател,  

Уважаеми колеги, 
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На свое заседание постоянната комисия по култура разгледа 
докладна записка с вх. № 105. Докладната записка и проекта за решение са 
подкрепени   с 5 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 1 - „въздържал се“. 

 

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, постоянната комисия за младежта, спорта и 

туризма подкрепи докладната записка и проекта за решение с 4 гласа  „ЗА“ 

без  „против“ и  „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 

Уважаема госпожо Председател,  уважаеми колеги, постоянната 
комисия подкрепи докладната записка с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“ .  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 
госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Моя въпрос е свързан със  Специфична цел 2.2., това е на стр.17, в 
частта където ни информира в отчета общинското ръководство, че е 
подадено и одобрено проектно предложение „Паркоустрояване на 
зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ на съответна стойност 5 948 

845 лв.  
Въпросът ми е следния: Проектът целият ли комплекс обхваща или 

само някои части от комплекса? И имам още два въпроса, сега ли да ги 

задам или…?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Такава практика сме възприели, заповядайте. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да. Другия ми въпрос е свързан с на стр.19 – Подобряване на 
състоянието Мярка 2.2.8. Подобряване на състоянието на съществуващите 
системи и техническата инфраструктура в централното градско ядро, 
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където е записано, че  след проведена процедура по ЗОП в края на 2016 г. е 
сключен договор за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на система 
за видеонаблюдение в централната градска част. Кои точно райони от 
централната градска част ще бъдат включени в тази система? И там в 
същата Мярка още един въпрос имам по отношение на доизграждане на 
участъци от улично осветление в гр.Разград на стойност 45 000 лева. Къде 
се предвижда това доизграждане, в кои райони на Разград? Благодаря Ви.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. На първия въпрос ще отговоря 
накратко и госпожа Русева ще внесе някаква яснота ако искате. Обхвата е 
горе долу от около 2/3 от територията на ж.к. „Орел“. Така се е получило 

не заради нежеланието на предишното ръководство на общината, а поради 

ограниченията, които има наложени от Управляващия орган по отношение 
на сумата, която може да се отдели по този проект. Хубавото е, че за 
пореден път повтарям, имаме готови проекти и живот и здраве след 

приключване на програмата, след преглед на Управляващия орган и ако 

има останали пари община Разград е готова да кандидатства и за 
останалите райони. Това е по първия въпрос. По отношение на районите за 
видеонаблюдението  трудно ми е да Ви отговоря кои части, защото по – 

скоро мога да поискам скицата, в която са нанесени новите видео камери 

къде ще бъдат. Така ми е трудно да отговоря, защото са много позиции. 

Ако изчакате ще Ви донесем схемата. По отношение на осветлението – 

това е участъка от подлеза в посока хотел „Картон“ до Автогара, дясната 
част, която е и блок „Трапезица“ ли беше, „Априлско въстание“, да.   

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Уточняващ въпрос: Първо за ж.к. „Орел“ – На какъв принцип, след 

като няма да бъде включен целият квартал, ще се подходи при избора коя 
част да бъде включена и коя да не бъде включена от Орел?   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Тя е включена щом е одобрен проекта.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Говорим  2/3 от комплекса ще бъдат включени. Тази 1/3 която остава 
ясно е, че няма да бъде покрит целия комплекс, но на какъв принцип ще 
стане избора коя 1/3 да остане извън проекта?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Значи вижте 1/3 тя категорично е посочена коя остава. Това, грубо, 

частта, която е над кооперативния пазар, най – новата част на Орел която е.  
Всичко, което е надолу е включено в проекта. Но това са неща, които са 
отпреди 2 години ако не се лъжа.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, защото там доколкото знам намеренията на предходното 

ръководство е било за съфинансиране от страна на общината от общинския 
бюджет, за да не бъдат ощетени една част от жителите на Орел, защото 

тези, които ще останат извън обхвата на проекта няма как да бъдат 
удовлетворени, че едната част от Орел ще е ремонтирана, а те ще 
продължават да газят калта. По отношение на осветлението – нямам 

предвид схема, а така принципно казано идеален център включвате в това 
видеонаблюдение или…? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не само. Точките на видеонаблюдението са съгласувани с 
представители на МВР, кръстовищата са обхванати точно с  осигуряване 
на наблюдение за безопасност. Само ще ми позволите, госпожо 

Председател, госпожо Неделчева, не знам за намеренията на предходното 

ръководство. Много добре го казахте, аз лично никъде не съм чул 

предишното ръководство да коментира някъде, че с общинския бюджет ще 
се съфинансира такъв проект. И тъй като сумата, която виждате в момента 
е около 6 милиона лева за 2/3 от Орел предполага се, че оставащата част е 
около 3 милиона. Смятате ли, че Община Разград е в състояние сама да 
отдели от бюджета си 3 милиона за квартал Орел? Така че струва ми се, че 
леко така подвеждащо тръгнахте в една посока. Ние ще се погрижим за 
нашите съграждани в останалата 1/3 част от Орел. Не се притеснявайте.   

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Искрено се надявам, но аз тук ще Ви репликирам тъй като много 

добре познавам и програмата, с която се яви на избори предишния кмет. В 

неговата програма ясно и категорично беше записано целия Орел и сумата 
беше ако не се лъжа около 8 000 лв., милиона извинявам се. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева, тук в залата може би имаше още 1 – 2 кандидат 
кметове, включването в програмата им на разни неща има пожелателен 

характер.  Изпълнението е съвсем нещо друго.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси.  
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Може ли само уточняващ въпрос. Пожелателен характер ли имаха и 

нещата записани във Вашата програма?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, ще Ви помоля да се придържате към същината 
на разглеждания въпрос. Други въпроси към вносителя. Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения  във връзка с докладната записка. 
Няма такива. Прекратявам дебата във връзка с докладна записка с вх. № 

105 и пристъпваме към гласуване. Моля гласувайте. 
 

Г-н Мариан Иванов – секретар на заседанието на ОбС 

Не сте си на мястото, господин Димитров. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да не се провиквате в залата и 

ако имате желание да гласувате да го правите от мястото, което Ви е 
определено в нея. Очаквам дежурния секретар да обяви резултата от 
гласуването.  

 

Г-н Мариан Иванов – секретар на заседанието на ОбС 

Гласували общо 25 общински съветници: „ЗА“ – 21, 

„въздържали се“ – 4. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 307 

 

С решение № 491 по  протокол № 33 на общински съвет Разград 

от 26.11.2013 г. е приет общинския план за развитие на Община 

Разград за периода 2014 -2020 г. 
Във връзка с изискванията на чл. 23 и чл. 24 от Закона за 

регионалното развитие  и Раздел III „Наблюдение на изпълнението на 

общинския план за развитие“ от Глава IV „Наблюдение и оценка на 

регионалното развитие“ от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие кметът на общината представя, а общинският 

съвет одобрява годишни доклади за наблюдение на изпълнението на 

общинските планове за развитие (ОПР). 

Наблюдението на изпълнението на  общинските планове за 

развитие има за цел постигане на ефективност и ефикасност на 

стратегическото планиране, програмиране, управление и ресурсно 

осигуряване на регионалното местно развитие. Годишният доклад за 
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наблюдение на изпълнението на ОПР на Община Разград се 
разработва за всяка календарна година от периода на действие на 

плана. 

Предмет на наблюдение на настоящия годишен доклад са общите 
условия за изпълнение на ОПР на Община Разград, промените в 

социално-икономическите условия, постигнатия напредък по 

изпълнение на приоритетите и целите от ОПР, предприетите действия 

за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 

плана, изпълнение на проекти, допринасящи за постигането на целите 
и приоритетите в плана, както и заключения и предложения за 

подобряване на резултатите от наблюдението. Постигнатите резултати 

отчетени в Доклада, осигуряват информация за изготвянето на 

междинна и последваща оценка на ОПР на Община Разград.  

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на ОПР на 

Община Разград през 2016 година е изготвен на експертно ниво от 

общинската администрация. В него са използвани данни от 

Националния статистически институт, ИСУН, Дирекция Бюро по 

труда – Разград, Национална база-данни „Население”, Регионална 

здравна инспекция - Разград, Общинска служба по земеделие – 

Разград, АПИ „Областно пътно управление – Разград”, МБАЛ „Св. 

Иван Рилски – Разград“ АД, бюджета на община Разград, както и 

данни, предоставени от МСП и отделните структурни направления на 

общинска администрация. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 

ЗМСМА, чл. 24, т. 4, във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за 

регионалното развитие и чл. 91 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие, Общинският съвет, с 21 гласа «ЗА», 

«против» - няма, «въздържали се» - 4,  
 

РЕШИ: 

 

1.Одобрява Годишен доклад за наблюдение на  изпълнението на 

общински план за развитие на Община Разград 2014 – 2020 г. за 2016 г.
 2.Копие от годишния доклад за наблюдение на изпълнението на 

общинския план за развитие да се изпрати на председателя на 

областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за неговото 

одобряване. 
3.Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на 

общинския план за развитие да се оповести на страницата на 

общината в интернет. 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на община Разград 

и Областния управител на област Разград в седемдневен срок от 
приемането му. 
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Годишния доклад за наблюдение на  изпълнението на общински 

план за развитие на Община Разград 2014 – 2020 г. за 2016 г. е 

неразделна част от Решение №307 и е приложен в отделен файл към 

протокола. 
 

 Т А Т И Я  3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 106. 

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

  Относно: Предоставяне на дървесина от Общински горски фонд 

за общински структури и други социални групи за 2017 г. 
 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

  Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, в съответствие с регламентираното в чл. 32 от 
Наредба № 22 на Общински съвет Разград за определяне на условията и 

реда за управление на горските територии, собственост  на Община 
Разград, ежегодно след решение на общинския съвет, добита дървесина от 
Общинско предприятие „Разградлес“ се предоставя на кметства, училища, 
детски градини, църкви, джамии и други общински структури и социални 

групи. 

  Дървесината се предоставя по обобщена справка изготвена от 
секретаря на Община Разград /Приложение № 1 към докладната записка/, 
въз основа на постъпили заявки. Потребностите от дървесина за 2017 г. са 
в размер на 1534 куб.м., което не надхвърля приетия и одобрен годишен 

план за ползване на дървесина от общински горски фонд за 2017 г. и е 
възможно да бъдат осигурени от Общинско предприятие „Разградлес“. 

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

местната администрация и чл. 32 от Наредба № 22 на Общински съвет 
Разград за определяне на условията и реда за управление на горските 
територии, собственост  на Община Разград, предлагам на Общински съвет 
Разград да вземе следното Решение: 

   1. Определя и предоставя обем на ползване от общински структури и 

други социални групи на дървесина през 2017 г. от общинския горски фонд 

в размер на 1534 (хиляда петстотин тридесет и четири) пространствени 

кубика за общински структури и социални групи, подробно описани в 
Приложение № 1 към настоящото решение, както следва: 
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 1.1. Детски градини - 125 куб.м. и училища - 170 куб.м. (общо – 295 

куб.м.); 

 1.2. Кметства – 415 куб.м.; 

 1.3. Социални услуги - 50 куб.м.;    

 1.4. Общински обекти – 214 куб.м.; 

 1.5. Читалища – 164 куб.м.; 

 1.6. Пенсионерски клубове – 131 куб.м.; 

 1.7.  Църкви – 45 куб.м.; 

 1.8. Мюсюлмански храмове – 100 куб. м.. 

 1.9. Ветерани от войните – общо 20 куб. м. (за 5 лица по 4 куб.м.); 

 1.10. Военно-инвалиди  и военно пострадали – общо 100 куб.м. (за 25 лица 
по 4 куб.м.). 

 2. Определя цена на предоставяната дървесина от 24,00 лв. на куб.м. с 
ДДС, за сметка на общинските структури и социалните групи, посочени в 
т.1, без физическите лица по подточки 1.9 и 1.10. 

 3. Физическите лица по подточки 1.9 и 1.10 заплащат цена на 
предоставената дървесина от 6,00 лв. на куб.м. с ДДС. 

 4.Общинските структури и социалните групи посочени в т.1 заплащат за 
определения им обем дървесина цената определена в т. 2  и т. 3 в срок до  

31.08.2017 г. 
 5. Възлага на кмета на Община Разград да организира изпълнение на 

решенията по т.1 на платилите в срока по т.4 до 31.10.2017 г. 
  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, по околна среда, селско, горско, водно и 

ловно стопанство и по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, да докладвате за решението на за постоянната 
комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с 4 гласа „ЗА“, 1 - „против“ и без „въздържали се“ проекта за 
решение беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Банков, за постоянната комисия по околна 
среда. 
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Г-н Светослав Банков – Зам. – председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната с 6 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Стефанов, за постоянната комисия по социална политика. 
 

Г-н Стефан Стефанов - Зам. – председател на ПК 

Госпожо Председател, постоянната комисия по социална политика 
подкрепи докладната записка и проекта за решение със 7 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 
госпожо Неделчева.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Тъй като както е посочено в докладната дървесината се предоставя 
по обобщена справка, която е изготвена въз основа на постъпили заявки, 

нали така. Удовлетворени ли са всички заявки?...Да. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка. Няма такива. Пристъпваме 
към поименно гласуване на докладна записка с вх. № 106. Моля 
гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

04.04.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

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

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова отсъства   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Радиана Ангелова Димитрова +   

23. Рейхан Ридван Вели +   

24. Светослав Теофилов Банков +   

25. Стефан Димов Стефанов +   

26. Стоян Димитров Ненчев +   

27. Таня Петрова Тодорова  +   

28. Фатме Зелкиф Емин +   

29. Фатме Селим Али +   

30. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

31. Хасан Халилов Хасанов +   

32. Янка Трифонова Георгиева Отсъства    

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 308 

 

  Ежегодно след решение на Общински съвет Разград добита 

дървесина от Общинско предприятие „Разградлес“ се предоставя  на 

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

общински структури и социални групи. 

 Дървесината се предоставя в съответствие с регламентацията на чл. 

32 от Наредба № 22 на Общински съвет Разград за определяне на 

условията и реда за управление на горските територии, собственост на 

Община Разград, по обобщена справка, изготвена от секретаря на 

Община Разград /Приложение № 1 към докладната записка/, въз 
основа на постъпили заявки. 

  Съгласно постъпилите към 01.03.2017 г. заявки, потребностите 
от дървесина за 2017 г. са в размер на 1534 куб.м. Добивът и 

доставката на това количество не надхвърля приетия и одобрен 

годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд за 

2017 г. и е възможно да бъде осигурена от Общинско предприятие 
„Разградлес“.  

  Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 21, ал. 2, във 

връзка с чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация и чл. 32 от Наредба № 22 на Общински 
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съвет Разград за определяне на условията и реда за управление на 

горските територии, собственост  на Община Разград, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване, с 24 гласа „ЗА“, „против“ – 1, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

   1. Определя и предоставя обем на ползване от общински 

структури и други социални групи на дървесина през 2017 г. от 

общинския горски фонд в размер на 1534 (хиляда петстотин тридесет и 

четири) пространствени кубика за общински структури и социални 

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

   1.1. Детски градини - 125 куб.м. и училища - 170 куб.м. (общо – 

295 куб.м.); 

   1.2. Кметства – 415 куб.м.; 

   1.3. Социални услуги - 50 куб.м.;    

   1.4. Общински обекти – 214 куб.м.; 

   1.5. Читалища – 164 куб.м.; 

   1.6. Пенсионерски клубове – 131 куб.м.; 

   1.7.  Църкви – 45 куб.м.; 

   1.8. Мюсюлмански храмове – 100 куб. м.. 

   1.9. Ветерани от войните – общо 20 куб. м. (за 5 лица по 4 куб.м.); 

   1.10. Военно-инвалиди  и военно пострадали – общо 100 куб.м. (за 

25 лица по 4 куб.м.). 

  2. Определя цена на предоставяната дървесина от 24,00 лв. на 

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

  посочени в т.1, без физическите лица по подточки 1.9 и 1.10. 

   3. Физическите лица по подточки 1.9 и 1.10 заплащат цена на 

предоставената дървесина от 6,00 лв. на куб.м. с ДДС. 

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

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

и т. 3 в срок до  31.08.2017 г. 
   5. Възлага на кмета на Община Разград да организира 

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

31.10.2017 г. 
  Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

 
Приложение №  1 

ОБОБЩЕНА СПРАВКА 
за постъпилите заявки за дървесина за огрев (в куб.м.)  

за отоплителен сезон 2017-2018 г. 
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№ структура 
адрес за доставка 
лице за контакт 

количество в 
куб.м. 

1.1 Училища и детски градини 295 куб.м. 

1.  ДГ в с. Благоево 
с. Благоево, ул. „Филип Тотю“ № 3  
Лилия Мизурска 

10 куб.м. 

2. ДГ в с. Гецово 
с. Гецово, ул. „Здравец“ № 20  
Милена Христова 

20 куб.м. 

3. ДГ в с. Киченица 
с. Киченица, ул. „Кирил и Методий“ № 32  
Елена Трифонова  

20 куб.м. 

4. ДГ в с. Липник 
с. Липник, ул. „Бузлуджа“  № 7 
Милена Росенова  

20 куб.м. 

5. ДГ в с. Осенец 
с. Осенец, ул. „Петко Пенчев“ № 1  
Анелия Данаилова  

10 куб.м. 

6. ДГ в с. Топчии 
с. Топчии, ул. „Кирил и Методий“ № 5  
Нели Йорданова  

20 куб.м. 

7. ДГ № 1 Ясеновец 
с. Ясеновец,  ул.“Дунав“ № 35  
Айтен Ибрахим 

15 куб.м. 

8. ДГ № 2 Ясеновец 
с. Ясеновец ул. „Н.Мицов“ № 6  
Айтен Ибрахим  

10 куб.м. 

9. ОУ в с. Киченица 
с. Киченица, ул. „Кирил и Методий“ № 27  
Илия Филипов  

70 куб.м. 

10. ОУ в с. Осенец 
с. Осенец, ул. „Ст.Радков“ № 77 
Младен Бобев 

60 куб.м. 

11. ОУ в с. Стражец 
с. Стражец, ул. „Орел“ № 9  
Лилия Пенчева  

40 куб.м. 

1.2 Кметства 415 куб.м.  

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

10 куб.м.  
 

2. Благоево 
с. Благоево, ул. „Христо Ботев“ № 43 
Момчил Мизурски 

15 куб.м. 

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

20 куб.м. 

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

25 куб.м. 

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

40 куб.м. 
 

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

25 куб.м. 
 

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

25 куб.м.  
 

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

20 куб.м. 
 

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

10 куб.м. 
 

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

30 куб.м. 
 

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

10 куб.м.  
 

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

15 куб.м. 
 

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

20 куб.м. 
 

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

10 куб.м.  
 

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

10 куб.м.  
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16. Раковски  
с. Раковски, ул. “Г.С.Раковски“ № 69 
Сюлейман Салиев  

25 куб.м. 
 

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

30 куб.м. 
 

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

20 куб.м.  
 

19. Ушинци 
с. Ушинци, ул. „Бузлуджа“ № 15  
Иван Димитров  

15 куб.м. 

20. Ясеновец 
с. Ясеновец, ул. „Бузлуджа“ № 1  
Гюлджан Ахмедов  

40 куб.м.  

1.3 Социални услуги 50 куб.м. 

1. 
КСУВХУ с. 
Просторно 

с. Просторно, ул.  „Дунав“  № 19а 
Диана Георгиева 

40 куб.м. 

2. 
КСУВХУ с. 
Просторно 

с. Просторно, ул. „Никола Вапцаров“  № 2 
Диана Георгиева 

10 куб.м. 

1.4 Общински обекти 214 куб.м. 

1. 
Общинска база за 
краткотраен 
отдих 

местност „Пчелина“ 
Матьо Коцев 

50 куб.м. 
 

2. Общински гараж 
гр. Разград, ул. „Ветеринарна“ № 1 
Галимир Минчев 

15 куб.м. 

3. Регионално депо  
местност „Олян бурлуг“; 
Росен Чутурков 

5 куб.м. 

4. Зоокът 
гр. Разград 
Ердин Сали 

10 куб.м. 

5. Приют за кучета 
Александър Александров 
 

10 куб.м. 

6. Жандармерия 
гр. Разград ул. „Перистър“ (бивше 
поделение на МВР) Младен Чакъров 

15 куб.м. 

7. ОП „Паркстрой“ 
гр. Разград, ул.“Паркова“, Техническа база 
на ОП „Паркстрой“ Младен Чакъров 

10 куб.м. 

8. ОП „Паркстрой“ 
с. Гецово, „Елит пазар“, 
 Младен Чакъров 

10 куб.м. 

9. ОП „Паркстрой“ 
Строителна дървесина за ремонтни 
дейности, при възникнала потребност. 

15 куб.м. 

10. 
ОП „Обреден 
дом“ 

Гробищен парк, 
Стоян Рачев 

10 куб.м. 

11. 
ОП „Обреден 
дом“ 

Гробищен парк, 
Младен Чакъров 

10 куб.м. 

12. ОП “УСХПД“ 
гр.Разград, Западна промишлена зона 
Ненчо Димитров 

50 куб.м. 

13. 
Здравен медиатор 
в с. Раковски 

с. Раковски, ул. „Г.С.Раковски“ № 69, 
Ремзие Хасанова 

4 куб.м. 

1.5 Читалища 164 куб.м. 

1. Балкански  
с. Балкански, ул. „Росица“ №5,  
Дафинка Ганева  

15 куб.м. 

2. Благоево 
с. Благоево, ул. „Христо Ботев“ №25, 
Хафизе Бозева 

7 куб.м. 

3. Гецово 
с. Гецово, ул. „Добрин Чинтолов“ №3, 
Десислава Минева 

10 куб.м. 

4. Дянково 
с. Дянково, ул. „Осми март“ № 2 
Айтен Чете 

10 куб.м. 

5. Киченица 
с. Киченица, ул. „Хан Кубрат“ №1, 
Сайме Рамаданова 

5 куб.м. 

6. Липник 
с. Липник, ул. „Н.Й.Вапцаров“ №23, 
Нигяр Алиева 

10 куб.м. 
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7. Мортагоново 
с. Мортагоново, ул. „Струма“ № 9А, 
Мюведет Ислям  

5 куб.м. 

8. Недоклан 
с. Недоклан, ул. „Бузлуджа“ № 12,  
Атче Ебибова 

5 куб.м.  
 

9. Осенец 
с. Осенец ул. „Ст.Радков“ № 72,  
Здравка Русева  

10 куб.м. 

10. Побит камък 
с. Побит камък, ул. „Трети март“ № 60  
Валентина Василева 

10 куб.м. 

11. Пороище 
с. Пороище, ул. „Райна Княгиня“ № 18  
Ценка Иванова 

10 куб.м. 

12. Просторно 
С. Просторно, ул. „Стара планина“ № 1 
Нели Христова 

5 куб.м. 

13. Радинград 
с. Радинград, ул. „Бузлуджа“ № 35  
Байсе Рушидова 

5 куб.м. 

14. Разград 
гр. Разгард, пл. Напредък 
Илонка Неделчева 

25 куб.м. 

15. с. Топчии 
с. Топчии, ул. „Добри Чинтулов“ № 2 
Пенка Христова  

10 куб.м. 

16. с. Ушинци 
с. Ушинци, ул. „Бузлуджа“ № 1 
 Емилия Тотева  

12 куб.м. 

17. с. Ясеновец, 
с. Ясеновец, ул. „Ясен“ № 4  
Сали Сали  

10 куб.м. 

1.6 Пенсионерски клубове 131 куб.м. 

1. 
Пенсионерски 
клуб с. Балкански 

с. Балкански, ул. „Дунав“ № 31А, 
Дианка Димитрова 

5 куб.м. 

2. 
Пенсионерски 
клуб с. Благоево 

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

5 куб.м. 

3. 
Пенсионерски 
клуб с. Гецово 

ПК „Втора младост“ с. Гецово 
Веселина Димова 

5 куб.м. 

ПК „Златна есен“ с. Гецово 
Олга Димитрова 

5 куб.м. 

4. 
Пенсионерски 
клуб с. Дряновец 

ПК „Надежда“ - с. Дряновец, ул. „Йордан 
Стоянов“ № 35 Мария Шишева  

5 куб.м. 

ПК „Бели Лом“ - с. Дряновец, ул. „Йордан 
Стоянов“ № 35; Руси Петров 

5 куб.м. 

5. 
Пенсионерски 
клуб с. Дянково 

с. Дянково, ул. „Лудогорие“ № 20А  
Ибрахим Хасан 

10 куб.м. 

6. 
Пенсионерски 
клуб с. Киченица 

с. Киченица, ул. „Кирил и Методий“ № 30 
Хожгюн Исмаил  

10 куб.м. 

7. 
Пенсионерски 
клуб с. Липник 

с. Липник, ул. „Никола Вапцаров“ № 23 
Мехмед Саидов 

5 куб.м.  
 

8. 
Пенсионерски 
клуб с. 
Мортагоново 

с. Мортагоново, ул. „9-ти септември“ № 43, 
Ферди Динчер 

8 куб.м.  
 

9. 
Пенсионерски 
клуб с. Недоклан 

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

5 куб.м.  
 

10. 
Пенсионерски 
клуб с. Осенец 

с. Осенец, ул. „Ст.Радков“ № 75  
Стефан Русев  

5 куб.м.  
 

11. 
Пенсионерски 
клуб с. Островче 

с. Островче, ул. „Раковска“ № 4  
Хриска Гамишева  

5 куб.м.  
 

12. 
Пенсионерски 
клуб с. П. камък 

с. Побит камък, ул. „Трети март“ № 60 
Костадинка Москова  

5 куб.м. 
 

13.  
Пенсионерски 
клуб с. Пороище 

с. Пороище, ул. „Райна Княгиня“ № 18 
Стойка Изворова  

5 куб.м. 
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14. 
Пенсионерски 
клуб с. Просторно 

с. Просторно, ул. „Стара планина“ № 1 
Кръстина Иванова 

5 куб.м. 
 

15. 
Пенсионерски 
клуб с. Раковски  

с. Раковски, ул. „Стара планина“ № 6  
Хюсеин Еюбов 

8 куб.м. 
 

16. 
Пенсионерски 
клуб гр. Разград 

гр. Разград, ул. „Любен Каравелов“ № 24 
Тодор Славов 

5 куб.м. 
 

17. 
Пенсионерски 
клуб с. Стражец 

с. Стражец, ул. „Средец“ № 17  
Ергун Абтула  

10 куб.м.  
 

18. 
Пенсионерски 
клуб с. Топчии 

с. Топчии, ул. „Кирил и Методий“ № 3  
Мирена Симова  

5 куб.м. 
 

19. 
Пенсионерски 
клуб с. Ушинци 

с. Ушинци, ул. „Бузлуджа“ № 1  
Емилия Тотева  

5 куб.м. 
 

20. 
Пенсионерски 
клуб с. Ясеновец 

с. Ясеновец, ул. „Бузлуджа“ № 1  
Гюлшен Ахмедов  

5 куб.м. 
 

1.7 Църкви 45 куб.м 

1. 
Църква „Св. 
Николай“  
гр. Разград 

гр. Разград, ул. „Васил Априлов“ № 1 
ст. ик.  Георги Георгиев 

 10 куб.м.  
 

2. 
Църква „Св. 
Георги“  
гр. Разград 

гр. Разград, ул. „Княз Борис I” 
свещ.  Дмитрий Терзи 

10 куб.м. 

3. 
Църква „Св. Ап. 
Петър и Павел“ 
с. Осенец 

с. Осенец 
прот. Цоню Цонев 

10 куб.м. 

4. 
Църква „Св. 
Димитър“  
с. Островче 

с. Островче 
прот. Боян Илиев 

5 куб.м. 

5. 

Църква  „Св. 
Архангел 
Михаил“ с. Побит 
камък 

с. Побит камък 
ст. ик.  Георги Георгиев 

5 куб.м. 

6. 
Църква „Св. Г. 
Победоносец“ 
с. Топчии 

с. Топчии,  
свещ. Светослав Светославов 

5 куб.м. 

1.8 Мюсюлмански храмове 100 куб.м. 

1 
Мюсюлмански 
храм в  
с. Дянково 

общ.Разград, с. Дянково,  
ул. „Ивайло“ № 20 
Рахми Ахмед  

       10 куб.м. 

2 Мюсюлмански 
храм в  
с. Киченица 

общ.Разград, с. Киченица,  
ул. „Хан Кубрат“ № 2 
Мехмед Сеид  

10 куб.м. 

3 Мюсюлмански 
храм в  
с. Липник  

общ.Разград, с. Липник,  
ул. „Пирин“ № 3  
Абтула Хюсеинов 

10 куб.м. 

4 Мюсюлмански 
храм в  
с. Мортагоново 

общ.Разград, с. Мортагоново,  
ул. „Рила“ № 4  
Реджеб Ахмедов 

10 куб.м. 

5 Мюсюлмански 
храм в  
с. Недоклан 

общ.Разград, с. Недоклан,  
ул. „България“ № 2 
Осман Сюлеиманов  

5 куб.м. 

6 Мюсюлмански 
храм в  
с. Радинград 

общ.Разград, с. Радинград,  
ул. „Бузлуджа“ № 16 
 Мехмед Салиев  

5 куб.м. 

7 Мюсюлмански 
храм в  
с. Раковски 

общ.Разград, с. Раковски,  
ул. „Стара планина“ № 8  
Хами Хамиев 

10 куб.м. 
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8 Мюсюлмански 
храм в  
с. Стражец 

общ.Разград, с. Стражец,  
ул. „Слънчев Бряг“ № 22  
Касим Сюлейман 

10 куб.м. 

9 Мюсюлмански 
храм в  
с. Ясеновец 

общ.Разград, с. Ясеновец,  
ул. „Антим“ № 1 
Хюсеин  Черкез  

10 куб.м. 

10 Мюсюлмански 
храм в  
гр. Разград 

гр. Разград,  
бул. „Априлско въстание“ № 13 
Ахмед Мустафа  

20 куб.м. 

1.9 Ветерани от войните 20 куб.м. 

1. Живко Енчев Стоянов, 
гр. Разград ул. „Лозенград“ № 11 

4 куб.м. 

2. Стоян Енчев Петров, 
общ. Разград, с. Гецово, ул. „Елин Пелин“ № 11 

4 куб.м. 

3. Марко Стоянов Марков, 
общ. Разград, с. Липник, ул. „Никола Вапцаров“ № 24 

4 куб.м. 

4. Добри Димитров Градинаров, 
общ. Разград, с. Мортагоново, ул. „9 – ти септември“ № 38 

4 куб.м. 

5. Димитър Николов Николов, 
общ. Разград, с. Мортагоново, ул. „11 – ти септември“ № 27 

4 куб.м. 

1.10 Военно инвалиди и военно пострадали 100 куб.м. 

1. Марин Николов Гявурджиков, 
гр. Разград ул. „Христо Смирненски“ № 6 

4 куб.м. 

2. Ремзи Назифов Ахмедов, 
гр. Разград, ул. „Никола Пенев“ № 6 

4 куб.м. 

3. Иво Георгиев Иванов, 
гр. Разград, ул. „Щип“ № 4 

4 куб.м. 

4. Христо Георгиев Георгиев, 
гр. Разград, ул. „Дончо Сумпаров“ № 79 

4 куб.м. 

5. Иванка Димитрова Цвяткова, 
гр. Разград, ул. „Дончо Сумпаров“ № 49, вх. Г, ап. 13 

4 куб.м. 

6. Румен Методиев Любенов, 
гр. Разград, ул. „Дончо Сумпаров“ № 42 

4 куб.м. 

7. Марин Атанасов Димов, 
гр. Разград, ж.к. „Орел“, бл. 21, вх. А, ап. 10 

4 куб.м. 

8. Райчо Илиев Илиев, 
гр. Разград, ул. „Жеравна“ № 112 

4 куб.м. 

9. Софийка Дамянова Станева, 
гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 39 

4 куб.м. 

10. Милка Великова Великова, 
гр. Разград, ул. „Юмрукчал“ № 12 

4 куб.м. 

11. Метин Зекерие Кяшиф, 
гр. Разград, ул. „Марица“ № 47 

4 куб.м. 

12. Петър Великов Петров, 
гр. Разград, бул. „Южен Булевард“ № 58А 

4 куб.м. 

13. Яна Стефанова Костова,гр. Разград, ж.к. „Васил Левски“, бл.2, 
вх. В, ап.40 

4 куб.м. 

14. Милка Генева Неделчева, 
гр. Разград, ж.к. „Орел“, бл. 3, вх. И, ап. 1 

4 куб.м. 

15. Гюлбие Ахмедова Хасанова, 
гр. Разград, ул. „Борис Йончев“ № 17 

4 куб.м. 

16. Димитър Захариев Георгиев, 
с. Гецово, общ. Разград, ул. „Георги Дамянов“ № 9 

4 куб.м. 

17. Иво Иванов Прокопиев, 
с. Гецово, общ. Разград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 36 

4 куб.м. 
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18. Георги Петров Иванов, 
с. Дряновец, общ. Разград, ул. „Мусала“ № 11 4 куб.м. 

19. Белгин Закир Сабри, 
с. Дянково, общ. Разград, ул. „Царевец“ № 13 

4 куб.м. 

20. Камер Синанов Себайдинов, 
с. Раковски, общ. Разград, ул. „Бачо Киро“ № 12 

4 куб.м. 

21. Гюлюмсер Бекир Алиева, 
с. Раковски, общ. Разград, ул. „Струма“ № 1 

4 куб.м. 

22. Ахмед Али Мустафа, 
с. Стражец, общ. Разград, ул. „Москва“ № 10 

4 куб.м. 

23. Теофил Илиянов Симеонов, 
с. Стражец, общ. Разград, ул. „Слънчев бряг“ № 16 

4 куб.м. 

24. Тургай Идириз Селим, 
с. Стражец, общ. Разград, ул. „Владимир Заимов“ № 40 

4 куб.м. 

25. Георги Вълев Митев, 
с. Ушинци, общ.Разград, ул. „Девети Септември“ № 53 

4 куб.м. 

 

С Т А Т И Я 4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 107. 

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

Относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2018-

2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности на Община Разград. 

Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми госпожи и господа съветници, в изпълнение на Решение 
№ 37 на Министерски съвет  от 19.01.2017 г. за бюджетната процедура за 
2018 г. Община Разград изготви бюджетна прогноза за периода 2018-2020 

г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.  

Бюджетната прогноза е изготвена в съответствие с изискванията на Закона 
за публичните финанси, указанията на Министерство на финансите, дадени 

с Писмо месец 02.2017 г. и Наредба № 15 за условията и реда за съставяне 
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 

1. Приходна част 
Местните приходи са планирани на базата на облога по видове 

данъци и приетите с Наредба №  18 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Разград данъчни ставки, таксите и 

цените на услуги в Наредба № 14 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград. 

Направена е реалистична оценка на собствените приходи и анализ на 
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събираемостта им през последните години, като са изключени приходите с 
еднократен характер. 

Съгласно дадените в Писмо от месец 02.2017 г. указания като база за 
разработване на трансферите за местни дейности и целевата субсидия за 
капиталови разходи за периода 2018-2020 г. са заложени  одобрените със 
ЗДБРБ за 2017 г. размери. 

2. Разходна част 
Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с: 

• Общите изисквания и насоки, дадени в Писмо от месец 

02.2017 г.; 
• Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на 

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

• Действащите законови и подзаконови актове; 
• Решенията на Общинския съвет. 

Разходите за периода 2018-2020 г. са планирани в съответствие с 
очакваните приходи и при спазване на приоритетите и потребностите на 
местната общност и целите на общината. Не е допуснато планиране на 
разходи, за които няма обезпечен финансов ресурс. Бюджетната прогноза 
на разходите е разработена по функции и групи и по показатели от 
Единната бюджетна класификация за 2017 г. 

Съгласно чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси Общинският 
съвет одобрява бюджетната прогноза по предложение на кмета на 
общината. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 

от Закона за публичните финанси, чл.4, ал.1, т.2 и чл.17, ал.5 от Наредба № 

15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет, предлагам на Общински съвет  Разград да вземе 
следното Решение: 

1.Одобрява бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на Община 
Разград, както следва: 

1.1.Прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за 
местни дейности на Община Разград по функции, групи  и основни 

показатели, съгласно Приложение № 1. 

1.2.Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за нов/ и 

разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на Община Разград, 

съгласно Приложение № 2. 

1.3.Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения 
за разходи за периода 2018-2020 г.на Община Разград, съгласно 

Приложение № 3. 

Завърших. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана във всички 

постоянни комисии. 

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

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви.  

Току-що представената ни докладна записка с вх. №107 беше 
подкрепена в постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа 
политика , като гласуването беше: 4 общински съветника „ЗА“, „против“ - 

няма, „въздържали се“ - 3.    

 

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“ и 1 - „против“,  без  „въздържали се“ членовете на 
постоянната комисия подкрепиха докладната записка и проекта за 
решение. 

 

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 

С  3 гласа „ЗА“, 1 -  „против“, и 1 – „въздържал се“, комисията 
подкрепя проекта за решение. 

 

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 

 Комисията  разгледа докладната записка  и предложението на 
господин Василев, но не излезе с категорично становище. За докладната 
гласуваха:  4 гласа „ЗА“,  1 -  „против“ и 3 – „въздържали се“.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Господин Банков, за ПК по околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство. 

  

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

Постоянната комисия подкрепи докладната с 6 гласа „ЗА“, без 
„против“, и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Стефанов, за ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. 
 

Г-н Стефан Стефанов – Зам. - председател на ПК 

Постоянната комисия по социална политика подкрепи докладната 
записка и проекта за решение, с 6 гласа „ЗА, без „против“  и 1 -  

„въздържал се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, за  ПК по образование и наука.  
 

  Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, 

Постоянната комисия по образование и наука подкрепи докладната 
записка с  5 гласа „ЗА, без „против“ и 1 - „въздържал се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по 

култура, културно – историческо наследство и духовни ценности. 

 

 Г-жа  Елка Неделчева – Председател на ПК 

Докладната записка и проекта за решение към нея бяха подкрепени   

с 3 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържал се“ - 2. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Парашкевов, за ПК за младежта, спорта и туризма. 
 

 Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

 Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната 
записка и проекта за решение с 4 гласа  „ЗА“ без  „против“ и  1 - 

„въздържал се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Вели, за ПК по международно 

сътрудничество. 
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 Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната 
записка с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ .  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. Аз имам няколко въпроса към вносителя и моя първи 

въпрос е свързан с раздела за приходната част. В последните дни стана 
известно, че междуведомствената комисия към Министерство на 
финансите е излязла с проект за правна уредба за Методиката за 
определяне на такса смет и че в скоро време ще е налице и нормативен акт, 
който да третира тези проблеми. В коментарите по обсъждането на този 

проект бяха изложени и становища, че така предложените варианти за 
определяне на такса смет неминуемо и задължително се очаква повишение 
на размерите на тази такса. И дори в проекта има ограничение, което да не 
позволява на общините, респективно администрации и общински съвети да 
увеличават този размер с 20% годишно. Аз моля вносителя да направи 

коментар по този въпрос: Какво е известно по официален път досега в 
общинската администрация и какви са прогнозите за решаването на този 

проблем, относно определянето на такса смет и това как влияе на 
приходната част?   Имам още въпроси, госпожо Председател. След това ли 

да ги представя?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Задайте си въпросите и след това ще получите отговори.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Вторият въпрос е от друго естество. Той касае също приходната част, 
но е свързан с местния данък върху моторните превозни средства. 
Известно е, че на територията на община Разград има регистрирани 

изключително голям брой моторни превозни средства, които на практика 
са на румънски граждани и, че в общината от името на няколко фирми са 
регистрирани може би над 1 000 автомобила. Само за една от фирмите има 
293 превозни средства. Моят въпрос към вносителя е: Каква е 
събираемостта на този приход в общинския бюджет – местния данък върху 

моторните превозни средства и следи ли се този проблем? Може ли сега 
вносителят да каже колко са тези автомобили тъй като общината получава 
такава информация? Системата за връзка между КАТ и общините 
автоматично осигурява и всеки момент кмета трябва и може да знае колко 
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са тези автомобили, които са регистрирани от такива фирми. Как това се 
отразява на  постъпленията в приходната част  от този данък? Благодаря 
Ви.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? По първия въпрос заповядайте, госпожо 

Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател, уважаеми общински съветници, 

господин Димитров, в общинската администрация сме получили 

съобщение за това, че има публично обсъждане на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за местните данъци и такси, а не за създаване на 
Методика към чл.56. Законодателят е решил, че първо трябва да минат 
промените в Закона, свързани с таксата за битови отпадъци и след това да 
бъде предложена различна Методика, от която да избират общинските 
съвети. Но и с така предложения Закон за изменение и допълнение става 
ясно какви ще бъдат занапред методите, т.е. на какво следва да стъпят 
общините при определяне на трите компонента в таксата за битови 

отпадъци. Те са разписани в Закона в три варианта. За всеки от 
компонентите е написан вариант, който следва общинският съвет да 
приеме решение. Това, което е поместено в Закона на портала за публично 

обсъждане е, че в следващите три години 2018 – 2019 година до 2020 

година ще бъде преходна, в която общините следва поетапно да минават 
към съответния метод, който са избрали за събиране на таксата за битови 

отпадъци   и нейното начисляване. Така че към настоящия момент това, 
което виждате като прогноза, както и самото методическо указание на 
Министерството на финансите е стъпено на сегашната такса, в нейния 
сегашен размер. Не е взето предвид това, което следва като изменение в 
нормативната уредба поради точно тази причина. Първо, че прогнозата е 
направена преди да бъде публикувано, сега погледнах на 31 март е 
публикувано   за публично обсъждане Закона за изменение и допълнение, 
и освен това поради причина, че съгласно указанията ние следва да стъпим 

на действащите размери на таксите. Благодаря.          
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. По втория въпрос, който е свързан с данъка за 
моторните превозни средства, заповядайте, доктор Василев. 

 

Г- н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Господин Димитров, ще Ви предоставим справката. Не мога сега в 
момента да Ви кажа. Може би ще ни трябват 15 минути.   
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи.  

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

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря. Уважаеми общински съветници, аз считам, че така 
представената докладна записка и проекта за решение търпят сериозна 
критика в няколко сериозни направления. На първо место вносителят се е 
задоволил само със сухата статистическа информация, която му 

предоставят съответните служби на общинската администрация и това не 
може да се приеме като добре подготвена бюджетна прогноза за периода 
2018 – 2020 година, а по – скоро като една обикновена счетоводна справка 
относно тези показатели.  Ние считаме, че вносителят следваше, когато 

представя на вниманието на Общинския съвет този въпрос да изложи по – 

задълбочено и по – аргументирано своите виждания относно бюджетната 
прогноза и каква ще бъде дейността, и усилията на общинската 
администрация първо за увеличаване на приходната част и второ за такова 
разпределение на разходната част, което да е с оптимално положителен 

ефект. В тази връзка аз ще илюстрирам становището си с няколко примера. 
Не са посочени слабите места и резервите за увеличаване на местните 
приходи, които произтичат от съответните видове местни данъци и такси. 

Самия факт, че сега не ми беше даден отговор на въпроса: Какво прави 

общинската администрация по отношение на събираемостта и увеличаване 
на приходите от данъка върху МПС показва, че този въпрос е подценен и 

ще трябва аз като общински съветник сега да изложа информация, която 

Вие би трябвало да знаете и всеки ден да работите по този проблем. На 
територията на Разград действат множество фирми, които регистрират 
голям брой автомобили на румънски граждани. Мога да Ви кажа, че само 

една от фирмите е регистрирала 293 моторни превозни средства. И понеже 
общия брой на тези фирми сигурно е към 10 можете да си представите 
какъв огромен брой моторни превозни средства са регистрирани и за какъв 
огромен брой моторни превозни средства трябва да постъпят съответните 
местни данъци. Самият факт, че в това отношение няма яснота и това за 
мен е непознаване на този проблем показва, че едно значително перо от 
приходите в момента ей така  се пропуска и не се полагат усилия от 
общинската администрация за събирането му. Затова ние не можем да се 
съгласим, че по такъв начин ще трябва Общинския съвет да оформя своя 
акт за произнасяне по тази бюджетна прогноза. Според нас трябваше да 
има по – широка анализна част. Според нас трябваше да има по – ясно 

посочване на приоритети и акценти по отношение на разходната част, за да 
може и общинските съветници, а и гражданите на общината да са наясно 

какво ще прави общината за увеличаване  на приходите и къде, и по – 
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какъв начин ще се реализират бюджетните средства по отношение на 
разходната част. Лично моето становище е, че така представената докладна 
записка не е годна да бъде приета от Общинския съвет.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Благодаря Ви. Други желаещи да направят 
изказвания или предложения във връзка с докладната записка?  Не виждам 

такива. Прекратявам дебата във връзка с докладна записка с вх. №107 и 

пристъпваме към поименно гласуване на същата. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

04.04.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов   + 

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева Не участва   

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 отсъства   

19. Митко Иванов Ханчев Не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Радиана Ангелова Димитрова +   

23. Рейхан Ридван Вели +   

24. Светослав Теофилов Банков +   

25. Стефан Димов Стефанов +   

26. Стоян Димитров Ненчев  +  

27. Таня Петрова Тодорова   +  

28. Фатме Зелкиф Емин +   

29. Фатме Селим Али +   

30. Хами Ибрахимов Хамиев +   
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31. Хасан Халилов Хасанов +   

32. Янка Трифонова Георгиева Отсъства    

 

 Общински съветник Иво Димитров гласува с вдигане на ръка 

поради техническа неизправност в пулта за гласуване. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 309 

 

В изпълнение на Решение № 37 на Министерски съвет  от 

19.01.2017 г. за бюджетната процедура за 2018 г. Община Разград 

изготви бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности.  Бюджетната 

прогноза е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за 

публичните финанси, указанията на Министерство на финансите, 
дадени с Писмо № БЮ-1 от 08.02.2017 г. и Наредба № 15 за условията и 

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

общинския бюджет. 

 

1. Приходна част 

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

цените на услуги в Наредба № 14 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Разград. Направена е реалистична оценка на собствените приходи и 

анализ на събираемостта им през последните години, като са 

изключени приходите с еднократен характер. 

Съгласно дадените в Писмо № БЮ-1 от 08.02.2017 г. указания 

като база за разработване на трансферите за местни дейности и 

целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2018-2020 г. са 

заложени  одобрените със ЗДБРБ за 2017 г. размери. 

 

2. Разходна част 

Разходната част на местните дейности е изготвена в 

съответствие с: 
• Общите изисквания и насоки, дадени в Писмо № БЮ-

1 от 08.02.2017 г.; 
• Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на 

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

бюджет; 

• Действащите законови и подзаконови актове; 
• Решенията на Общинския съвет. 

Разходите за периода 2018-2020 г. са планирани в съответствие с 
очакваните приходи и при спазване на приоритетите и потребностите 
на местната общност и целите на общината. Не е допуснато планиране 
на разходи, за които няма обезпечен финансов ресурс. Бюджетната 

прогноза на разходите е разработена по функции и групи и по 

показатели от Единната бюджетна класификация за 2017 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.83, 

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

Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна 

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

Разград, след поименно гласуване, с 20 гласа „ЗА“, „против“ – 4, 

„въздържали се“ - 2,  

Р Е Ш И: 

 

1.Одобрява бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на 

Община Разград, както следва: 

1.1.Прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите 
за местни дейности на Община Разград по функции, групи  и основни 

показатели, съгласно Приложение № 1. 

1.2.Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за нов/ и 

разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на Община Разград, 

съгласно Приложение № 2. 

1.3.Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2018-2020 г.на Община Разград, 

съгласно Приложение № 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. 

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред 

Административен съд Разград. 

Бюджетната прогноза за периода 2018-2020 г. на Община Разград 

е неразделна част от решение № 309 и е приложена към протокола. 

 

С Т А Т И Я  5 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 108. 
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Докладна записка от д-р Валентин Василев - Кмет на Община 
Разград 

 Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 

За процедура, госпожо Председател, ако позволите. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Кауза Разград 

Имаме три еднотипни докладни записки, свързани с одобряване на 
ПУП, предлагам на Общинския съвет, ако нямат нищо против  колегите, да 
ги разгледаме заедно и да ги гласуваме поотделно.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това е добра практика, която ползваме всеки път, когато имаме 
такива докладни записки. Няма да подлагам на гласуване. Ще помоля 
вносителят да ни представи трите докладни записки с вх. №№ 108, 109 и 

110, след което ще ги разгледаме заедно, а ще ги гласуваме поотделно.   

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев - Кмет на Община Разград 

Благодаря ,госпожо Председател. Архитект Сергев ще ги представи. 

 

Г-н Петър Сергев – гл. архитект в Община Разград 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Кмет, дами и 

господа общински съветници, постъпила молба   от ГАЛИН МИХАЙЛОВ 

ГЕОРГИЕВ за разрешение за изработването на подробен устройствен план 

– план за застрояване на част от собствен поземлен имот, намиращ се в 
землището на гр. Разград, в м. “Белия хълм“, с начин на трайно ползване-
лозе, като желанието е  да се изработи  подробен устройствен план за 
промяна предназначението с отреждане с отреждане « За  нискоетажно 

жилищно строителство».  Посочено е, че имотът се обслужва от полски 

път, възможностите за електрозахранване и водоснабдяване и е посочено в 
заданието, че имота ще се ползва за изграждане на жилище и постройки на 
допълващото застрояване.  

Следващото искане е от ЕООД „ЕЛИТИС – М“, представлявано от 
Мехмет Фикрет Шабан за имот в землището на с.Дянково, Община 
Разград, с начин на трайно ползване- стопански двор и в случая се иска 
изработване на подробен устройствен план за промяна предназначението 
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на този стопански двор в имот за производствена и складова дейност 
където възложителя има желание да изгради малко месопреработвателно 

предприятие. Отново са посочени възможностите на имота. Той се 
обслужва от съществуващ път. Има електрозахранване и водоснабдяване.   

Третата докладна записка също се отнася за имот в землището на с. 
Дянково.Тя е от СД «ВЕТЕКС-4». Имота е в местността “Къшла“,  с   
начин на трайно ползване-овцеферма. Възложителите желаят 
преотреждане на този имот за производствени и складови  дейности като 

имат намерение в имота в бъдеще да изградят складова база за съхранение 
на селскостопански инвентар. Посочени са възможностите на имота, 
достъп от  път и съществуващ трафопост.  

Така, че към докладните записки са приложени и заданията, които са 
предмет на вашето внимание. Ако има въпроси аз съм на разположение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладните записки  са  разгледани в постоянните 
комисии по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации и в постоянната комисия по устройство и 

развитие на територията, транспорт на Общината. 
Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, и трите докладни записки бяха подкрепени от постоянната 
комисия с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“.  

 

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. И в нашата комисия и трите 
докладни записки бяха разгледани обстойно. Представени ни бяха и 

разгледани заданията и предложенията за създаване на ПУП и скиците и 

актовете им за собственост. След подробно разглеждане гласуването и за 
трите докладни записки е с по 6 гласа „ЗА“,  без „против“ и „въздържали 

се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи.  Изказвания, предложения във връзка с трите докладни записки. 

Няма такива. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. № 108. 

Моля гласувайте. 
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Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 310 

 

В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-1556  от 

10.02.2017 г. от ГАЛИН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ за разрешение за 

изработването на подробен устройствен план – план за застрояване на 

част от собствен поземлен имот с идент. № 61710.605.222по 

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

хълм“, с начин на трайно ползване-лозе, по реда на Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

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

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

част от собствен поземлен имот с идент. № 61710.605.222 по 

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

хълм“, лозе  - с отреждане « За  нискоетажно жилищно строителство «; 

- скица на имота; 

- нотариален акт за собственост. 

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

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а.   

ГАЛИН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ е представил задание за 

разрешение за изработването на подробен устройствен план – план за 

застрояване на част от собствен поземлен имот с идент. № 

61710.605.222 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград , 

в м. “Белия хълм“, с начин на трайно ползване-лозе. 
Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

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

път. Електрозахранването ще се осигури от дизел агрегат и 

фотоволтаични панели и  водоснабдяването ще се осъществи от 

резервоар за битови нужди ,зареждан с водоноска и бутилирана вода.  

Имотът ще се ползва за изграждане на  жилище  и постройки на 

допълващото застрояване. Предвижда се да се промени 

предназначението на част от имот- земеделска земя за неземеделски 

нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 
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На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 

чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, във 

връзка с чл.109, ал. 1, т. 3 и чл.110 ,ал.1, т.3  от Закона за устройство на 

територията  Общински съвет Разград, с 25 гласа «ЗА», «против» - 

няма, «въздържали се» - няма, 

                                     

РЕШИ  : 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на част от собствен поземлен 

имот с идент. № 61710.605.222 по кадастралната карта на  гр.Разград, 

Община Разград, в м. “Белия хълм“, с начин на трайно ползване-лозе 
и разрешава изработването на проект за  подробен устройствен план – 

план за застрояване с отреждане “ За  нискоетажно жилищно 

строителство  “ на част от  собствен поземлен имот  с идент. № 

61710.605.222 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград, 

в м. “Белия хълм“, с начин на трайно ползване-лозе, собственост на 

ГАЛИН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ. 

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

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

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящето решение  не подлежи на оспорване. 
Заданието е неразделна част от Решение № 310 и е приложено 

към Протокола. 

С Т А Т И Я  6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 109. Моля 
гласувайте.  

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

 Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 311 
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В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-2384 от 

01.03.2017 г. от «ЕЛИТИС – М» ЕООД с. Дянково, представлявано от 

Мехмет Фикрет Шабан за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план – план за застрояване на част от собствен поземлен 

имот с идент. № 431018 по КВС на землище с.Дянково, Община 

Разград, в м. "Киллик“, с начин на трайно ползване- стопански двор, 

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

Към искането  са  приложени следните документи: 

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

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

част от собствен поземлен имот с идент. № 431018 по КВС на землище  
с.Дянково, Община Разград, в м. "Киллик“, с начин на трайно 

ползване- стопански двор - с отреждане « За  производствени и 

складови дейности«; 

- скица на имота; 

- нотариален акт за собственост. 

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

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а.  

«ЕЛИТИС – М» ЕООД с. Дянково е представил задание за 

разрешение за изработването на подробен устройствен план – план за 

застрояване на част от собствен поземлен имот с идент. № 431018  по 

КВС на землище с.Дянково, Община Разград, в м. "Киллик“, с начин 

на трайно ползване- стопански двор . 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

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

съществуващ път. Електрозахранването и  водоснабдяването  са 

съществуващи. Частта от  имота ще се ползва за изграждане на  малко 

месопреработвателно предприятие. Предвижда се да се промени 

предназначението на част от имот- земеделска земя за неземеделски 

нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 и т. 23 от 

ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, 

във връзка с чл.109, ал. 1, т. 3 и чл.110, ал.1, т.3  от Закона за 

устройство на територията,  Общински съвет Разград, с 18 гласа «ЗА», 

«против» -  няма, «въздържали се» - 7, 

                                     

РЕШИ  : 
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Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот с 
идент. № 431018 по КВС на землище с.Дянково, Община Разград, в м. 

"Киллик“, с начин на трайно ползване- стопански двор и разрешава 

изработването на проект за  подробен устройствен план – план за 

застрояване на  поземлен имот с идент. № 431018 по КВС на землище  
с.Дянково, Община Разград, в м. "Киллик“, с начин на трайно 

ползване- стопански двор - с отреждане « За  производствени и 

складови дейности«, собственост на «ЕЛИТИС – М» ЕООД с. Дянково. 

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

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

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящето решение  не подлежи на оспорване. 
Заданието е неразделна част от Решение № 311 и е приложено 

към Протокола. 

С Т А Т И Я  7 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 110. Моля 
гласувайте.  

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

 Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 312 

 

В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-1816 от 

17.02. 2017 г. от СД «ВЕТЕКС-4-

НЕДЕЛЧЕВ,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,АТАНАСОВ-СИЕ» гр. Разград за 

разрешение за изработването на подробен устройствен план – план за 

застрояване на собствен поземлен имот с идент. №  432012 по КВС, в  

землището на с. Дянково, Община Разград, в м. “Къшла“,  с   начин на 

трайно ползване-овцеферма, по реда на Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 
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- задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - 

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

собствен поземлен имот с идент. №  432012 по КВС, в  землището на с. 
Дянково, Община Разград, в м. “Къшла“,  с   начин на трайно 

ползване-овцеферма - с отреждане « За  производствени и складови 

дейности «; 

- скица на имота; 

- документ за собственост- постановление за възлагане на 

недвижим имот. 

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

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а.   

СД «ВЕТЕКС-4-НЕДЕЛЧЕВ,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,АТАНАСОВ-

СИЕ» гр. Разград са представили задание за изработването на 

подробен устройствен план – план за застрояване на собствен 

поземлен имот с идент. №  432012 по КВС,в  землището на с. Дянково, 

Община Разград, в м. “Къшла“,  с   начин на трайно ползване-
овцеферма.  

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

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

съществуващ местен път.   Водоснабдяването  ще се осъществи 

съгласно предписание на експлоатационното дружество. 

Електрозахранването ще се осъществи от съществуващ трафопост, 

като се изработят парцеларни планове за елементите на техническата 

инфраструктура . Имотът ще се ползва за изграждане на складова база 

за съхраняване на селскостопански инвентар. Предвижда се да се 
промени предназначението на част от имот- земеделска земя за 

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

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 и т. 23 от 

ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, 

във връзка с чл.109, ал. 1, т. 3 и чл.110, ал.1, т.3  от Закона за 

устройство на територията,  Общински съвет Разград, с 22 гласа «ЗА», 

«против» - няма, «въздържали се» - 1, 

                                     

РЕШИ  : 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот с 
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идент. № 432012 по КВС ,в  землището на с. Дянково, Община Разград, 

в м. “Къшла“,  с   начин на трайно ползване-овцеферма и разрешава 

изработването на проект за  подробен устройствен план – план за 

застрояване с отреждане « За  производствени и складови дейности « и 

парцеларни планове на техническата инфраструктура на  собствен 

поземлен имот  с идент. № 432012 по КВС, в  землището на с. Дянково, 

Община Разград, в м. “Къшла“,  с   начин на трайно ползване-
овцеферма, собственост на СД «ВЕТЕКС-4-

НЕДЕЛЧЕВ,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,АТАНАСОВ-СИЕ» гр. Разград . 

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

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

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящето решение  не подлежи на оспорване. 
Заданието е неразделна част от Решение № 312 и е приложено 

към Протокола. 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 111.  

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

 Относно:  Определяне на такси за ползване на лечебни 

растения. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, съгласно Закона за лечебните растения /ЗЛР/, 

ползването на лечебни растения от земи, гори или водни обекти, 

представляващо стопанска дейност, се осъществява по специален ред, 

регламентиран в закона 
Таксите за ползване на лечебни растения от територии, общинска 

собственост, следва да се определят с решение на Общинския съвет,  
предвид разпоредбата на чл.24, ал.2 от Закона за лечебните растения. 

В съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗЛР таксите за 
ползване на лечебни растения от територии, общинска собственост, трябва 
да бъдат определени в съответствие с таксите, регламентирани в Тарифа  
за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, 

гори, води и водни обекти - държавна собственост, приета с ПМС № 94 от 
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29.05.2000 г., като техният размер не може да бъде по-голям от този в 
посочената Тарифа. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от 
ЗМСМА и чл. 24, ал. 2 от Закона за лечебните растения, предлагам на 
Общински съвет Разград да вземе следното Решение:  

Определя такси за ползване на лечебни растения от територии, 

общинска собственост, в размер равен на размера на таксите, определен в 
Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от 
земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост, приета с ПМС № 

94 от 29.05.2000 г.. Завърших. 

   

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по бюджет, финанси и икономическа политика; по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контроли в 
постоянната комисия  по законност, превенция на корупцията, сигурност, 
контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО 

и в постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство. Госпожо Димитрова, за постоянната комисия по бюджет. 
 

Г-жа Радиана  Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Докладна записка с вх. № 111 беше подкрепена в 
постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика, 6 

общински съветника гласуваха „ЗА“ , нямаше „против“, нямаше 
„въздържали се“. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за постоянната комисия по 

управление на общинската  собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, при разглеждане на настоящата докладна записка 
на заседанието на постоянната комисия постъпи предложение от колегата 
Монев да се направи предложение до Министерския съвет за 
актуализиране на Постановлението за определяне на таксите за ползване 
на лечебните растения. Всички виждаме, че това Постановление е от 2000 

година и става въпрос тук за цени от порядъка на 1, 2, 3, 4,5 стотинки. 

Така, че предложението му бе прието и с 6 гласа „ЗА“ , „против“ – 1 и  без 
„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-жа Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, 1 -„против“, и без „въздържали се“,  комисията 
проекта беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Банков, за постоянната комисия по околна 
среда. 
 

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

 Постоянната комисия подкрепи докладната с 5 гласа «ЗА», без 
«против» и «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 поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№111. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

04.04.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. 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 Не участва   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова отсъства   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   
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21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Радиана Ангелова Димитрова +   

23. Рейхан Ридван Вели +   

24. Светослав Теофилов Банков +   

25. Стефан Димов Стефанов +   

26. Стоян Димитров Ненчев +   

27. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

28. Фатме Зелкиф Емин +   

29. Фатме Селим Али +   

30. Хами Ибрахимов Хамиев +   

31. Хасан Халилов Хасанов +   

32. Янка Трифонова Георгиева Отсъства    

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 313 

 

Съгласно Закона за лечебните растения /ЗЛР/, ползването на 

лечебни растения от земи, гори или водни обекти, представляващо 

стопанска дейност, се осъществява по специален ред, регламентиран в 

закона 

Таксите за ползване на лечебни растения от територии, 

общинска собственост, следва да се определят с решение на 

Общинския съвет,  предвид разпоредбата на чл.24, ал.2 от Закона за 

лечебните растения. 

В съответствие с изискванията на чл. 24, ал. 2 от ЗЛР таксите за 

ползване на лечебни растения от територии, общинска собственост, 

трябва да бъдат определени в съответствие с таксите, регламентирани 

в Тарифа  за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни 

растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост, 

приета с ПМС № 94 от 29.05.2000 г., като техният размер не може да 

бъде по-голям от този в посочената Тарифа. 

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 

от ЗМСМА и чл. 24, ал. 2 от Закона за лечебните растения, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване, с 22 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – няма, 

   

Р Е Ш И : 

 

Определя такси за ползване на лечебни растения от територии, 

общинска собственост, в размер равен на размера на таксите, 
определен в Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на 
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лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна 

собственост, приета с ПМС № 94 от 29.05.2000 г. 
Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

и Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането 

му. 

Решението подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

ТАРИФА  

за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води 

и водни обекти - държавна собственост 

Приета с ПМС № 94 от 29.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2000 г. 
Библиотека закони - АПИС, т. 5, р. 4, № 516 

Чл. 1. За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - 

държавна собственост, се заплащат следните такси: 

№ по 

ред 

Наименование Мярка Такса 
(лв.) 

1 2 3 4 

____________________________________________________________ 

I. Билки (в сурово състояние)     

1. Грудки, корени, коренища     

- божур, иглика, лудо биле, ранилист, 
решетка, ягода горска 

кг 0,09 

- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, 
чемерика 

кг 0,07 

- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка кг 0,02 

- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, 
чобанка 

кг 0,01 

- други кг 0,03 

2. Листа     

- мечо грозде кг 0,08 

- боровинка червена и черна, лудо биле кг 0,04 

- бръшлян, чобанка кг 0,03 

- глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман 

чер, ягода горска 
кг 0,02 

- бреза, върба, къпина, лопен, малина, 
подбел 

кг 0,01 

- други кг 0,03 

3. Стръкове     

- блатно кокиче кг 0,10 

- горицвет, лазаркиня кг 0,08 
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- гълъбови очички, зайча сянка, залист 
бодлив, лечебен исоп, прозориче жълто, 

шапиче 

кг 0,05 

- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга 
миризлива, чубрица планинска 

кг 0,04 

- дяволска уста, кантарион жълт, 
кантарион червен, мащерка, очанка, риган 

обикновен 

кг 0,03 

- великденче, върбинка, жаблек, златна 
пръчица, изсипливче, камшик, лепка, 
медуница, миши уши, пача трева, пелин 

обикновен, подъбиче бяло, подъбиче 
червено, пчелник, равнец бял 

кг 0,02 

- врабчови чревца, вратига, глухарче, 
еньовче, змийско мляко, имел бял, 

комунига жълта, мокреш, оман чер, 

росопас, теменуга трицветна, хвощ 

кг 0,01 

- други кг 0,03 

4. Цветове     

- липа кг 0,10 

- божур, иглика кг 0,05 

- метличина, паричка, подбел, ралица, слез, 
тъжник блатен 

кг 0,03 

- акация бяла, бъз кг 0,02 

- вратига, глог, равнец бял кг 0,01 

- други кг 0,03 

5. Плодове     

- боровинка червена и черна, хвойна 
червена 

кг 0,15 

- хвойна сибирска кг 0,10 

- кисел трън, къпина, малина кг 0,04 

- бъз, глог, конски кестен, киселица кг 0,02 

- бъзак, трънка кг 0,01 

- други кг 0,03 

6. Семена     

- есенен минзухар кг 0,15 

- други кг 0,08 

7. Пъпки     

- странични борови връхчета кг 0,15 

- бяла бреза, черна топола кг 0,10 

- други кг 0,08 

8. Кори     

- мъждрян, ясен кг 0,20 

- зърнастец, кисел трън, леска кг 0,10 
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- върба кг 0,05 

- дъб кг 0,03 

- бреза кг 0,02 

- други кг 0,03 

9. Лишеи     

- исландски кг 0,10 

10. Водорасли кг 0,30 

II. Генетичен материал за култивирано 

отглеждане, включително при лабораторни 

условия, за създаване на колекции или за 
възстановяване на други места в природата 

    

1. От защитени лечебни растения     

- плодове 100 г 20,00 

- семена 100 г 50,00 

- резници бр. 2,00 

2. От лечебни растения под специален режим 

на опазване и ползване 
    

- луковици, грудки, коренища бр. 1,00 

- плодове 100 г 5,00 

- семена 100 г 10,00 

- резници бр. 0,50 

3. От други лечебни растения     

- луковици, грудки, коренища от всички 

видове, с изключение на описаните 
бр. 0,10 

- лук (всички видове), перуника (всички 

видове) 
бр. 0,20 

- ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1,00 

- плодове 100 г 2,00 

- семена 100 г 5,00 

- резници бр. 0,10 

____________________________________________________________ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, доктор Василев. 
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Господин Димитров, готов ли сте със справката, която поиска 
господин Димитров? 

 

 Г-н Пешо Димитров – Н-к отдел „Местни данъци и такси“ в 
общинска администрация 
 Събираемостта, доколкото разбрах съветниците се интересуват от 
събираемостта за МПС – тата. За миналата година събираемостта е 65%. 

Това са данните от Министерство на финансите, като при облог 2 260 000 
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сме събрали… това е от облога, 1 500 000 близо. Също така имаме събрани 

702 000 лв. от недобори.   През последните няколко години се наблюдава 
увеличение абсолютната сума на облога, тя идва от тъй наречените 
румънски автомобили като от 2 години ние наистина правим опити за 
увеличаване събираемостта от тези начислени данъци като в момента 
имаме издадени три акта за такива фирми. Фирмите са около 20, имаме ги 

при нас. Много е трудно да се направи актовете и да се връчат тъй като 

няма адреси в Разград за връчване. Сменят си постоянно адреса за 
регистрация в Русе, Разград, Попово и т.н. Успели сме да направим тези 

актове, предадени са на НАП. В момента продължаваме, дори днес сме 
говорили, продължаваме да правим актове за тези фирми тъй като 

напоследък през миналата седмица получихме от единия акт, който е 
предаден на НАП.   Той има заведен, разбира се, съдебно дело. Получихме 
9 403 лв. като приход за фирма „Ламав“ . А какво е положението имаме 
около 300 000 лв. годишно начислени данъци от тези МПС –та, които се 
мултиплицират вече трета година и събираемостта там се намалява от 
невъзможността да ги съберем тези пари към момента. Разбира се ние ще 
продължим издаването на актове, предаването им в НАП, но трудността 
идва, пак казвам, от невъзможността да се връчат съответните актове, да се 
намерят лицата, които са отговорни на тези фирми, представители на 
фирми. При план за миналата година 1 700 000 сме събрали 2 128 000 лв. 
Смятам, че тази събираемост като обем не е малка за това, което имаме да 
събираме. И искам да кажа, че продължават и други актове, които пишем 

на физически и юридически лица и постоянно имаме постъпления по 

актове от съответните задлъжнели лица. Показателно е около 702 000 лв., 
както ви казах постъпления от недобори от минали години. Това мога да 
кажа.    
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви, господин Димитров.  
 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 Госпожо Председател, понеже малко е извън процедурата ще ми 

позволите ли само кратко становище да дам по повод отговора?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, господин Димитров.  
 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 Като общински съветник аз съм наясно за големите усилия, които 

полага дирекцията по бюджет и финанси. Въпроса беше свързан с други 

неща и аз считам, че Кмета на Общината и другите звена трябва да бъдат 
активизирани за това срещу тези фирми и техните ръководители, които са 
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регистрирали в Разград десетки и стотици автомобили да не се разчита 
само на ограничените възможности на дирекцията по бюджет и финанси. 

Тук имаме богат арсенал, който се подценява според мен от Кмета. 
Неплащането на данъци от тези фирми и техните ръководители предполага 
задължително образуване на наказателно производство и тук Кмета трябва 
да бъде по активен, а не да разчита само на усилията на дирекцията, чийто 

директор сега изнесе информация. И това дава резултат, защото може така 
с малка нескромност да заявя, че приноса да бъдат внесени тези 9 000 лв. в 
голяма степен е и мой, с конкретния случай на това задължено лице в 
приход на Общината. И в резюме моята препоръка и становище е Кметът 
да активизира използването на всички възможности да бъдат накарани 

тези, които дължат данъци в полза на Общината да го направят, 
включително и със съдебни дела.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви, господин Димитров. Изчерпахме отговора на този 

въпрос. 
С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 112. 

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

Относно: Приемане на Общинска стратегия за развитие на 

социалните услуги 2017-2021 г. в Община Разград. 

Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, в изпълнение на чл. 36б от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане, в периода от месец ноември 2016 г. до 

месец януари 2017 г. включително, екип от представители на общинска 
администрация, представители на доставчиците на услуги, Дирекция 
„Социално подпомагане“ гр. Разград и Обществения съвет по чл. 35 от 
Закона за социално подпомагане, разработи Стратегия за развитие на 
социалните услуги в община Разград 2017-2021 г. 

Стратегията е документ, който има за цел да анализира ресурса и 

капацитета, с който към настоящия момент се изпълнява социалната 
политика на територията на община Разград. Същностна част от 
стратегията са представените стратегически цели, свързаните с тях 

конкретни цели, дейностите за тяхното изпълнение, резултатите и 

индикаторите за оценка на постигнатите резултати. В нея са планирани 

конкретните социални услуги за всички възрасти и уязвими групи и е 
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фокусирана в по-голямата степен върху децата, хората с увреждания и 

старите хора. 
Стратегията има отворен характер, като промени по съдържанието й 

могат да се внасят, когато възникне доказана необходимост. 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1 т.12 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 19, ал. 

2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане, предлагам на Общински съвет Разград 

да вземе следното Решение:  
1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Разград 2017-2021 г. 
2. Възлага на Кмета на община Разград да изготвя и предлага за 

приемане от Общински съвет Разград Годишен план за развитие на 
социалните услуги за община Разград. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната е разглеждана в двете постоянни комисии 

по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и по социална 
политика, трудова заетост и здравеопазване. Господин Монев, за 
постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа «ЗА», 1 – «против», и без «въздържали се», докладната 
записка беше подкрепена от комисията.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Стефанов, за постоянната комисия по 

социална политика. 
 

Г-н Стефан Стефанов – Зам. -  председател на ПК 

Постоянната комисия по социална политика подкрепи докладната 
записка с  8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с тази докладна записка? 

Няма такива. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№112. 

Моля гласувайте.  
 

Общинският съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 314 

 

В изпълнение на чл. 36б от Правилника за прилагане на Закона 

за социално подпомагане, в периода от месец ноември 2016 г. до месец 

януари 2017 г. включително, екип от представители на общинска 

администрация, представители на доставчиците на услуги, Дирекция 

„Социално подпомагане“ гр. Разград и Обществения съвет по чл. 35 от 

Закона за социално подпомагане, разработи Стратегия за развитие на 

социалните услуги в община Разград 2017-2021 г. 
Стратегията е документ, който има за цел да анализира ресурса 

и капацитета, с който към настоящия момент се изпълнява 

социалната политика на територията на община Разград. Същностна 

част от стратегията са представените стратегически цели, свързаните 
с тях конкретни цели, дейностите за тяхното изпълнение, резултатите 
и индикаторите за оценка на постигнатите резултати. В нея са 

планирани конкретните социални услуги за всички възрасти и 

уязвими групи и е фокусирана в по-голямата степен върху децата, 

хората с увреждания и старите хора. 

Стратегията има отворен характер, като промени по 

съдържанието й могат да се внасят, когато възникне доказана 

необходимост. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1 

т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 
Общински съвет Разград, с   24 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – 1, 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните 
услуги в община Разград 2017-2021 г. 

2. Възлага на Кмета на община Разград да изготвя и предлага за 

приемане от Общински съвет Разград Годишен план за развитие на 

социалните услуги за община Разград. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Разград 2017-2021 г. е неразделна част от Решение № 314 и е 

приложена към Протокола. 

 

С Т А Т И Я 10 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 113. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева-Маринова – зам.-

кмет на Община Разград 

Относно: Определяне на годишен план за паша, даване на 

съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално 

ползване на територията на община Разград.  

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател,уважаеми госпожи и господа общински 

съветници, със свое Решение № 302 по Протокол № 22/28.02.2017 година 
Общински съвет Разград определи пасищата, мерите и ливадите от 
общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 
стопанската 2017/2018 година. В изпълнение на решението списъкът на 
имотите за индивидуално ползване беше сведен за информация в 
кметствата и публикуван на интернет страницата на общината. 
Правоимащите лица, в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 5 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са подали в 
срок до 10 март изискуемите документи до кмета на общината, 
необходими за кандидатстване за ползване на пасищата, мерите и ливадите 
от общинския поземлен фонд за стопанската 2017/2018 година. 
 Съгласно разпоредбата на чл. 37о, ал. 4 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи предоставянето и актуализирането на 
ползването на мерите, пасищата и ливадите се осъществява ежегодно с 
решение от Общинския съвет, което съдържа: 
 1.Годишен план за паша; 
 2.Съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и 

индивидуално ползване; 
 3.Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на 
мерите, пасищата и ливадите. 

Към решението се прилага списък с данни за земеделските стопани 

или техни сдружения, регистрирани като юридически лица и отглежданите 
от тях животни. 

 Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона 
за общинската собственост, чл.37о, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, предлагам на Общински съвет Разград 

да приеме следното Решение:  
1. Приема годишен план за паша на общинските мери и пасища – 

Приложение №1. 
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2. Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и 

индивидуално ползване. 
3. Определя задълженията на Общината и на ползвателите за 

поддържането на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, както 

следва: 
3.1.Общината се задължава: 
- да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и пасища 
от земеделските стопани или техните сдружения за пашуване на 
притежаваните от тях животни; 

- да предоставя периодична информация и методически указания на 
ползвателите относно необходимите мероприятия по поддържане и 

опазване на мерите и пасищата. 
3.2.Ползвателите се задължават: 
3.2.1.Да ползват и поддържат общинските мери и пасища, съобразно 

годишния план за паша. 
3.2.2.Да осигуряват стриктно прилагане на технологични и 

организационни мероприятия относно: 

- повърхностно подобряване на терена; 
- подобряване на мерите и пасищата чрез оптимизиране на 
минералното торене; 
- борба с плевелите и вредната растителност; 
- подсяване на деградирали мери и пасища; 
- основно подобряване на мерите и пасищата при нископродуктивни 

естествени тревостои; 

- напояване на мерите и пасищата /там където условията позволяват/; 
- поддържане на мерите и пасищата чрез традиционни земеделски 

практики – паша и/или косене. 
4.  Приема списък с данни за земеделските стопани и отглежданите от 

тях животни – Приложение № 2. 

 Благодаря за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

следприватизационен контроли в постоянната комисия;  по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с НПО и по околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство. Господин Анастасов, за постоянната 
комисия по управление на общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ комисията 
подкрепи проекта за решение. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, 1 – „против“ и без „въздържали се“ комисията 
подкрепя проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Банков, за постоянната комисия по околна среда. 
 

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

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя. Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№113. 

Моля гласувайте.  
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

04.04.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова отсъства   

19. Митко Иванов Ханчев +   



61 

 

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Радиана Ангелова Димитрова +   

23. Рейхан Ридван Вели Не участва   

24. Светослав Теофилов Банков +   

25. Стефан Димов Стефанов +   

26. Стоян Димитров Ненчев +   

27. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

28. Фатме Зелкиф Емин +   

29. Фатме Селим Али +   

30. Хами Ибрахимов Хамиев +   

31. Хасан Халилов Хасанов +   

32. Янка Трифонова Георгиева Отсъства    

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 315 

 

 Със свое Решение № 302 по Протокол № 22/28.02.2017 година 

Общински съвет Разград определи пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за 

стопанската 2017/2018 година. В изпълнение на решението списъкът 

на имотите за индивидуално ползване беше сведен за информация в 

кметствата и публикуван на интернет страницата на общината. 

Правоимащите лица, в съответствие с изискванията на чл. 37и, ал. 5 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи са 

подали в срок до 10 март изискуемите документи до кмета на 

общината, необходими за кандидатстване за ползване на пасищата, 

мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за стопанската 

2017/2018 година. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 37о, ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи предоставянето и 

актуализирането на ползването на мерите, пасищата и ливадите се 
осъществява ежегодно с решение от Общинския съвет, което съдържа: 

1. Годишен план за паша; 

2. Съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади за общо и 

индивидуално ползване; 
3. Задълженията на общината и на ползвателите за поддържането 

на мерите, пасищата и ливадите. 
Към решението се прилага списък с данни за земеделските 

стопани или техни сдружения, регистрирани като юридически лица и 

отглежданите от тях животни. 
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 Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, чл.37о, ал.4 и ал.5 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Приема годишен план за паша на общинските мери и пасища – 

Приложение №1. 

2.Дава съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и 

индивидуално ползване. 
3.Определя задълженията на Общината и на ползвателите за 

поддържането на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд, 

както следва: 

3.1.Общината се задължава: 

- да осигури безпрепятствено ползване на общинските мери и 

пасища от земеделските стопани или техните сдружения за 

пашуване на притежаваните от тях животни; 

- да предоставя периодична информация и методически указания 

на ползвателите относно необходимите мероприятия по 

поддържане и опазване на мерите и пасищата. 

3.2.Ползвателите се задължават: 

3.2.1.Да ползват и поддържат общинските мери и пасища, 

съобразно годишния план за паша. 

3.2.2.Да осигуряват стриктно прилагане на технологични и 

организационни мероприятия относно: 

- повърхностно подобряване на терена; 

- подобряване на мерите и пасищата чрез оптимизиране на 

минералното торене; 
- борба с плевелите и вредната растителност; 

- подсяване на деградирали мери и пасища; 

- основно подобряване на мерите и пасищата при 

нископродуктивни естествени тревостои; 

- напояване на мерите и пасищата /там където условията 

позволяват/; 

- поддържане на мерите и пасищата чрез традиционни земеделски 

практики – паша и/или косене. 
4.Приема списък с данни за земеделските стопани и отглежданите 
от тях животни – Приложение № 2. 
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Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 
Приложение №1 

 

ГОДИШЕН ПЛАН  

ЗА ПАША НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА 2017 Г. 

 

1. Настоящият експлоатационен план за ползването и пашата се издава на 
основание чл. 37о, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. 

2. Годишният план се приема с решение на Общинския съвет – гр. Разград. 

3. Пасищата трябва да се използват и експлоатират така, че да се гарантира 
тяхното нормално възстановяване и запазването им като такива в перспектива. 

4. Пасища, които са в непосредствена близост до водопойни места, да не се 
ограждат и да не възпрепятстват водопоя на животните. 

5.   Община Разград разполага с имоти от ОПФ с начин на трайно ползване 
„пасище, мера“, както следва: 

- Обща площ на пасищата в общината от ОПФ –  39 162,224 дка, разпределени по 

землища, както следва: 
 

1. гр. Разград – 7366,100 дка; 

2. с. Гецово – 2548,298 дка; 

3. с. Пороище – 2097,587 дка; 

4. с. Балкански – 2696,534 дка; 

5. с. Благоево – 1938,594 дка; 

6. с. Дряновец – 2458,699 дка; 

7. с. Дянково – 2248,676 дка; 

8. с. Киченица – 425,789 дка; 

9. с. Липник – 631,246 дка; 

10. с. Мортагоново – 2784,785 дка; 

11. с. Недоклан – 495,233 дка; 

12. с. Осенец – 1434,500 дка; 

13. с. Побит камък – 3168,541 дка; 

14. с. Радинград – 924,823 дка; 

15. с. Раковски – 2546,094 дка; 

16. с. Ушинци – 1085,102 дка; 
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17. с. Черковна – 1007,729 дка; 

18. с. Ясеновец – 1260,180 дка; 

19. с. Топчии – 1372,396 дка; 

20. с. Островче – 671,318 дка. 

 

 

6. Общинска администрация – Разград предлага за ползване на пасищата по 

землища, гарантиращо поддържането в добро екологично състояние, както 

следва: 
• За землището на гр. Разград  - 1554,592 дка - за индивидуално ползване;  

• За землището на с. Гецово – 465,821 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Пороище – 959,943 дка -  за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Балкански – 1003,778 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Благоево – 760,777 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Дряновец – 1335,445 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Дянково – 1604,074 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Киченица – 347,553 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Липник – 235,727 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Мортагоново – 1294,147 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Недоклан – 167,732 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Осенец – 674,337 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Побит камък – 2538,478 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Радинград – 738,928 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Раковски – 1287,834 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Ушинци – 388,224 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Черковна – 195,638 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Ясеновец – 592,767 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Топчии – 88,354 дка - за индивидуално ползване; 

• За землището на с. Островче – 146,629 дка - за индивидуално ползване. 

 

Приложение № 2 

 

СПИСЪК 

с данни за земеделските стопани и отглежданите от тях животни: 

 

    1. Руси Коцев Русев, с. Дряновец; 
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№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст  

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години  

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце 83 

6 Кози 4 

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 87 

 

    2. Марина Андреева Горбанова, с. Дряновец; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст 40 

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години 43 

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце  

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 83 

 

          3. Ахмед Мехмед Мехмед, с. Побит камък; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст 38 

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години 7 

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце  

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 45 

 

    4. Гюнер Айнур Мехмед, с. Ясеновец; 

№ по Видове пасищни селскостопански Брой животни от всеки 
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ред животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст 6 

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години 7 

3 Биволи над 2-годишна възраст  

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце  

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 13 

 

    5. Димитър Здравков Обидимски, гр. Разград; 

№ по 

ред 

Видове пасищни селскостопански 

животни, съгласно  § 2в, ал.2 от ДР на 
ЗСПЗЗ 

Брой животни от всеки 

вид 

1 Говеда над 2-год. възраст 148 

2 Говеда на възраст от 6 месеца до 2 години 26 

3 Биволи над 2-годишна възраст 6 

4 Биволи на възраст от 6 месеца до 2 години  

5 Овце  

6 Кози  

7 Коне над 6-месечна възраст  

8 Магарета  

9 Мулета  

10 Катъри  

11 ОБЩО: 180 

 

С Т А Т И Я 11 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 114. 

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

Относно:   Приемане на Програма за управление на отпадъците 
на Община Разград 2017 – 2020 г. 
Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

 Уважаема госпожо Председател, 

 Уважаеми общински съветници, 

 Предлаганата за приемане Програма за управление на отпадъците на 
Община Разград е разработена на основание изискванията на чл. 52 от 
Закона за управление на отпадъците. Съгласно разпоредбите на този закон 
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кметът на общината е отговорен за разработването на Програма за 
управление на отпадъците, която е с обхват на действие територията на 
Община Разград, а Общински съвет – Разград постановява решение за 
нейното приемане. Програмата е изготвена в съответствие със структурата, 
целите и предвижданията на Националния план за управление на 
отпадъците 2014-2020 г. и е с период на действие 2017 – 2020 година. При 

разработването на Програмата за управление на отпадъците на Община 
Разград са спазени Методически указания за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците, които са утвърдени със Заповед на 
Министъра на околната среда и водите. 
 Основните цели, които се очакват от изпълнението на програмата са:  
 1. Намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им 

използване; 
 2. Увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворени 

отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на мрежа от 
съоръжения за третиране на цялото количество генерирани отпадъци, 

което да намали риска за населението и околната среда; 
 3. Управление на отпадъците, което гарантира чиста и безопасна 
околна среда; 
 4. Превръщане на обществеността в ключов фактор при прилагане 
йерархията на управление на отпадъците. 

Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на 
задълженията на кмета на общината, регламентирани в Закона за 
управление на отпадъците и включва в обхвата си битовите, 
производствените, строителните и опасните отпадъци, които попадат в 
приложното поле на Закона за управление на отпадъците. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.52, ал.1 и ал.8 от 
Закона за управление на отпадъците, предлагам на Общински съвет –

Разград да приеме следното решение: 
1. Приема Програма за управление на отпадъците на Община Разград 

за периода 2017 – 2020 г. 
Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

Докладната записка е разгледана в Постоянната комисия по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

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

стопанство. 

Господин Анастасов, за постоянната комисия по управление на 
общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 

На заседанието на постоянната комисия господин Тахиров представи 

Програмата за управление на отпадъците и стана явно, че единствения 
възможен способ за намаляване на битовите отпадъци това е да се въведе 
система за отделяне на оползотворяеми повторно отпадъци, или така 
наречено сепариране на отпадъците. В процеса на разгорещените дебати 

комисията прие едно предложение да предложи на кмета да назначи 

комисия, която да огледа всички контейнери на територията на града и да 
направи съответното им преразпределение на места, където не достигат. 
Има места, където са в излишък такива контейнери. Така че в рамките на 
общото количество да стане вътрешно преразпределение. Това 
предложение беше гласувано от всички членове без „против“ и 

„въздържали се“. Докладната записка и по скоро проекта за решение беше 
подкрепен с 4 гласа „ЗА“, 2-ма „против“, без „въздържали се“. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал се“, комисията 
подкрепя проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Банков, за постоянната комисия по околна 
среда. 

 

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

Постоянната комисия подкрепи докладната записка с 6 гласа „ЗА“ 

без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 
госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 
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Благодаря, уважаема госпожо Председател. 

Внимателно изчетох програмата, тъй като все пак това е един 

документ, който ще определя действията на общината следващите три 

години в една изключително важна сфера – управлението на отпадъците, а 
тя касае всеки един гражданин на общината и в мен възникнаха няколко 

въпроса, за които бих желала така малко повече пояснения.  
В програмата са разписани седем подпрограми, като към всяка има 

план за действие и този план за действие включва няколко раздела. Цели 

дейности, няма да ги изброявам всичките, колегите са се запознали с 
програмата са видели. Какво ми направи впечатление, че в раздел 

„бюджет“ няма фиксирани в нито една от подпрограмите, в нито един план 

за действие, някакви суми. Обикновено такива документи се приемат с 
някакъв идентикативен финансов план, както примерно е Общинският 
план за развитие. Към него има идентикативен финансов план. Не е ли 

било възможно това нещо да бъде, по някакъв начин, устойностено, 

защото все пак това е един сериозен документ? Това е първия ми въпрос. 
Да задам ли и следващите? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, задайте ги. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да. Така. В мерките за предотвратяване на образуването на отпадъци 

е записано като една мярка, която се използва вече много широко в целия 
Европейски съюз, от всички публични институции – така наречените 
зелени обществени поръчки, при които публичните органи се стремят да 
получат продукти, услуги, строителни работи с намалено въздействие 
върху околната среда. Залагат ли се такива екологични изисквания при 

възлагането на обществени поръчки от Община Разград? Това е вторият ми 

въпрос. 
Третият ми въпрос. През 2014 година, както е разписано в 

програмата, е стартирала процедура по изграждане на инсталация за 
компостиране на битовите отпадъци, определени са строителните 
параметри, изготвени са инвестиционни проекти. Въпросите ми са:  

- Кога ще бъде финализирана процедурата?  

- И реално кога ще заработи инсталацията? 

- Какви са прогнозните стойности за изграждането?  

- От къде ще се търси финансиране? 

Така, ако трябва да повторя? Малко бързо може би ги…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви бъдем благодарни ако третия въпрос го повторите. 
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Така. Значи, въпросите ми бяха кога ще бъде финализирана…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Само третият въпрос. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Трети. Какви са прогнозните стойности и от къде ще се търси 

финансиране? И още един въпрос. Не знам, недоглеждане ли е, какво, но в 
изводите и препоръките към Програма 6, касаеща мерки за 
информационно осигуряване, запазване и подобряване на 
административния капацитет. В точка две е записано, че общината има 
компетентни служители в областта на управлението на отпадъците. В 

точка три, която е веднага след това, пише административния капацитет на 
страната е недостатъчен. Кое от двете е вярно? И, ако е второто, от какъв 
административен капацитет все още има нужда общината, за да изпълни 

тази програма и всички изисквания по отношение управление на 
отпадъците? 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Аз ще отговоря така съвсем общо. Първо искам да ви представя, тук 

са представители на консултантите, които са разработили цялата програма. 
Така е по изисквания, методически указания - те трябва да са външни за 
общината, за да направят един суот анализ, който да е абсолютно реален и 

независим от обективностите. Също така и господин Тахиров е тук в 
конкретика да Ви отговори.  

Първо да започна с това, че няма бюджет. Като всеки друг 
стратегически документ, бюджет няма как да има. Бюджет имат плановете 
към стратегиите. Всяка година ще има план за действие, в който ще бъдат 
разписани включително и бюджетните прогнози за годината. 

На второ място, за зелените обществени поръчки, да кажа следното 

нещо – те, съгласно действащия Закон за обществените поръчки, са 
приложими само при определени предмети. Ние такава поръчка до сега не 
сме правили, за да заложим такива изисквания. Говорим за канцеларски 

материали, където е допустимо такова нещо и за наличието на, за 
обявяването на поръчки за горива, където също може да се сложи 

предимство за такива, които са свързани с по-лесно оползотворяване. Така 
че на този етап не сме обявявали обществена поръчка, в която да е 
приложимо, да бъде заложено изискване, тя да бъде зелена. 
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Инсталацията за  компостиране, с нея, както знаете ще 
кандидатстваме, в резултат на решение на цялото Регионално сдружение, в 
което фигурират, участват, всички седем общини на територията на Област 
Разград. Така че очакваме в резултат на този проект да се появи тази 

инсталация, съответно и финансирането й да бъде по реда на Оперативната 
програма „Околна среда“. 

Това е от мен. Господин Тахиров или консултантите, ако желаят. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

По четвъртия въпрос? 

 

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

Да, може би. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Тахиров. 
 

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

Добър ден.  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

По четвъртия въпрос относно административния капацитет на 
общината. Да, наистина има компетентни служители, но тяхното 

количество като състав е недостатъчно. Мога да кажа, че и в момента в 
отдел „Околна среда“ има незаети щатни места. А с промяната на 
действащата нормативна наредба, виждате предишните години имахме 
една Програма по управление на отпадъците, а сега програмата включва 
седем подпрограми. Значи увеличават се ангажиментите на местната власт 
по отношение на отпадъците. Вече се разглежда диференцирано всеки вид 

отпадък и естествено трябва да се администрира цялото това нещо и да се 
контролира. Както в началото на сесията споменаха някои общински 

съветници, има излезли вече новото проекто - предложение за промяна на 
Закона за местните данъци и такси, което допълнително още ще увеличи 

административната и контролната работа на общинската администрация 
по отношение на облагането и изпълнението на дейностите по битовите 
отпадъци. А това естествено трябва да бъде в компетентни служители в 
администрацията. Благодаря ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да Ви разбирам ли, че всъщност няма техническа грешка, а и точка 
две, и точка три са верни предвид това, което ни казахте? 
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Г-н Недим Тахиров – Директор на Дирекция „Програми и околна 
среда“ 

Да, верни са. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, удовлетворена ли сте от отговорите? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, в този аспект, в който бяха представени тези две точки, явно 

наистина се увеличават ангажиментите, които ще изпълняват общините в 
дейността Управление на отпадъците и е ясно, че ще бъдат необходими 

още специалисти. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други въпроси към вносителя? Заповядайте, 
господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Ако ми позволите, може би 

въпроса направо към господин Тахиров. 
Всички сега тук се задълбочаваме и говорим за битовите отпадъци и 

за такса битови отпадъци, за това дали депото ще има сепарираща система 
или няма да има. Бъдете сигурни, това ще стане. Така или иначе 
регионалното депо ще се модернизира, но никой и в комисии, и тук в зала, 
не говори за специфичните отпадъци. На една среща казахме и това може 
би е много важен въпрос, който трябва да се разреши, за това, което го каза 
и шефката на Регионалната инспекция. Цъкащата бомба и това е нашата 
пречиствателна станция. Утайките също са специфични отпадъци и ние 
този въпрос, обаче ми се струва, че много бавно и мудно се работи. Ние 
няколко разговора проведохме с господин Тахиров и ако той има 
информация от последното замерване, каква е констатацията и какво 

правим с нашата пречиствателна станция? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Христов? Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н  Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. Господин Тахиров ще ме допълни, ако нещо пропусна. 
Господин Христов, знаете много добре, че от миналата година 

Oбщините бяха лишени от възможността да кандидатстват индивидуално 

по водните цикли на градовете и на общината. Знаете, че предишните 
години Община Кубрат с Община Исперих кандидатстваха по програмите 
и завършиха. Сега в момента нашият съществен проблем е с една община, 
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с която ние водим разговори постоянно, която очакваме да бъде включена 
в обособената територия на асоциацията ВИК Разград, за да можем да 
предприемем следващите стъпки по кандидатстването за водния цикъл. За 
съжаление все още нямаме решение на техния общински съвет и това ни 

възпрепятства до голяма степен. В проекта за водния цикъл на Разград са 
включени реконструкция на пречиствателната станция на Разград, която 

мисля, че е около 20 милиона, толкова ли беше, Тахиров, с което се 
надяваме пречиствателната станция да стане една от най-добрите в 
страната. И разбира се другите 10 - 15 милиона за определени канализации 

и улици в Разград. Тахиров, допълни ме вече в детайлите.  
 

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

Седем километра водопроводна и седем километра канализационна 
мрежа. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. 
 

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

Само да допълня въпроса. Действително проблемът с утайките се 
разглежда на две нива. Първото е с Плана за управление на утайките, 
който е изрично изготвен за нуждите, за работата и експлоатацията на 
пречиствателната станция. А този проблем също е разгледан и в нашата 
програма, когато изготвихме преценяване необходимостта от извършване 
на екологична оценка на самата Програма за управление на отпадъците. 
Този въпрос е акцентиран и е изведен в констатациите на РИОСВ, по 

който активно трябва да работим. Благодаря. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други въпроси към вносителя? Заповядайте, 
господин Илиев. 

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми общински съветници, колеги, 

Във връзка с обсъждането на тази Програма за управление на 
отпадъците искам така да направя достояние, а пък и то вече се видя, че на 
територията на Община Разград в продължение на две седмици са 
доставени едни паралелепипедни зелени контейнери на екопак за събиране 
на стъклени отпадъци. Искам да поздравя общината с това дело, но искам 

да изразя едно съмнение, че тези контейнери няма да бъдат достатъчно 
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ефективни, тъй като се залага и се разчита изключително само на 
общественото самосъзнание на населението да си изхвърля отпадъците. 
Трябва да има финансов интерес и финансова обвръзка между 

общественото съзнание и финансовия интерес. Какво имам на предвид? 

Трябва да се развива търговската мрежа за…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Илиев, въпрос ли имате към вносителя или искате да 
изразите становище?  

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

И изразявам становище. Най – общо изразявам становище. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля да си зададете въпроса. Още не сме пристъпили към 

изказвания и предложения. 
 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Въпросът ми е….. Мисълта ми беше трябва да се развива търговска 
мрежа за събиране на отпадъците. Някой да знае на територията на 
Община Разград къде се изкупуват пластмасови отпадъци? Къде има пункт 
за изкупуване на хартиени отпадъци? Къде има пункт за изкупуване на 
стъклени отпадъци? Няма такова нещо. И моят въпрос е към вносителя. 
Предвижда ли се за в бъдеще мерки за създаване на търговска мрежа за 
изкупуване на отпадъците на територията на Община Разград? 

Населението на Разград трябва със същото настървение да изкупува тези 

отпадъци от хартия, пластмаси и стъкло, както това е станало в момента с 
железните отпадъци. Благодаря за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря, господин Илиев. Господин Тахиров, заповядайте за 
отговор. 

 

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

Благодаря Ви. Това, което се постави като въпрос - цели два 
подраздели засягат тази тема за информиране на обществеността и работа 
с обществеността. Последните два раздела на общинската програма. За 
това казах, че тази програма е по-различна от предходните, които бяха. По-

подробна е и повече дейности са включени за постигането на тези мерки, 

включително и тази работа с обществеността с разяснителни кампании. И 

при изпълнение на дейностите именно такива неща са предвидени. 

Благодаря. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Взето е предвид и е включено в програмата. Благодаря 
Ви. Други въпроси към вносителя? Господин Илиев, ще Ви помоля да си 

изключите микрофона само. Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Иво Димитров от групата в общински съвет Нова Република. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Няма такава група. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Нищо. Свиквайте, свиквайте, както се казва. Дълбоко съм впечатлен 

от поставените цели. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля да запазите тишина в залата. Продължете, господин 

Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Особено последната основна цел, която ще прочета, тъй като и при 

дълбок напън няма да мога да я възпроизведа точно: „превръщане на 
обществеността в ключов фактор при прилагане йерархията на управление 
на отпадъците“. Какви дейности са заложени конкретно за постигане на 
тази цел? И какъв времеви хоризонт има поставен поетапно да бъде 
изпълнявана така, че да превърнем обществеността в ключов фактор при 

прилагане йерархията на управление на отпадъците? Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Тахиров, имате ли готовност за отговор на 
въпроса на общинския съветник? 

 

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

Ще дам думата на консултантите, изработили програмата. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Заповядайте. 
 

Г-жа Виолета Василева - представител на консултантската фирма, 
разработила Проекта на Програма за управление на отпадъците на Община 
Разград за периода 2017 – 2020 година 
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Здравейте. 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 

На поставения от господин Димитров, ако не греша името, въпрос, 
ще дам следния... Кънев ли беше? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров. Госпожо, само ще Ви помоля да се представите 
поименно за протокола. 

 

Г-жа Виолета Василева - представител на консултантската фирма, 
разработила Проекта на Програма за управление на отпадъците на Община 
Разград за периода 2017 – 2020 година 

Казвам се Виолета Василева и съм участвала в разработването на 
Проекта на Програма за управление на отпадъците на Община Разград за 
периода 2017 – 2020 година. 

На зададения от господин Димитров въпрос. Няма да ангажирам 

всички, защото това ще бъде прочит на част от проекта за програма. 
Просто ще кажа, че на страница 50 има много подробно разписано какви 

точно оперативни цели се включват и какви мерки има съответно към тях, 

за да се постигне тази цел 4, за която господин Димитров каза 
„превръщане на обществеността в ключов фактор за прилагане йерархията 
за управление на отпадъците“. Съвсем на кратко мога да кажа, че 
йерархията за управление на отпадъците е петстепенна, съгласно новия 
Закон за управление на отпадъците, който е приет от 2012 година 13 юли и 

безпредметно е смятам да четем всичко. Мен това не ме притеснява по 

никакъв начин, просто ще загубим ценно време, ако трябва да отговаряме 
на някой по-конкретен въпрос. Това е разписано в самия проект. 
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, 
господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Да се представя за протокола. Иво Димитров от група „Нова 
Република“ на Общински съвет – Разград. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Няма такава група. Продължете, господин Димитров от групата на 
„Реформаторския блок“. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 
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И Вие продължавате като някой като вижда нещо да казва, е такова 
нещо не може да бъде, но това си е Ваш проблем. Така. Искам само да 
кажа, че тъй като не получих задоволителен отговор на поставения въпрос, 
за мен остана една дълбока неяснота в тази програма и няма да я подкрепя. 
Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други изказвания и предложения във връзка с 
докладната записка? Не виждам желаещи. Прекратявам дебатите във 
връзка с докладна записка с вх. №  114 и пристъпваме към гласуване на 
същата. Моля гласувайте. 

 

/Общински съветник Иво Димитров заявява на глас по микрофона, 

за секретаря, че гласува „против“./ 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 316 

 

В съответствие с  изискванията на чл. 52 от Закона за 

управление на отпадъците в Община Разград е разработена Програма 

за управление на отпадъците на Община Разград. Програмата е 
изготвена в съответствие със структурата, целите и предвижданията 

на Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. и е с 
период на действие 2017 – 2020 година. При разработването на 

Програмата за управление на отпадъците на Община Разград са 

спазени Методически указания за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците, утвърдени със Заповед №РД-

211 от 31.03.2015 г. на Министъра на околната среда и водите. 
Основните цели, които се очакват от изпълнението на 

програмата са:  

 - намаляване на вредното въздействие на отпадъците чрез 
предотвратяване образуването им и насърчаване на повторното им 

използване; 
 - увеличаване на количествата на рециклираните и 

оползотворени отпадъци, чрез създаване на условия за изграждане на 

мрежа от съоръжения за третиране на цялото количество генерирани 

отпадъци, което да намали риска за населението и околната среда; 

 - управление на отпадъците, което гарантира чиста и 

безопасна околна среда; 

 - превръщане на обществеността в ключов фактор при 

прилагане йерархията на управление на отпадъците. 
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Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на 

задълженията на кмета на общината, регламентирани в Глава втора, 

Раздел III на Закона за управление на отпадъците и включва в обхвата 

си битовите, производствените, строителните и опасните отпадъци, 

които попадат в приложното поле на Закона за управление на 

отпадъците. 
 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.12 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл.52, ал.1 и ал.8 от Закона за управление на отпадъците, Общински 

съвет Разград,  с 19 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – 2, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Програма за управление на отпадъците на Община 

Разград 2017 – 2020 г. 
   

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

/Програмата за управление на отпадъците на Община Разград 

2017 – 2020 г. е неразделна част от решението и е приложена към 

Протокола./ 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искам да благодаря на консултантите от Русе за това, че бяха тук на 
нашата сесия и отговориха на въпросите, каквито имаха общинските 
съветници към тях. Благодаря ви много от името на целия общински съвет. 

 

С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 

115. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – зам. – кмет на 
Община Разград 

Относно: Приемане на отчет за дейността на Общинския съвет 

по наркотични вещества и Превантивно – информационен център към 

него през 2016 г. и План за работата на ОБСНВ и ПИЦ за превенция 

на употребата и злоупотребата с наркотични вещества по Общинска 

програма за борба с наркотиците за 2017 г. 
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Заповядайте, господин Хасанов. 
 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно чл.15, ал.1 от Закона за контрол  върху наркотичните вещества и 

прекурсорите към общините се създават Общински съвети по наркотични 

вещества и превантивно-информационни центрове към него.  

Общинският съвет по наркотични вещества е сформиран с Решение 
№476 по Протокол  №25 от 26.09.2005 г. на Общински съвет Разград. 

Функциите и задачите на ОБСНВ се определят с Правилника за 
организацията и  дейността на Националния съвет по наркотичните 
вещества. 

Общинският съвет по наркотични вещества разработва, осигурява и 

координира изпълнението на общинските стратегии и програми за борба 
срещу злоупотребата с наркотични вещества. Основната цел на ОБСНВ е 
да  насочи усилията си към осъществяване на превантивни дейности  сред 

учащите се в Община Разград. 

Съгласно чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 
Националния съвет по наркотичните вещества, ОБСНВ и ПИЦ ежегодно 

отчитат дейността си пред Общинския съвет и пред Националния съвет по 

наркотичните вещества. 
Във връзка с  гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.22, 

ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по 

наркотичните вещества, предлагам на вашето внимание да вземете 
следното решение: 

 

1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет по наркотични 

вещества и Превантивно-информационен център към него през 2016 г. и 

План за работата на ОБСНВ и ПИЦ за превенция на употребата и 

злоупотребата с наркотични вещества по Общинска програма за борба с 
наркотиците за 2017 г., приложени към настоящето решение.  

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 
Разград и Областен управител Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

здравеопазване; и по образование и наука. 
Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
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Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 

Докладната действително беше разгледана на постоянната комисия 
по законност. Беше дискутирана в детайли с участието на представители 

на Общинския съвет по наркотични вещества и отчетът беше приет с 4 

гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържали се“. Отделно от това, във връзка 
с постъпило искане от страна на господин Божинел Христов, беше свикано 

по повод този отчет и изложените проблеми в него, извънредно заседание 
на постоянната комисия по законност, заедно с участие на представители 

от общинска администрация, МВР, Директори на основни и средни 

училища на територията на Община Разград, лекари и представители на 
РЗИ. Като на тази среща бяха очертани проблемите, които са налице на 
територията на Община Разград, свързани с употребата на наркотични 

вещества от страна на подрастващите, както и бе проведена дискусия 
какви конкретни мерки могат да бъдат набелязани по повод превенцията 
на този съществуващ проблем, видно от отчета на Общинския съвет по 

наркотични вещества. Самото извънредно заседание не завърши с взети 

решения, като бе решено да се изследват проблемите и на последващи 

заседания да се набележат и конкретни мерки, като се вземат решения за 
тях. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Стефанов, за постоянната комисия по 

социална политика. 
 

Г-н Стефан Стефанов – зам. – председател на ПК 

Постоянната комисия по социална политика и проекта за решение с 8 

гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, за постоянната комисия по 

образование и наука. 
 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. В комисията по 

образование докладната записка беше разгледана и беше подкрепена с 6 

гласа „ЗА“, без „против“ и „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? Да, 
заповядайте, господин Димитров. 
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Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Иво Димитров, както знаете от групата „Нова Република“ на 
Общински съвет – Разград. 

Въпросът ми е към председателя на постоянната комисия господин 

Монев. Защо няма становище на постоянната комисия? Защо не е 
извършено гласуване и защо няма извършени действията, по които трябва 
да бъдат извършени в постоянната комисия, с цел да се обсъди и да бъде 
изразена подкрепата или отхвърлянето на проекта за решение? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колега Димитров, благодаря Ви. С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 

„въздържал се“, постоянната комисия по законност подкрепи докладната 
записка на своето редовно заседание. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, благодаря. Благодаря, господин Димитров и аз също. Имате ли 

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

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми съветници, 

Аз искам да поставя на вашето внимание, по тази докладна записка, 
един въпрос, който засяга и самата организация на нашата работа, както в 
комисиите, така и в общинския съвет, така и взаимоотношенията ни с 
другите ведомства и институции. Както беше казано вече от председателя 
на постоянната комисия, по тази докладна записка бяха проведени няколко 

заседания. Но тук би трябвало да се спомене и следното, че по 

предложение на колегите от „Кауза Разград“, на първото заседание на 
комисията по законност, редовното заседание, колегата Божинел Христов 
предложи да бъде проведено закрито заседание. Не беше спазен 

правилника за произнасяне на комисията относно специалния ред за 
провеждането на закрито заседание. Беше обявено само, че ще се свика 
допълнително на неопределен ден и час ново заседание и в последствие 
членовете на комисията по законност получиха една покана за един ден и 

час и след това беше променен деня, часа на заседанието и мястото. Защо 

казвам тези неща. Защото след това се стигна до едно зле организирано 

мероприятие, което не помага за издигане престижа и авторитета на 
общинския съвет. Госпожо председател, аз съм убеден, че Вие поне на 



82 

 

саме или в по-тесен разговор и състав ще видите какви са пропуските и 

недостатъците. Не очаквам сега от Вас признание в това отношение, дали 

добре или зле е било организирано това мероприятие.  
Но какво се случи? Събират ни в 308-ма  зала, с брой хора повече от 

столовете, които са в тази зала. И се оказа, че са поканени да присъстват 
лица, заемащи отговорни административни длъжности, Директори на 
учебни заведения, Директори на държавни институции и други 

специалисти. И никой от организаторите не си беше направил труда да 
информира поканените какво следва да бъде обсъдено и какво се очаква от 
тях за участие в това заседание. И не беше проведена никаква дискусия по 

същество, отговаряща на нивото на обсъждания проблем, а именно отчет 
за дейността и анализ. Не бяха предложени и конкретни мерки, а цялата 
сбирка се ограничи до едно леко комично състояние на коментиране 
гаража на Стайко, някой си Стайко в Разград и колегата Божинел Христов 
имаше прекрасната възможност, пред една висококвалифицирана 
аудитория, да изложи своите терзания и своите виждания за тунела в 
Разград. Така не бива да се провеждат такива форуми. Така не бива да се 
уронва престижа и авторитета на общинския съвет. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Завършвам. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Защото по-голямата част от тези хора, които бяха поканени да дадат 
становище станаха и казаха „Ако ни бяхте уведомили какво ще обсъждаме 
и какво се очаква от нас да изразим като информация, щяхме да го 

направим“. За съжаление това не се случи. И аз считам, че е редно и Вие 
като Председател на Общинския съвет, аз съм убеден, че сигурно ще го 

направите, да помолите подобен тип идеи за такива мероприятия да бъдат 
съпроводени с добра организация и гарантиран ефект. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Само ще си позволя да ви репликирам, господин 

Димитров. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 
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Не можете като председател. Ако ще правите реплика като съветник, 

спазете правилника. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да. Господин Монев, ще Ви помоля да поемете ръководството на 
заседанието и да ми дадете думата за реплика. 

 

/Общински съветник Иво Димитров прави изказване без да говори на 

микрофон, поради което същото не  може да бъде отразено в 

протокола./ 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, временно ръководещ 

заседанието 

Колега Димитров, ако обичате запазете реда в залата. Заповядайте, 
госпожо Радославова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря много. Господин Димитров, ще Ви помоля да не ни 

ангажирате със себе си постоянно и непрекъснато и поне тази сесия да не я 
превръщате в цирк. Поне тази сесия, поради една определена причина, 
която ……. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Вие като излизате с едва ли не маска на клоун и се правите, че не 
разбирате. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, временно ръководещ 

заседанието 

Господин Димитров, ако обичате, нямате право, не съм Ви дал 

думата. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Без да обичам, само искам да вметна, че…  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, временно ръководещ 

заседанието 

Да, разбирам Ви, нямате….. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров. 
 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон, поради 

което изказването му не може да бъде отразено в протокола./ 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искам, господин Димитров, да направя реплика във връзка с Вашето 

изказване, тъй като голяма част от общинските съветници от Общински 

съвет Разград не присъстваха на тази комисия – извънредна на постоянната 
комисия по законност. Лично моето мнение обаче е, че тази комисия беше 
изключително полезна. Много ясно разписано в писмата, изпратени на 
всички, участващи в комисията беше какво касае именно събирането в 
този състав на всички нас и какъв е проблема. За мен лично, обаче, стана 
ясно, че много от тези хора, които присъстваха искаха по - скоро да се 
оправдаят и намериха този начин. И двама общински съветника много 

добре им помогнаха, за да го направят. По този начин не ми се струва, че 
ние можем да решаваме проблемите на територията на Община Разград. А 

такъв проблем с разпространението на наркотици определено има. И той 

беше заявен много ясно от общинския съвет, че ние имаме грижата за това, 
за неговото решаване и за това, че имаме и възможността, и 

компетентността да съберем органите, от които зависи, защото с това не 
може да се справи единствено и само Община Разград или единствено и 

само Общински съвет – Разград. И след това видяхме, в много скоро време, 
една много такава акция на ГДБОП, ако не се лъжа. Така че, мисля си, 

разбирам, че всеки има право на лично мнение, но нека наистина да си 

изказваме личното мнение като такова, а не да ангажираме целия 
общински съвет с него. Това е моето лично мнение. За мен това, което се 
случи на тази комисия и начина, по който се случи беше наистина полезно 

и беше много показателно за това, че може да се мисли в различни посоки 

и те наистина да водят до конкретни действия и решения на проблеми. 

Благодаря Ви. Приключих. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

За дуплика, към ръководещия. 
 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, временно ръководещ 

заседанието 

Да. Заповядайте. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Уважаема госпожо Председател, 

Аз разбирам голямото неудобство, с което сега се опитвате да 
браните зле организираното заседание. Но трябва ли сега като аргумент за 
това, че не сте права да посочвам първо, че Вие панически, в хода на 
заседанието предоставихте отчета на комисията, на поканените лица и се 
оправдавахте „ами да са чели интернет“. След това панически търсихте 
съответните представители на общинската администрация, за да дойдат на 
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това заседание, след като не бяхте и наясно кой трябва да бъде. Не 
можахте да осигурите необходимата информация, за да се даде отговор за 
резултатите от контролната дейност – колко сигнала има до МВР, от 
общинската администрация и директори на училища; колко съставени 

акта, свързани с деяния, съпътстващи разпространението на наркотици; 

колко наказателни постановления; кои въобще са контролните органи? 

Така и не бяхте в състояние там да се получи отговор от този форум. Моля 
Ви, нека да не се заблуждаваме и няма нищо лошо в това насаме поне да си 

признаете грешките и за напред да се вслушате в тези препоръки. Те са 
само за добро. Когато ще събираме толкова много отговорни 

ръководители, да го правим с гаранция за постигане на резултат. А що се 
касае до акцията на ГДБОП, тя е организирана от централното ръководство 

на ГДБОП София. 
 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, временно ръководещ 

заседанието 

Колега Ненчев, две минути изтекоха. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Завършвам. И Община Разград нито участниците в заседанието на  
комисията имат нещо общо с това. Не смесвайте два съвсем различни 

въпроса. 
 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, временно ръководещ 

заседанието 

Други дуплики към госпожа Радославова имате ли? Заповядайте, 
колега Димитров. Нямате право на въпрос.  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Дуплика. 
 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, временно ръководещ 

заседанието 

Дуплика. След като приключа аз, тогава. Други дуплики към госпожа 
Радославова имате ли? Не виждам. Госпожо Радославова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други.. Кажете, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Аз като присъстващ на това така неречено заседание на постоянната 
комисия, искам да кажа, че беше изключително неприятно това, че не знам 

от Вас или от звеното бяха поканени общинските служители, които 
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отговарят пряко за сигурността в Община Разград и за контролните 
функции. И те отказаха да дойдат на постоянната комисия, което в моята 
практика на общински съветник става за първи път. За първи път 
общински служители отказват да се качат един етаж или два етажа, не знам 

на първия или на втория са, да дойдат и да дадат информация. Господин 

Кмете, наистина това е фрапантно нарушение и Ви моля да вземете мерки. 

Не може общинските служители, още повече, че председателката на 
общинския съвет ги вика, няма да се изразявам какво правят, за да не 
дойдат. Това е абсолютно недопустимо. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Значи, искам да Ви кажа, че спекулирате с истината, господин 

Димитров. Това, че не дойдоха, не означава, не беше заради това, че не 
искат да се качат един етаж, а просто не бяха на територията на общината. 
Това е. Подменяте истината. Моля Ви се, недейте да манипулирате 
постоянно и непрекъснато по някакъв начин, който изобщо не … 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Тук няма манипулация. И всичките от цял един отдел са извън 

общината на моабет или контролират в Петрич какво става с 
разпространението на наркотици. Благодаря Ви много. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Христов. 
 

Г-н Божинел Христов – ПП  „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Аз искам само да кажа, че това, 
което казвате господин Димитров, въобще не е вярно. Да, може да има 
някакви пропуски, но предвид на темата, която се разглеждаше, която 

беше наистина много деликатна, която няма как да си затваряме очите, че 
не съществува, ние за това искахме да чуем мнението на всички, които 

присъстват. Ако те предложат нещо да го вземем под внимание и да видим 

какво може да направим, за да пресечем тази лоша практика, която 

съществува в училищата. Това, че Вие не сте разбрали или че на Вас не са 
Ви казали какво мислят другите хора, за мен означава само едно. Просто 

не вярват, че някой, тъй като тези проблеми са поставяни много години, и 

преди пет години, и преди десет години, те са поставяни тези въпроси, но 

никой не е вземал някакво становище, за да бъдат решени. Аз за себе си 

извлякох поука, знам какво трябва да се направи. Много предложения, 
около девет предложения дойдоха. Ще ги систематизираме и ще ги 

предложим на комисиите на общинския съвет. Само като край, искам да 
Ви кажа, че така не бива да се решават тези проблеми, така както Вие ги 

можете, защото това не е да яздиш кон.   
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Христов. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

За реплика, госпожо председател. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Реплика. Да. Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Господин Христов, защо Ви трябваше да се включвате и Вие в тази 

дискусия, след като знаете много добре, че заради Вашето непознаване или 

подценяване на правилата за водене на заседания, аз бях този, който Ви 

извади от неудобното положение да се откажете от идеята за закрито 

заседание, което означаваше да помолим двадесет и няколко души да 
напуснат залата, за да можем да решим ние какво да бъде заседанието. 

Защо сега се опитвате да замазвате факта, че на това заседание нямаше 
необходимата подготовка за задълбочена и отговорна дискусия? Вие 
каните някакъв административен ръководител, дайте ни информация по 

този и този въпрос и този ръководител Ви казва „ако ми се бяхте обадили 

предварително какво трябва да обсъдим, аз щях да дойда тук с конкретна, 
пълна и подробна информация“. За тези неща става въпрос. Не 
подскачайте толкова като ощипани и обидени. Всичко това, което ви 

казвам е за добро, да можем да направим нашата организация много по-

добра и различна от това, което се случи на това заседание. То не е добър 

пример за работа. Няма смисъл повече да се фокусираме върху тези 

второстепенни проблеми.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Димитров? Благодаря Ви. Заповядайте, 
господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Благодаря ви, колеги. Аз ще си позволя наистина съвсем 

чистосърдечно да благодаря на колегата Ненчев за отправените забележки 

по отношение на организацията. Да, може и да е имало проблеми в 
организацията, но това не изключва важността на проблема и това, че този 

проблем беше поставен, може би за първи път, на заседание на постоянна 
комисия на общински съвет. Поне аз от както съм общински съветник, 
този мандат, е за първи път. Въпреки, че проблемът беше разглеждан и 

миналата година, пак се приемаше този отчет. Искам да обърна внимание 
на колегите общински съветници и на гражданите, които наблюдават 
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заседанието на общинския съвет на няколко неща, които са написани в 
този отчет на страница 7, че на територията на Община Разград 

синтетичната дрога, маскирана като чай е хит сред тийнейджърите в 
училищата. Пуши се като марихуана, но е по – скъпа и има едно 

преимущество, че е неуловима от тестовете за наркотици. Следващата 
констатация – употребата на трева от учениците се увеличава с бързи 

темпове. Според възпитаниците на гимназиите в нашия град пушенето на 
марихуана е нещо нормално и учениците пушат доста често. Това е 
официален отчет на Общинския съвет по наркотични вещества. 
Следващата констатация – в Разград проблемът дрога съществува сред 

подрастващите. Аз като баща на дете на осем години, ученик в основно 

училище в този град, не искам да чета такива неща. И за това беше тази 

извънредна комисия, за да поставим и да кажем, че има проблем. 

Директорите на училищата си заровиха главата в пясъка. Само един каза, 
че има проблем. Аз ги разбирам. Всеки един ученик е свързан с дотацията, 
държавата, която дава за него. Но да отречем, че този проблем съществува 
и да не търси решение е меко казано несериозно, още повече в тази зала. 
Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Монев. Други изказвания, предложения във 
връзка с докладната? Не виждам такива. Прекратявам дебатите във връзка 
с докладна записка с входящ номер 115 и пристъпваме към гласуване. 
Моля гласувайте. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

За секретаря „против“ 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 317 

 

В изпълнение на Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите към общината е създаден Общински съвет 

по наркотични вещества и превантивно- информационен център към 

него. 

Съгласно изискванията на чл.22, ал.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните 
вещества е представен отчет за дейността на ОБСНВ и  ПИЦ през 2016 

г. и План за работата на ОБСНВ и ПИЦ за превенция на употребата и 

злоупотребата с наркотични вещества по Общинска програма за борба 

с наркотиците за 2017 г.. 
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На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.22, ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по 

наркотичните вещества, Общински съвет Разград,  с 23 гласа „ЗА“, 

„против“ – 1, „въздържали се“ – 2, 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет по наркотични 

вещества и Превантивно-информационен център към него през 
2016 г. и План за работата на ОБСНВ и ПИЦ за превенция на 

употребата и злоупотребата с наркотични вещества по 

Общинска програма за борба с наркотиците за 2017 г., 
приложени към настоящето решение.  

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Разград и Областен управител Разград в 7-дневен срок от 

приемането му. 

 

 

/Отчета за дейността на Общинския съвет по наркотични 

вещества и Превантивно-информационен център към него през 2016 г. и 

Плана за работата на ОБСНВ и ПИЦ за превенция на употребата и 

злоупотребата с наркотични вещества по Общинска програма за борба с 

наркотиците за 2017 г. са неразделна част от решението и са приложени 

в отделен файл към протокола. / 

 

С Т А Т И Я 13 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 

116. 

Докладна записка от Ердинч Хасанов – зам. – кмет на Община 
Разград 

Относно: Приемане на  отчет за дейността на Местната комисия 

за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2016 г. 
Заповядайте, господин Хасанов. 
 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно чл.6 от Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните към общините  се създават  
Местни комисии. 
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Настоящият състав на Местната комисия за БППМН е актуализиран 

от кмета със заповед № 144/07.02.2017г. и се състои от 11 души – юристи, 

психолози, педагози и представители на специализирани институции. 

Комисията организира и координира корекционно-възпитателната и 

превантивна дейност на територията на общината, издирва и установява 
съвместно с Детска педагогическа стая, отдел “Образование” и Отдел 

„Закрила на детето”, малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от 
помощ и взема мерки за тяхната психо-социална закрила и развитие. 

Съгласно чл.7 ал.2 от Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните, Местните комисии ежегодно 

отчитат дейността си пред кмета, общинския съвет и пред Централната 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните. 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и във 
връзка с чл. 7 ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните, предлагам на вашето внимание да 
вземете следното решение: 

1. Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 
2016година, съгласно 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. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в постоянните 
комисии по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации и по образование и наука. Господин Монев, 
за постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържали се“, комисията 
подкрепи проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, за постоянната комисия по 

образование. 
 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 
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Благодаря, уважаема госпожо председател. В Постоянната комисия 
по образование докладната записка беше разгледана и беше подкрепена с 6 

гласа, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя. Заповядайте, господин 

Димитров. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Моят въпрос към вносителя – Счита ли, че е необходимо по същия 
начин, по който беше постъпил и по предишната докладна записка, 
свързана с наркотичните вещества, да се предприемат подобни действия и 

спрямо противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, които 

бяха коментирани преди малко? Да не ги повтарям пак. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Тук е госпожа Господинова. Да й дадем думата? 

 

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

Да, Господинова. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Не, моят въпрос е съвсем друг. Няма нужда госпожа Господинова да 
отговаря, защото тя си я е подготвила. Въпросът ми е към заместник – 

кмета Ердинч Хасанов.  
 

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

Да. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Преди малко се видя каква енергия и какво кипене на страсти и 

емоции имаше по повод на това, че са организирани сбирки с десетки 

административни ръководители по решението на ръководството на 
постоянната комисия. Моят въпрос към заместник – кмета е – Счита ли за 
необходимо и по този проблем за противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни да се проведат подобни мероприятия, каквито 

преди малко чухме, че са полезни. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да разбирам, че държите точно заместник – кметът да Ви отговори 

на въпроса? Това ли имате предвид? Заповядайте, господин Хасанов. 
 

Г-н Ердинч Хасанов – зам. – кмет на Община Разград 
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Проблемът с противообществените прояви не е в такова естество, 

както с психоактивните вещества. Дейността, която извършва комисията е 
превантивна. Да, има прояви на насилие, може би, и противообществени 

прояви, които извършват децата. За да може нашата дейност да е по-

рационална, ние сме предприели изграждането на превантивни клубове 
към училищата, където смятаме, че в добро взаимодействие с изградените 
ръководства на клубовете, с училищните ръководства и от наша страна ще 
намерим така правилните решения за такъв тип проявления. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

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

Приключих. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. Заповядайте, 
госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Аз искам тук да изкажа 
задоволство от контактите си, които имам с комисията, Местната комисия 
за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в 
качеството си на Директор на училище, а така също и, връщам се малко и 

към предходната докладна, изказвам и благодарност и към Обществения 
съвет по наркотични вещества, защото и двете структури са изключително 

отзивчиви. Като Директор на училище работя много добре с тях и при 

покана, и не само покана от моя страна, и по тяхна инициатива сме 
провеждали различни дейности, превантивни, в моето училище. И най – 

вече приветствам това, което тази година за първи път прави Местната 
комисия по отношение на един много сериозен проблем, на който ставаме 
свидетели ежедневно в училищата, а и цялото общество, чрез медиите, 
почти всяка вечер – агресията в училище. Тази година Местната комисия, 
на проектен принцип, даде възможност училищата да кандидатстваме за 
финансиране на инициативи, насочени към превенция на агресията и 

насилието в училище. И това беше посрещнато с огромен интерес от 
училищата и това нещо предстои да се случи. Одобрени са училищата, 
които са заявили интерес и са представили интересни инициативи и 

предполагам, че чрез местните средства за информиране и обществеността 
ще стане свидетел на това, което ще се случи и мисля, че ще има добър 

ефект. Благодаря. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, 

Аз считам, че ако искаме отговорно и задълбочено да обсъдим този 

въпрос, наред с благодарностите и положителните констатации, ние трябва 
да засегнем и други не по-малко важни въпроси. Към господин Ердинч 

Хасанов изразявам искрено съчувствие, тъй като сега той не се чувства в 
свои води и си личи, че по обективни причини не е наясно с 
многоаспектността и дълбочината на проблема. Дейността на комисията, 
която обсъждаме не е само за превенция, уважаеми господин Хасанов. Тя е 
за нещо много повече, което включва превенцията като важна част, но тя е 
и за борба, и  тя е след това за предприемане на необходимите 
възпитателни и всякакъв друг вид мерки, спрямо извършителите на 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Въпросът за 
наркотичните вещества е само част, макар и важна част, от общия проблем 

за противообществените прояви. И понеже правилника не ми позволява да 
изложа, макар и сбито, всичките си аргументи, аз само в синтезиран вид, 

главно към Вас господин Хасанов, като ресорен ръководител, тъй като 

експертите и самата комисия, ръководителят, секретарят на комисията са 
добри специалисти и добре изпълняват своите задължения, но на Вас тези 

задължението Вие, в Община Разград, да бъдете организатора за 
ограничаването на всички фактори и обстоятелства, които обуславят и 

подхранват средата за извършване на противообществени прояви. Това са 
неща в много аспекти. Първо от стриктното спазване на 
законодателството, свързано със защитата на малолетните и 

непълнолетните, по отношение на учащите, включително със спазване на 
наредбите на общината, Закона за закрила на детето, взаимодействието с 
ръководствата на учебните заведения и след това налагането на подходящи 

и резултатни възпитателни мерки. И ако заради субективното желание, по 

предходната точка, на колегите от „Кауза Разград“ имаше такива 
събирания, според мен с още по-голямо основание Вие бихте могли да 
инициирате организирането на такива форуми и набелязването на 
конкретни мерки и контрол по спазването на всичко, което касае 
ограничаването на противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни. И понеже знам, че председателят след малко ще ми каже 
„времето изтече“, се ограничавам с тези препоръки с доброто желание 
тепърва това, което имаме да направим, да го направим добре и 

резултатно. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви, господин Димитров. Други желаещи да направят 
изказвания или предложения във връзка с докладната записка? Не виждам 

такива. Прекратявам дебатите във връзка с докладна записка с входящ 

номер 116 и пристъпваме към гласуване. Моля гласувайте. 
 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 318 

 

В изпълнение на Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните към общината е създадена и 

работи Местна комисия в състав от 11 души. 

Съгласно изискванията на чл.7 ал.2 от Закона за БППМН е 
представен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  през 
2016 г. - Приложение  1. 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 7 ал.2 

от Закона за БППМН Общински  съвет Разград,  с 24 гласа „ЗА“, 

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

 

Р  Е  Ш  И 

 

1. Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2016година – Приложение 1. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Разград и  Областен управител на Област Разград, в 7-дневен 

срок от приемането му. 

 

/ Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 

2016година е неразделна част от решението и е приложен в отделен файл 

към протокола. / 

 

С Т А Т И Я 14 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 

134. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – кмет на 
Община Разград 
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Относно: Изменение и допълнение 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. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

С решение № 296 по Протокол № 16 от заседание на Общински 

съвет Разград, проведено на 24.01.2005 г., е приета Наредба № 17 на 
Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните 
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища. Същата е многократно изменена и допълвана като последното 

изменение и допълнение е направено с Решение № 759 от 24.03.2015 г., по 

Протокол № 56 на Общински съвет Разград. 

С Постановление № 22 от 26 януари 2017 г. на Министерския съвет е 
определен  нов размер на минималната работна заплата за страната, което е 
основание посоченото в чл.5, ал.1, т.5 от наредбата условие за 
картотекиране и настаняване в общинско жилище, което е обвързано с 
минималната работна заплата да бъде съобразено с така приетия нов 
размер. Това предложение за изменение в наредбата е провокирало 

комисията по чл.3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград за 
условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища да извърши 

цялостен преглед и анализ на разпоредбите на същата с цел тяхното 

прецизиране и с оглед нейното практическо приложение. Комисията е 
констатирала, че има разпоредби чието съдържание предполага различно 

тълкуване, други които не са съобразени с действащата нормативната 
уредба и такива, които следва да отпаднат като неприложими, поради 

което е изготвила настоящия проект за изменение и допълнение на 
Наредба № 17 на Общински съвет Разград. 

Основните цели, които се поставят: 
- Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните 
изисквания; 

- Прецизиране на условията за настаняване под наем в общински 

жилища на граждани и техните семейства; 
- Прецизиране на реда и условията за продажба на общинските 
жилища. 

Очакваните резултати са: 
- Настаняване в общински жилища на по-голям брой правоимащи 

граждани включени в картотеката; 
- Подобряване цялостната дейност по прилагането на наредбата. 
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Финансови и други средства не са необходими за прилагане 
изискванията на наредбата. 

В съответствие с правата на Европейския съюз, разработено е 
приложеното изменение и допълнение на Наредба № 17 в съответствие с 
разпоредбите на Европейското законодателство – Европейската харта за 
местното самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, 
свързана с тази материя, предвид съответствието на основни нормативни 

актове - Административнопроцесуалния кодекс, Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и Закона за общинската 
собственост. 

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 24.02.2017 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните 
актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. 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: 

1. Приема изменения и допълнения в Наредба № 17 на Общински 

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

следва: 
§ 1. В чл.5, ал.1, се правят следните изменения и допълнения: 
1. В т.3 изразът „след 1 юни 1996 г.“ се заменя с израза „през 

последните десет години“; 

2. В т.3, буква „б“ изразът „организация с идеална цел“ се заменя с 
израза „сдружение с нестопанска цел“; 

3. Текста на т.4 се изменя както следва: 
„т.4. не притежават друго имущество, извън случаите по т.1 и 

т.2, на обща стойност по-голяма от стойността на данъчната 

оценка на монолитно жилище в първа строителна зона на гр.Разград, 

съответстващо на нуждите за жилищно задоволяване, определено с 

нормите по чл.13 и застрахователната стойност на притежаваните 

моторни превозни средства“. 

4. В т.5 стойността „1.75“ се заменя със стойността „1.50“, 

стойността „1.50“ се заменя със стойността „1.25“ и стойността „1.25“ се 
заменя със стойността „1“; 

5. Точка 9 се отменя. 

 

§ 2. В чл.10, ал.3 се изменя както следва:  
„ал.3 Изваждането от картотеката се извършва с решение на 

кмета на общината по предложение на комисията по чл.3, ал.1. 
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Решението се съобщава и може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.“ 

 

§ 3. В чл.21, ал.1, т.1 изразът „в друго населено място“ се заличава. 
 

§ 4. В чл.22 изразът „със статистически отчетения индекс на 

инфлация“ се заменя с израза „ с годишната инфлация, отнесена за 

периода декември на изтеклата година спрямо декември на 

предходната на нея година“; 

 

§ 5. В чл.24 се правят следните изменения: 
1. В ал.1, изречение 1 се изменя както следва: 

„Във ведомствените жилища се настаняват специалисти, 

работещи в администрацията на общината, в звена на общинска 

бюджетна издръжка и в други бюджетни учреждения или организации 

на територията на общината  докато работят в тях, ако те и 

членовете на семейството им не притежават годни за постоянно 

обитаване жилище или вила на територията на общината.“; 

2. В ал.3 изразът „в структури, в които Община Разград има участие“ 

се заменя с израза „на територията на общината“; 

 

§ 6. В чл.27 изразът „със статистически отчетения индекс на 

инфлация“ се заменя с израза „ с годишната инфлация, отнесена за 

периода декември на изтеклата година спрямо декември на 

предходната на нея година“; 

 

§ 7. В чл.29 се правят следните изменения: 
 1. В ал.2 думата „т.6“ се заменя с израза „да имат настоящ адрес в 

гр.Разград.“; 

 2. Алинея 3 се отменя; 

 3. В ал.4 изразът „и ал.3“ се отменя. 

 

§ 8. В чл.30 изразът „със статистически отчетения индекс на 

инфлация“ се заменя с израза „ с годишната инфлация, отнесена за 

периода декември на изтеклата година спрямо декември на 

предходната на нея година“; 

 

§ 9. В чл.32, ал.1 се изменя както следва: 
„ал.1 Въз основа на подадените заявления за закупуване, комисията 

по чл.3, ал.1 и комисията по чл.2 от Наредба № 2 на Общински съвет 

Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост могат да приемат решение за продажба на:“  
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§ 10. В чл.33, ал.1 се правят следните изменения - запетаята след 

т.2 се заличава и вместо нея се поставя съюзът „и“ и се заличава 
израза „и т.4“.  

 

§ 11. Член 34, ал.6  се изменя както следва: 
        „ал.6 Договорът се подписва от кмета на общината и от купувача.“ 

 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 
Разград и Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен срок 
от приемането му. 

 Завърших. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в комисиите 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 неправителствени организации. Господин Анастасов, за 
комисията по общинска собственост. 
  

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 С 5 гласа „ЗА“ и 1 „въздържал се“ проекта 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 

 Колеги, беше проведен изключително подробен дебат в 
постоянната комисия по законност и с 3 гласа „ЗА“, 1 „против“ и 1 

„въздържали се“, комисията подкрепя проекта за решение. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 
господин Димитров. Господин Монев, ще Ви помоля да поемете 
ръководството на сесията за момент. 
 

 Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, временно 

ръководещ заседанието 

 Добре. 
  

 Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 
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 Аз имам няколко въпроса. Първият от тях е свързан с 
предложението за корекции в чл. 24 и моля тези, които ще се ангажират с 
отговора на въпроса да следят текста. Ако правилно разбирам идеята на 
промяната, тя е за разширяване на кръга от лицата, които да имат право да 
бъдат настанени в общински жилища. Защото вече е предвидено, че във 
ведомствените жилища се настаняват специалисти, работещи в 
администрацията на общината, звена на общинска бюджетна издръжка и, 

акцентирам тук, други бюджетни учреждения или организации на 
територията на общината. На територията на Община Разград има десетки 

бюджетни учреждения и организации. Това означава ли, че ние даваме 
възможност вече, образно казано, пред кабинета на кмета на общината, 
макар че реда е по-прецизен, да се включат вече и кандидати, които са 
служители в тези бюджетни учреждения и организации? И какво налага 
разширяването на кръга от лицата? И каква е логиката и какви са 
аргументите на вносителя за това разширение? Ние по този начин даваме 
възможност на всички, които работят в бюджетни учреждения и 

организации в областния център Разград да имат право по наредбата да 
кандидатстват и да искат от общинската администрация и кмета да 
получат жилище. 
 

 Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, временно 

ръководещ заседанието 

 Завършихте ли, колега Ненчев? 

 

 Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

 Да. 
 

 Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, временно 

ръководещ заседанието 

 Кой ще отговори? Госпожа Георгиева. 
 

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

 Да, ако може аз. Текста на чл.24, ал.1 и в сегашната редакция 
даваше право на служители в други бюджетни организации да 
кандидатстват и това е факт. Ние заварихме при моето постъпване като 

мандат, тъй като аз съм председател на тази комисия, настанени 

специалисти от други държавни общински учреждения. Текста на практика 
е такъв какъвто, е изчистен като формулировка, но и в настоящия момент 
има настанени във ведомствени жилища на общината служители на 
данъчното, служители на Фонд земеделие и други такива. И това не е 
нещо, което се случва за първи път. На практика формулировката е 
изчистена, а не че се внася някакво разширително тълкуване в нея. 
Благодаря за вниманието. 
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 Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, временно 

ръководещ заседанието 

 Благодаря, госпожо Георгиева. Други въпроси? 

 

 Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

 Втори въпрос, да. Ще имам и други въпроси. 

 Госпожо Георгиева, тъй като аз с голямо внимание се отнасям 

към това, което Вие казахте, но ще си позволя да не се съглася с Вас по 

въпроса. Сегашната редакция на чл.24, ал.1 предвижда, че във 
ведомствените жилища се настаняват специалисти, работещи в 
общинската администрация и звена на бюджетна издръжка. Има се 
предвид, тълкуването е, че са свързани с общинска администрация. Ако 

Вие правите друго тълкуване, то това вече е друг въпрос. А що се касае до 

възможността за настаняване на работещи в други ведомства, то и сега ние 
имаме ал.3, която предвижда да бъдат настанявани специалисти в областта 
на образование, култура, медицина и други работещи структури, като тук 
вече се подобрява редакцията. И ако до сега Вие сте считали, че може 
всички бюджетни институции и учреждения да имат възможност за 
получаване на общинско жилище, сега се премахват всякакви съмнения. 
Но моят въпрос беше какво налага, какви са причините? Считате, че по 

този начин ще се постигне нещо полезно за общината или не? 

 

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

 Единствената цел, която сме следвали в редакцията на чл. 24 е 
формулировката да бъде по-ясна. Още веднъж казвам. Досегашната 
редакция  „във ведомствени жилища се настаняват специалисти, работещи 

в общинската администрация и в звена на бюджетна издръжка“ даваше и 

до сега право в общинските жилища, ведомствените такива на общината, 
да бъдат настанявани и други специалисти. Това не означава. Вашето 

тълкуване е твърде стеснено. На общинска бюджетна издръжка. Говори се 
в члена на звена на бюджетна издръжка. Практиката е, в съдебната 
практика това понятие включва освен общината и други бюджетни 

учреждения. И в сегашния вариант на текста е използван, за да бъдат 
настанявани служители от други държавни общински структури. Ако 

мислите, че…. Това е по-ясна формулировка, нищо повече, нито 

разширителна е повече идеята, нито стеснителна. Благодаря Ви. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

 Да, благодаря Ви. Още един въпрос имам. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, господин Димитров.  
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 Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

 В чл. 29 се предвижда ал.3 да бъде отменена. За общинските 
съветници, които в момента по една или друга причина, не разполагат с 
текста, аз ще го зачета: „с решение на общинския съвет в резервни жилища 
могат да се настаняват и кметове, заместник – кметове и кметски 

наместници, които нямат жилище в съответното населено място за 
времето, през което заемат съответната длъжност“. Ако може вносителят 
да поясни какви са мотивите му. Може би свързани с прецизирането на 
другите разпоредби, които вече коментирахме или счита, че няма нужда от 
такава възможност за този кръг лица да бъдат настанявани в такива 
жилища. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

 Благодаря.  
 Уважаеми господин Димитров, 
 Действително тук трябва да поясня защо предлагаме отмяната. 
Напротив този кръг от лица действително попадат под разпоредбата да 
получат ведомствени жилища, само че са посочени в раздела за 
настаняване в резервни жилища, което всъщност е проблема. Те попадат 
точно в чл. 24, за който коментирахме сега е да получат ведомствени 

жилища. Но са посочени в резервните, чиято категория резервни жилища 
служи, знаете аз миналата сесия обяснявах, за такива лица, които са в 
тежко социално състояние, които са претърпели бедствия, тоест 
категорията на жилищата не трябва да е резервни, а ведомствени. За това 
предлагаме да отпаднат тук и да си попадат под разпоредбата на чл.24. за 
ведомствени жилища. Благодаря.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Други въпроси? Ще Ви помоля да си изключите 
микрофона само. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

 Да. Имам само още един въпрос. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Да.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 
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 Аз ще си послужа с един пример. Госпожо Маринова, казвам го 

съвсем добронамерено, утре Ви предложат да започнете работа в някое 
централно ведомство на правителството, което ще бъде съставено и 

господин Василев трябва в спешен порядък да си подсигури екипа. И 

процедурата по стандартния ред за настаняване във ведомствени жилища е 
малко по-тромава и бавна и формално няма да позволи на кмета, за един 

месец поне, да приюти заместник – кмета, който ще покани експерт от 
Варна, Бургас, Русе или…от където и да е. 
  

 Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

 Господин Димитров, в къщи има място, мога да приютя. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Доктор Василев, моля Ви се. Приключихте ли, господин 

Димитров? 

 

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

 Само да поясня. Реда за ведомствените и резервните е един и същ. 

Минава се просто и само през комисията по Наредба № 17. Просто 

характера на резервните жилища така, както е разписан в самата наредба, в 
определенията, отпред в чл. 4 не се предполага в тях да се настаняват 
каквито и да било служители, лица в тежко социално положение. Това е. 
Благодаря.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Други въпроси във връзка с докладната записка? 

Не виждам желаещи. Заповядайте, доктор Василев, ако имате изказване. 
Преминаваме към изказвания. 
 

 Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

 Моето няма да бъде изказване. Аз имам един много сериозен 

въпрос към господин Димитров. Това е наистина сериозно. Понеже 
напоследък получих устни жалби от граждани, които смятат, че съседите 
им, които са настанени в общински жилища ги няма. И най-вероятно техни 

роднини или приятели плащат дължимото към Община Разград, но на 
практика тези хора ги няма в Разград и ги няма в страната, може би. Искам 

да чуя вашето лично мнение как да процедираме евентуално с такива 
граждани? Получили по нормалния ред правото да бъдат настанени в 
общински жилища, в същото време няма ги в Разград и в страната, може 
би, а в същия момент имаме граждани, които наистина са нуждаещи. Това 
е проблем, който мисля, че трябва да го обсъдим. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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 Но не сега. 
 

 Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

 Да. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Изказвания или предложения във връзка с докладната записка? 

  

 Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

 Аз имах и последен въпрос, само ако ми позволите. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Преминахме към изказвания, господин Димитров. Аз Ви питах. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

 Добре, тогава ще го поставя под формата на изказване. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Разбира се. Изказвания и предложения във връзка с докладната 
записка? Господин Монев вдигна ръка пръв. Заповядайте, господин 

Монев. 
 

 Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

 Аз ще си позволя да отговоря на господин Кмета. В Наредба № 

17, чл.20 ал.1 т.9 е записано, че наемните правоотношения се прекратяват 
при неизползване на жилището от настаненото лице за повече от три 

месеца по неизвестни причини и до шест месеца по обективни причини. 

така че Вие сте длъжен да прекратите наемното правоотношение, ако се 
установи този факт. и между другото, в комисиите коментирахме, че е 
хубаво да се засили контролната функция на общинска администрация по 

отношение на тези жилища, защото проблемът, който поставяте е наистина 
актуален. 

 

 Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

 Благодаря Ви. Благодаря. 
 

 Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

 И за да продължа, колеги общински съветници, на Ваше 
разположение е мое предложение за изменение на проекта за решение, 
което съм представил още в постоянната комисия по управление на 
общинска собственост. И това предложение е прието от постоянната 
комисия, но аз не го виждам в сегашния проект. То е свързано, ще го 

видите в докладната записка на последна страница. Имам предложение за 
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изменение на чл.5, ал. 1, т.6. Това предложение не е съобразено в момента 
от вносителя, поне аз не го виждам. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 То не е съобразено, но ние ще го гласуваме, след като е включено 

и то Ви е предоставено, до колкото съм наясно. Аз също го имам и всички 

общински съветници, че е постъпило такова след публикуването на  
наредбата. Да, да, знам, госпожо Раданова. 
 

 Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

 Господин Христов, не всички пият ракия. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Василев, ще Ви помоля да не вземате думата, без да 
съм Ви я дала. Други изказвания във връзка с докладната записка? 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

 Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

 Благодаря Ви, госпожо председател. Наистина към докладната 
записка са представени и две предложения. Другото предложение е на 
госпожа Галина Георгиева, което считам за основателно и предлагам да 
бъде подкрепено. То дава възможност за по-добра юридическа 
формулировка на инструментариума, който използваме в наредбата. Що се 
касае вече до другото предложение, въпрос е на преценка. И ако ние в 
общинския съвет констатираме, че имаме предостатъчен брой общински 

жилища, броят на кандидатите е малък, то можем да разширим тогава и 

входната врата за кандидатстване за такива жилища и срока от пет години 

да го намалим за по-малък – три, една и ако щете и на шест месеца. Но 

всичко е въпрос на преценка на обективните обстоятелства и възможности 

на общината за определяне на най-нуждаещият се кръг от хора, които 

могат да бъдат настанени. Ако тук кметът на общината, ръководството на 
общинската администрация считат, че може да бъде разширен такъв кръг, 
то няма пречка ние да намалим и срока. Аз считам, че следва да 
коментираме и това предложение, което е свързано с премахването на 
забраната да бъдат включвани в кръга на лицата, които могат да 
кандидатстват за настаняване в общинско жилище, на тези, които имат 
задължения към общината. Предполагам, че във връзка и с други наредби 

тук вносителите са имали в предвид, че това е създавало някакви 

дискриминационни или друг вид незаконосъобразни пречки. Но нека да го 

уточним сега в дискусията. Има ли по-висш нормативен акт, който да 
урежда нещо в обратен смисъл и да бъде ясно и на общинските съветници 

какво ще нарушим ако обявим - тези граждани на общината, които не са 
изрядни към нея, не си плащат местните данъци, такси или други 
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задължения, да бъдат добри първо да ги погасят и след това да 
кандидатстват и да получат общинското жилище. Какво налага ние да 
стимулираме такъв вид поведение? Общинските съветници ще бъдат 
улеснени за вземането на решение при коментирането на този въпрос и 

изясняването. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви, господин Димитров. Заповядайте, госпожо 

Георгиева. 
 

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

 Ще взема отношение по този въпрос, тъй като е свързан с 
юридическа материя и освен това е свързан с тълкуване на омбудсмана, на 
нашата прокуратура, която ни направи няколко протеста по повод 

останалите наредби. Каква е логиката на това всички тези разпоредби, 

където и да било включени те в наредбите на общинските съвети, не само 

на Община Разград, а на всякъде в страната да бъдат отменяни? Това е 
следната констатация: Плащането на местни данъци и такси има ред, по 

който да се осъществява, включително и принудителен такъв. И това 
трябва да върви през съответната процедура, както Вие споменахте, 
например за местния данък за МПС, чрез принудително производство по 

реда на съдебно дело или изпълнително такова, а не да се обвързва 
неплащането на такива такси с някакъв отказ на общините да предоставят 
някакъв друг вид услуга на гражданите. И това е категорично 

действително законодателно решение, включително и чрез тълкуване ми се 
струва… Кремена ще ми подскаже, на Върховния Административен съд. 

  

 /Общински съветник Иво Димитров прави изказване без да 

използва предвидения за целта микрофон, поради, което изказването му 

не може да бъде отразено в протокола./ 

 

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

 Административна услуга е плащането на местните данъци и 

такси. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Вече не сме на въпроси, господин Димитров. Даже и това не сте 
отчели. Продължете, госпожо Георгиева. 
 

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

 Та това е в общи линии. Има тълкувателно решение на Върховния 
Административен съд, има становище на омбудсмана, което е изпратено 

до всички общински администрации, има и протести на Окръжната 
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прокуратура в Разград по всичките ни наредби, където има такива 
разпоредби. Не трябва да се обвързва плащането на местните данъци с 
предоставянето на други услуги на гражданите. Такива моменти, които 

създават някаква дискриминация по отношение на некоректните платци 

към общината трябва да се преследват по съответния ред, включително и 

принудителен или съдебен, а не да се обвързват с друга санкция към тях. 

Благодаря.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Други желаещи за изказвания и предложения във 
връзка с докладната записка? Не виждам такива. Прекратявам дебатите във 
връзка с докладна записка с.. Заповядайте, господин Димитров. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

 Аз като продължение на това, което казвате. Това означава, че 
някои като не плаща наем, а не местни данъци и такси, пак може да си 

живурка в ….? 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Не, не означава това, господин Димитров. Означава, че има друг 
начин, по който да се взима. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

 Като не плаща, може да живее, така ли? 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Не, не означава това. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

 Не може. А като не плаща данъци може да живее в общинско 

жилище? 

  

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

 Неплащането на наем е основание за прекратяване, неплащането 

на местни данъци и такси …. 

 

 Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

 Не е основание. 
  

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

 се преследва по друг ред, а не чрез лишаване на лицето от 
някакви права от страна на общината. 
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 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Приключихте ли? 

 

 Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

 С това, което започнах – да. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Други желаещи за изказвания и предложения във 
връзка с докладната? Не виждам такива. Прекратявам дебатите и 

пристъпваме към гласуване на докладна записка с входящ номер 134. Моля 
гласувайте. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

 Против. 
 

 Г-н Мариан Иванов – дежурен секретар 

 Госпожо председател, гласували 26 общински съветника, 25 „ЗА“, 

1 „против“, без „въздържали се“. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

  

 С 25 гласа „ЗА“, 1 „против“ и без „въздържали се“, 

докладната записка се приема. 

  

 Заповядайте, доктор Василев. 
 

 Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

 Благодаря, госпожо председател.  

 Уважаеми колеги,  

 Използвам възможността да ви призова да се включите в 
кампанията, подета от омбудсмана на Република България да подкрепим 

българските пенсионери. Лично аз ще се включа с 200 лева. Надявам се и 

вие да развържете кесиите и да подпомогнете пенсионерите. Събраните 
средства ще бъдат разпределени за пенсионери на територията на област 
Разград. Благодаря. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Извинявам се само, тъй като гласувахме докладната записка и 

проекта за решение, така както ни е представен без предложенията, които 

са направени. Първото е от Галина Георгиева Маринова, а второто от 
Калоян Монев – общински съветник. Пристъпваме към гласуване и на 
предложенията, които да влязат към проекта за решение. 
Първо за предложението на Галина Георгиева. 
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 Предложение от Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам. – 

кмет на Община Разград: 

 § 1. В чл.5, ал.1, т.3, буква „б“ изразът „организация с идеална 

цел“ се заменя с израза „юридически лица с нестопанска цел“. 

  

 Моля да гласувате. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

 Против. 
 

 Г-н Мариан Иванов – дежурен секретар 

 Госпожо председател, гласували общо 24 общински съветника, 22 

„ЗА“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“. 

 

 С 22 гласа „ЗА“, „против“ – 1 и „въздържали се“ – 1, 

направеното предложение се приема. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Към предложението на общински съветник Калоян Монев. 
  

 Предложение от Калоян Монев – общински съветник: 
 Изменение на Наредба 17 в чл.5, ал.1, т.6 – изискването за 5 

години настоящ адрес в град Разград, срокът да бъде намален на 3 /три/ 

години. 

 

 Моля гласувайте. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

 Против. 
 

 Г-н Мариан Иванов – дежурен секретар 

 Госпожо председател, гласували общо 24 общински съветника, 16 

„ЗА“, 1 „против“ и 7 „въздържали се“. 

 

 С 16 гласа „ЗА“, „против“ – 1 и „въздържали се“ – 7, 

предложението се приема. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към гласуване на докладната записка в цялост. 
Моля гласувайте. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 
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 Против. 
 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 319 

 

 С решение № 296 по Протокол № 16 от заседание на 

Общински съвет Разград, проведено на 24.01.2005 г., е приета Наредба 

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

общински жилища. Същата е многократно изменена и допълвана като 

последното изменение и допълнение е направено с Решение № 759 от 

24.03.2015 г., по Протокол № 56 на Общински съвет Разград. 

 С Постановление № 22 от 26 януари 2017 г. на Министерския 

съвет е определен  нов размер на минималната работна заплата за 

страната, което е основание посоченото в чл.5, ал.1, т.5 от наредбата 

условие за картотекиране и настаняване в общинско жилище, което е 
обвързано с минималната работна заплата да бъде съобразено с така 

приетия нов размер. Това предложение за изменение в наредбата е 
провокирало комисията по чл.3 от Наредба № 17 на Общински съвет 

Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на 

граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища да 

извърши цялостен преглед и анализ на разпоредбите на същата с цел 

тяхното прецизиране и с оглед нейното практическо приложение. 
Комисията е констатирала, че има разпоредби чието съдържание 
предполага различно тълкуване, други които не са съобразени с 
действащата нормативната уредба и такива, които следва да отпаднат 

като неприложими, поради което е изготвила настоящия проект за 

изменение и допълнение на Наредба № 17 на Общински съвет Разград.  

 

1. Основни цели, които се поставят: 

� Наредбата да се приведе в съответствие с 
нормативните изисквания; 

� Прецизиране на условията за настаняване под наем в 

общински жилища на граждани и техните семейства; 

� Прецизиране на реда и условията за продажба на 

общинските жилища. 

 

2. Очаквани резултати: 

�  Настаняване в общински жилища на по-голям брой 

правоимащи граждани включени в картотеката; 
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� Подобряване цялостната дейност по прилагането на 

наредбата. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане изискванията 

на наредбата не са необходими. 

 

4. Съответствие с правата на Европейския съюз: 

� Предложеното изменение и допълнение на Наредба № 

17 на Общински съвет Разград е разработено в 

съответствие с разпоредбите на Европейското 

законодателство - Европейската харта за местно 

самоуправление, както и с директиви на 

Европейската общност, свързана с тази материя, 

предвид съответствието на основни нормативни 

актове /Административнопроцесуалния кодекс, 
Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Закона за общинската собственост/ 

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 24.02.2017 г. 
 В едномесечния срок са постъпили следните предложения: 

 1. Предложение от Галина Георгиева – Маринова – зам. – 

кмет на Община Разград 

 Относно: Предложение за промени в Докладна записка за 

изменение и допълнение 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. 

 В чл.5, ал.1, т.3, буква „б” израза „ организация с идеална 

цел” се заменя с израза „юридически лица с нестопанска цел” 

 2. Предложение от Калоян Монев – общински съветник: 

 Относно: Допълнение на проект за решение по Докладна 

записка за изменение и допълнение 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. 

 Във връзка с основната цел на Докладната записка – 

разширяване на кръга на лицата, които могат да кандидатстват за 

общински жилища е направено следното предложение: 
 В чл.5, ал.1, т.6 изискването за 5 години настоящ адрес в град 

Разград, срокът да бъде променен на 3 /три/ години. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за 

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

местното самоуправление и местната администрация, Общинският 

съвет Разград, с 24 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема изменения и допълнения в Наредба № 17 на 

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

общински жилища, както следва : 

 

 § 1. В чл.5, ал.1, се правят следните изменения и допълнения: 

 1. В т.3 изразът „след 1 юни 1996 г.“ се заменя с израза „през 

последните десет години“; 

 2. В т.3, буква „б“ изразът „организация с идеална цел“ се 
заменя с израза „юридически лица с нестопанска цел“; 

 3. Текста на т.4 се изменя както следва: 

„т.4. не притежават друго имущество, извън случаите по т.1 и т.2, на 

обща стойност по-голяма от стойността на данъчната оценка на 

монолитно жилище в първа строителна зона на гр.Разград, 

съответстващо на нуждите за жилищно задоволяване, определено с 

нормите по чл.13 и застрахователната стойност на притежаваните 

моторни превозни средства“. 

 4. В т.5 стойността „1.75“ се заменя със стойността „1.50“, 

стойността „1.50“ се заменя със стойността „1.25“ и стойността „1.25“ 

се заменя със стойността „1“; 

 5. В т.6 изразът „през последните 5 години“ се заменя с израза 

„през последните 3 /три/ години“; 

 6. Точка 9 се отменя. 

 

 § 2. В чл.10, ал.3 се изменя както следва:  

 „ал.3 Изваждането от картотеката се извършва с решение 

на кмета на общината по предложение на комисията по чл.3, ал.1. 

Решението се съобщава и може да се обжалва по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс.“ 

 

 § 3. В чл.21, ал.1, т.1 изразът „в друго населено място“ се 
заличава. 

 

 § 4. В чл.22 изразът „със статистически отчетения индекс на 

инфлация“ се заменя с израза „ с годишната инфлация, отнесена за 

периода декември на изтеклата година спрямо декември на 

предходната на нея година“; 
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 § 5. В чл.24 се правят следните изменения: 

1. В ал.1, изречение 1 се изменя както следва: 

 „Във ведомствените жилища се настаняват специалисти, 

работещи в администрацията на общината, в звена на общинска 

бюджетна издръжка и в други бюджетни учреждения или организации 

на територията на общината  докато работят в тях, ако те и 

членовете на семейството им не притежават годни за постоянно 

обитаване жилище или вила на територията на общината.“; 

 2. В ал.3 изразът „в структури, в които Община Разград има 

участие“ се заменя с израза „на територията на общината“; 

 

 § 6. В чл.27 изразът „със статистически отчетения индекс на 

инфлация“ се заменя с израза „ с годишната инфлация, отнесена за 

периода декември на изтеклата година спрямо декември на 

предходната на нея година“; 

 

 § 7. В чл.29 се правят следните изменения: 

 1. В ал.2 думата „т.6“ се заменя с израза „да имат настоящ 

адрес в гр.Разград.“; 

 2. Алинея 3 се отменя; 

 3. В ал.4 изразът „и ал.3“ се отменя. 

 

 § 8. В чл.30 изразът „със статистически отчетения индекс на 

инфлация“ се заменя с израза „ с годишната инфлация, отнесена за 

периода декември на изтеклата година спрямо декември на 

предходната на нея година“; 

 

 § 9. В чл.32, ал.1 се изменя както следва: 

„ал.1 Въз основа на подадените заявления за закупуване, комисията по 

чл.3, ал.1 и комисията по чл.2 от Наредба № 2 на Общински съвет 

Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост могат да приемат решение за продажба на:“  

 

 § 10. В чл.33, ал.1 се правят следните изменения - запетаята 

след т.2 се заличава и вместо нея се поставя съюзът „и“ и се заличава 

израза „и т.4“.  

 

 § 11. Член 34, ал.6  се изменя както следва: 

         „ал.6 Договорът се подписва от кмета на общината и от 

купувача.“ 
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 2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 

Община Разград и Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ 

дневен срок от приемането му. 

  

 Настоящето решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 С това изчерпахме първа точка от дневния ред. 

 

ВТОРА ТОЧКА 

ТЕКУЩИ 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Ще ви запозная с постъпилите материали в звеното по чл.29 а, 
които са на ваше разположение. Това са : 

- Доклад, относно планова проверка на дейността на 
„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград за периода 1 януари 2013 г. – 

31 декември 2015 г. от Юлиян Митев – главен секретар на Комисията за 
енергийно и водно регулиране; 

- Одитен доклад за извършен одит за съответствие при 

управлението на предоставените със Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2013 г. и 2014 г. трансфери и собствени средства за 
местни дейности за зимно поддържане и снегопочистване на общинските 
пътища от северна България за периода 1 януари 2013 г. до 31 декември 

2014 г. от Цветан Цветков – председател на Сметната палата; 
- В изпълнение на разпоредбите на чл. 110 ал. 1 от Правилника 

за прилагане на Закона за концесиите е внесен и одобрен доклад за 
изпълнение на концесионните договори през 2016 г., сключени от Община 
Разград от заместник – кмета госпожа Галина Георгиева; 

- Протокол от проведено редовно общо събрание на 
Асоциацията по ВИК по обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград от Манол Кившанов – 

областен управител и председател на асоциацията; 
- Отчет за дейността на ДКЦ I Разград ЕООД за 2016 г., годишен 

финансов отчет, отчет за приходите и разходите, счетоводен баланс за 
2016г., внесени от управителя на ДКЦ доктор Денев. 

С това изчерпахме дневния ред. 

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Госпожо председател, 

Ако позволите, във връзка със становището на общинската 
избирателна комисия. 



114 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Благодаря. Във връзка със становището на Общинската избирателна 
комисия и недоразуменията, които днес се получиха в залата на общинския 
съвет, Ви препоръчвам и като заместник – председател на общинския 
съвет, да свикате председателски съвет, с участието на всички 

заинтересовани общински съветници и да се изясни в нашия състав на 
общинския съвет колко групи общински съветници има и какъв е техния 
състав, за да можем да работим нормално. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, бъдете сигурен, че ще направя всичко възможно, за 
да бъде изчистен този проблем. И не е този начина , по който да ми го 

кажете. 
 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря на всички. Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Аз бих искал в тази точка от дневния ред да получа информация за 
следното: Ако е вярна информацията, с която разполагам, е било 

проведено извънредно общо събрание на акционерите на акционерното 

дружество МБАЛ „Свети Иван Рилски“ гр. Разград. И моля, Кметът да ни 

информира има ли такова събрание проведено? Той има ли информация 
като представител на общината?  И представител на акционера Община 
Разград участвал ли е? И ако не, по какви причини? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Мисля, че стана дума на една от постоянните комисии. 

Представихме ви по повод друго питане на общински съветник, 

представихме ви писмото, с което Министерството на здравеопазването ни 

информира за промяна в дневния ред на насрочено вече заседание на 
акционерите на МБАЛ „Свети Иван Рилски“, което е постъпило на 14-ти, 

ако не се лъжа, за заседание, общо събрание, което беше насрочено за 30-
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ти. Моля? 29 –ти. А нашата сесия, първоначално предвидената беше за 30-

ти, преди да бъде отложена, така че сме информирали с писмо 

Министерството на здравеопазването, че нямаме как да изпратим 

представител с валиден мандат как да гласува по точките от дневния ред. 

Също така сме ги уведомили, че не са си спазили изискването да ни 

изпратят своевременно в едномесечен срок съобщението за насроченото 

общо събрание. Впрочем, до последно и от самия МБАЛ не дойде писмо, а 
от Министерството на здравеопазването. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Понеже от това, което каза госпожа Галина Георгиева, аз приемам 

това, което тя казва, че не е съобразено с устава и закона. Ние като 

акционери ще реагираме ли по някакъв начин, за това че не се е спазил 

устава и не ни уведомяват своевременно по предвидения ред за насрочване 
на общо събрание? Общите събрания не се делят на извънредни и общи по 

отношение на сроковете. Те са еднакви за всички видове събрания. И как 
смята Кметът да реагира за това, че по най-груб начин не е зачетено 

правото на общината да участва в това общо събрание? 

 

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

Акционер е общинският съвет, а не кмета и той евентуално би могъл 

да бъде представител с мандат от страна на общинския съвет. Така че 
въпросът е по-скоро към, така, как да кажа, към вас.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

По компетентност, тогава, въпроса е към председателката на 
общинския съвет. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Така излиза, господин Димитров, да. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Вашето мнение какво е тогава? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще проверя как стоят нещата, защото аз не съм запозната с този 

въпрос. В общинския съвет не е постъпило нищо, което да касае това 
извънредно или общо събрание на болницата Иван Рилски. Така че в 
момента не мога да взема такова отношение. Ако имаше постъпили 

материали във връзка с това, щях да съм направила каквото е нужно. 
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В 16 часа и 49 минути, поради приключване и изчерпване на дневния 
ред, прекратявам заседанието на Общински съвет - Разград. 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                           / Надежда Радославова / 

 

 

            ПРОВЕРИЛ       СЕКРЕТАР:    

                                                   /Мариан Иванов/ 

 

 


