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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 29 

 

 
 От проведеното извънредно заседание на Общински съвет - Разград 

на 10.08. 2017 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  30. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 30 общински 

съветници. 

 

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници 

Владимир Димитров, Елка Неделчева и Хами Хамиев. 

 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

 

На заседанието присъстваха: д-р 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; журналисти и граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Добър ден на всички, които са в залата на Общински съвет – Разград, 

както и на всички, които ни гледат по Кис 13 и ни слушат по Общинско 

радио Разград. За днешната извънредна сесия са се регистрирали 30 

общински съветници. Имаме кворум и откривам заседанието на 

общинския съвет. По уважителни причини, ви уведомявам, че отсъстват 

общинските съветници Владимир Димитров, Елка Неделчева и Хами 

Хамиев. 

Дежурен секретар на днешното заседание е общински съветник 

Емине Хасан. 

Пристъпваме към обсъждане на предложения дневен ред, който е от 

две точки. Има техническа грешка в поканата. Ще Ви помоля да я 

коригирате: 

 

1. Докладни записки. 

2. Текущи. 

Преди това стои цифрата 3. 
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 Имате ли предложения във връзка с дневния ред? Заповядайте, 

господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 Благодаря Ви. 

 Уважаеми съветници, 

 Във връзка с определянето на дневния ред и съгласно разпоредбата 

на чл. 56 от правилника за организация на дейността на общинския съвет 

относно реда за провеждане на заседанието, правя процедурно 

предложение:  по точка първа предложението на Председателя, свикал 

настоящата извънредна сесия, за включване на десет докладни записки и 

произнасяне по тях, да бъде проведено разделно гласуване по всяка 

докладна записка от първия номер 352 до последния номер, така както е 

хронологически по реда на постъпването. Моля да подложите на гласуване 

така направеното процедурно предложение – по отделно да гласуваме 

включването на всяка докладна записка. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Всяка една от докладните, които са включени в дневния ред в точка 

първа Докладни записки, да бъде гласувана по отделно за влизането й в 

заседанието. Добре. 

 Разбрахте ли какво ще гласуваме и какво е процедурното 

предложение на общински съветник Стоян Димитров? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожо Председател, не чух мотивите за това предложение. Иначе 

разбрахме. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Аз съм длъжна, госпожо Димитрова, да подложа процедурното 

предложение на гласуване, така както е направено. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Кратко разяснение. По процедурни въпроси не се излагат мотиви. 

Това не е административен акт, който да съдържа съобразителна и 

диспозитивна част. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров. Пристъпваме към гласуване на 

всяка една от докладните записки. Предложението на…, да, извинявам се, 

предложението, процедурното, на господин Димитров подлагам на 

гласуване – всяка една от докладните записки, включени в точка първа в 
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дневния ред Докладни записки, да бъде гласувана по отделно за влизането 

й в заседанието. Моля, гласувайте. 

 

Със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 7, „въздържали се“ – 5, 

предложението се приема. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„ЗА“. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуването на всяка една докладна записка по 

реда на тяхното постъпване в общинския съвет, така както беше 

предложено от общински съветник Стоян Димитров.  

Пристъпваме към гласуване за влизането в дневния ред на днешното 

заседание на докладна записка с вх.№ 352.  

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

Община Разград 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински 

съвет Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община 

Разград чрез търговски дружества с общинско участие  и чрез  

общински предприятия. 

Моля, гласувайте. 

 

С 16 гласа „ЗА“, „против“ – 11, „въздържали се“ – 3, докладна 

записка с вх.№ 352 влиза в точка първа на заседанието днес. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„против“. 

 

Пристъпваме към гласуване за влизане в дневния ред на докладна 

записка с вх.№ 357. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на 

Община Разград 

Относно: Предложение за приемане на Списък на средищните 

училища в община Разград за учебната 2017/2018 година. 

Моля, гласувайте. 

 

С 30 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

докладна записка с вх.№ 357 влиза за разглеждане в днешното 

заседание. 
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Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„ЗА“. 

 

Пристъпваме към гласуване за влизане в дневния ред на докладна 

записка с вх.№ 362. 

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. 

Моля, гласувайте. 

 

С 4 гласа „ЗА“, „против“ – 22, „въздържали се“ – 3, докладна 

записка с вх.№ 362 не влиза в дневния ред за разглеждане на 

заседанието на Общински съвет - Разград. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„против“. 

 

Пристъпваме към гласуване за влизане в дневния ред на докладна 

записка с вх.№ 368. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на 

Община Разград 

Относно: Приемане на актуализирано разпределение на 

променения бюджет и отчета към 31.12.2016  г. 

Моля, гласувайте. 

 

С 14 гласа „ЗА“, „против“ – 13, „въздържали се“ – 2, докладна 

записка с вх.№ 368 не влиза в дневния ред за разглеждане. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„против“. 

 

Пристъпваме към гласуване за влизане в дневния ред на докладна 

записка с вх.№ 371. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова – 

заместник – кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част 

от имот в горска територия - частна общинска собственост, в 

землището на община Разград. 
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Моля, гласувайте. 

Изчакваме с гласуването поради технически проблем. Моля, 

гласувайте. 

 

С 14 гласа „ЗА“, „против“ – 8, „въздържали се“ – 7, докладна 

записка с вх.№ 371 не влиза в дневния ред на днешното заседание. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„против“. 

 

Пристъпваме към гласуване за влизане в дневния ред на докладна 

записка с вх.№ 372. 

Докладна записка от Галина Георгиева – Маринова – зам. – кмет на 

Община Разград 

Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление 

и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година, приета 

с Решение № 277  по Протокол № 21 от 31.01. 2017 год. на Общински 

съвет Разград. 

Моля, гласувайте. 

 

С 16 гласа „ЗА“, „против“ – 9, „въздържали се“ – 5, докладна 

записка с вх.№ 372 влиза в дневния ред за разглеждане на днешното 

заседание. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„против“. 

 

Пристъпваме към гласуване за влизане в дневния ред на докладна 

записка с вх.№ 373. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост на 

собствениците на законно построена сграда в него. 

Моля, гласувайте. 

 

С 16 гласа „ЗА“, „против“ – 8, „въздържали се“ – 6, докладна 

записка с вх.№ 373 влиза за разглеждане на днешното заседание. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„против“. 
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Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 374. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7209 по кадастралната карта на град Разград 

– Акт за частна общинска собственост № 880/17.01.2011 година по реда 

на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно 

наддаване. 

Гласуваме за влизането на тази докладна записка в дневния ред. 

Моля, гласувайте. 

 

С 16 гласа „ЗА“, „против“ – 8, „въздържали се“ – 6, докладна 

записка с вх.№ 374 влиза за разглеждане в дневния ред на заседанието 

на Общински съвет Разград. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„против“. 

 

Пристъпваме към гласуване за влизане в дневния ред на докладна 

записка с вх.№ 375. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7204 по кадастралната карта на град Разград 

– Акт № 2812 от 20.06.2017 г. за поправка на Акт за частна общинска 

собственост № 876/13.01.2011 година по реда на Закона за общинската 

собственост чрез публичен търг с тайно наддаване. 

Моля, гласувайте. 

 

С 16 гласа „ЗА“, „против“ – 8, „въздържали се“ – 6, докладна 

записка с вх.№ 375 влиза в дневния ред на днешното заседание. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„против“. 

 

Пристъпваме към гласуване за влизане в дневния ред на докладна 

записка с вх.№ 378. 

Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов  -  Общински 

съветник и председател  на  ПК  по  управление на общинската 

собственост, приватизация и следприватизационен контрол 
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Относно: Изменение на договор за аренда на земеделски земи от 

общинския поземлен фонд. 

Моля, гласувайте. 

 

С 15 гласа „ЗА“, „против“ – 5, „въздържали се“ – няма, докладна 

записка с вх.№ 378 не влиза за разглеждане в дневния ред на 

заседанието. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„против“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване… Заповядайте, госпожо Орешкова.  

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Благодаря, госпожо Председател. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За процедура ли? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Не,  във връзка с дневния ред. Предлагам на основание чл. 76 от 

правилника за дейността на общински съвет, да бъде включен проект на 

декларация относно замърсяването на въздуха и мерки за предотвратяване 

от страна на общинска администрация. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

В точка текущи. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Няма да подложа това на гласуване и ще се обоснова защо. Имам 

такова право, по правилник, в рамките на 2 минути да обоснова свое 

решение във връзка с процедура по воденето на заседанието. И ще ви 

цитирам какво казва чл. 76 „Право да внасят проекти за декларации или 

обръщения имат групите общински съветници, общински съветници 

невключени в групи и постоянните комисии, по реда на този правилник.“. 

това е така, но материалите, които могат да влязат в дневния ред на 

общинската сесия трябва да постъпят, по извънреден способ, трябва да 

постъпят най – късно до 12:00 часа на предходния ден. Въпреки това, аз се 
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съобразих с влизането на тази декларация, постъпването й в днешния ден, 

в деня на заседанието в общинския съвет, и съм я включила в точка 

текущи. Така че предлагам на вашето внимание, гласуваме дневен ред, 

който е в две точки, след като уточнихме кои точно докладни записки 

влизат за разглеждане: 

1. Докладни записки. 

2. Текущи. 

Моля, гласувайте. 

 

С 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

дневният ред за днешното заседание се приема. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров, той обявява гласа си на микрофон и гласува 

„ЗА“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнение на точка първа, която касае 

докладните записки. 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Първа от тях е докладна записка с вх.№ 352. 

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

Община Разград 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба № 3 на Общински 

съвет Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община 

Разград чрез търговски дружества с общинско участие  и чрез  

общински предприятия. 

Заповядайте, доктор Василев. Тъй като тази докладна записка беше 

представена на предишната сесия, от Вас, в подробности и детайли, така 

както е предоставена и на общинските съветници, но не беше гласувана 

поради липсата на кворум в общинския съвет, ще Ви помоля да ни я 

представите на кратко. Заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
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2005 година с решение на Общински съвет Разград е приета Наредба 

№ 3 за осъществяване на стопанската дейност на Община Разград чрез 

търговски дружества с общинско участие и чрез общински предприятия. В 

периода след последното изменение са извършени редица промени в 

законовата и подзаконова нормативна уредба. Това налага, разбира се, да 

се извършен преглед и анализ, при който се констатира, че има разпоредби 

чието съдържание предполага различно тълкуване. В тази връзка е 

изготвен настоящият проект за изменение и допълнение на приетия от 

Общински съвет Разград нормативен акт, чиито разпоредби са 

прецизирани с оглед придобиване на ясен, точен и законосъобразен вид. 

В тази връзка ви предлагам да вземете решението, което съм внесъл 

по докладната записка. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Информирам ви, че докладната записка е разглеждана, 

за предишното заседание на общинския съвет, в постоянните комисии по 

общинска собственост и по законност. Докладите на двамата председатели 

ги чухме. Така че пристъпваме към процедура на въпроси във връзка с 

докладната записка. Имате ли въпроси по тази докладна записка към 

вносителя, кмета на Община Разград? Не виждам желаещи. Изказвания, 

предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. Пристъпваме 

към гласуване на докладна записка с вх.№ 352. Моля гласувайте. 

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 406 

 

С Решение № 327 по Протокол № 19 от 28.03.2005 г. на Общински 

съвет Разград е приета Наредба № 3 за осъществяване на стопанската 

дейност на Община Разград чрез търговски дружества с общинско 

участие и чрез общински предприятия. Същата е изменена и 

допълвана с Решение № 311 по Протокол № 19 от 27.01.2009 г. и с 

Решение № 560 по Протокол № 31 от 24.11.2009 г. на Общински съвет 

Разград. 

В периода след последното изменение на Наредба № 3 на 

Общински съвет Разград са извършени редица промени в законовата 

и подзаконова нормативна уредба, имащи отношение към 

съдържанието на част от разпоредбите на същата. Това наложи да 

бъде извършен цялостен преглед и анализ на наредбата, при който се 

констатира, че има разпоредби чието съдържание предполага 

различно тълкуване, други които не са съобразени с действащата 
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нормативната уредба и такива, които следва да отпаднат като 

неприложими. В тази връзка е изготвен настоящият проект за 

изменение и допълнение на приетия от Общински съвет Разград 

нормативен административен акт, чиито разпоредби са прецизирани с 

оглед придобиване на ясен, точен и законосъобразен вид. 

Предвид гореизложеното възниква необходимостта от изменение 

и допълнение на Наредба № 3 на Общински съвет Разград за 

осъществяване на стопанската дейност на Община Разград чрез 

търговски дружества с общинско участие  и чрез общински 

предприятия.  

 

 1. Основни цели, които се  поставят: 

- Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните  

изисквания; 

 

2. Очаквани резултати: 

- подобряване на цялостната дейност по прилагане на 

наредбата; 

 

3. Финансови и други средства за прилагане изискванията на 

наредбата не са необходими. 

4. Съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект е разработен в съответствие с разпоредбите 

на Европейското законодателство- Европейската харта за местно 

самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, 

свързани с тази материя, предвид съответствието на основни 

нормативни актове /Административнопроцесуалния  кодекс, Закон 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 /ЗНА/ бе публикуван на 

интернет-страницата на Община Разград на 20.06.2017 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 и чл.22, ал.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет Разград, със 17 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – 1, 

Р Е Ш И: 
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Приема изменения и допълнения на Наредба № 3 за 

осъществяване на стопанската дейност на Община Разград чрез 

търговски дружества с общинско участие  и чрез общински 

предприятия, както следва: 

 

§ 1. В наименованието на наредбата след думата „участие“ се 

добавя израза „в капитала или чрез граждански дружества“. 

 

§ 2. В чл.1  изразът „еднолични търговски дружества с общинско 

имущество или чрез търговски дружества с общинско участие“ се 

заменя с „търговски дружества с общинско участие в капитала или 

чрез граждански дружества“. 

 

§ 3. В наименованието на раздел I от глава II думата 

„имущество“ се заменя с „участие в капитала“. 

 

§ 4. В чл.8 думата „имущество“ се заменя с „ участие в капитала“ 

и се поставя точка. 

 

§ 5. В чл.11 се правят следните изменения: 

1. в  т.5 изразът „експерт-счетоводител“ се заменят с 

„регистриран одитор“; 

2. в т.6 думата „счетоводен“ се заменя с „финансов“, а изразът 

„експерт-счетоводител“ се заменя с „регистриран одитор“. 

 

§ 6. В чл.15 се правят следните изменения: 

1. текстът на ал. 3 се изменя така: 

„/3/ Вноската в дружество с ограничена отговорност или 

акционерно дружество  се оценява от лицензиран оценител. 

Заключението на лицензирания оценител трябва да съдържа пълно 

описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената 

оценка  и нейното съответствие  на размера на дела от капитала или 

на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от 

вносителя.“; 

2. Ал.4 се отменя; 

3. Ал.5 се отменя. 

 

§ 7. В чл.17  думите „разпорежданията на “ се заличават. 

 

§ 8. В наименованието на Раздел V от глава II след думата 

„участие“ се добавя „в капитала“. 
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§ 9. В чл.19, ал.1, т.3 думата „имущество“ се заменя с „участие в 

капитала“. 

 

§ 10. В чл.21, ал.1 т.6 думата „имущество“ се заменя с „участие в 

капитала“. 

 

§ 11. В наименованието на Раздел VI от глава II след думата 

„участие“ се добавя „в капитала“. 

 

§ 12. В чл.30, ал.1, т.7 се изменя така: 

„7. приемане на годишния доклад за дейността и годишния 

финансов отчет за изтеклата година, както и  бизнес - плана за 

текущата година“. 

 

§ 13. В чл.31, ал.1, т.4 думата „счетоводен“ се заменя с 

„финансов“ , а изразът „експерт-счетоводител“ се заменят с 

„регистриран одитор“. 

 

§ 14. В наименованието на раздел VIII от глава II след думата 

„участие“ се добавя „в капитала“. 

 

§ 15. В чл.32 се правят следните изменения: 

1.  в ал.1 думата „определят“ се заменя с „определя“; 

2. Ал.2 се изменя така: 

„/2/ Възнаграждението на управителите и на изпълнителните 

членове с представителна власт, както и на лицата по ал.1 се 

определят в съответствие с постигнатите резултати от дейността, след 

утвърждаване от общинския съвет.“ 

 

§.16. В чл.33 се правят следните изменения: 

1. в  ал.1 след думата „ продажба“ запетаята и думата „замяна“ 

се заличават; 

2. в ал.2 след думата „ продажба“ запетаята и думата „замяна“ се 

заличават; 

3. в ал.3 след думата „ продажба“ запетаята и думата „замяна“ се 

заличават. 

           

§ 17. В чл.34 се правят следните изменения и допълнения: 

 1. Текстът на ал.1, преди т.1 се изменя така:  

 „/1/ Продажбата и отдаването под наем от тази наредба се 

извършват след провеждане на търг или конкурс при следните 

условия:“; 

 2. Ал.1, т.1 се изменя така: 
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 „1. Началната цена при търг и конкурс за продажба на 

дълготрайните активи се определя по пазарни цени от независим 

лицензиран оценител, а началната наемна цена на активите, когато те 

представляват имоти, не трябва да бъде по–ниска  от определената в 

Приложение № 1 към Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост.“; 

3. В ал.2, в текста преди т.1 след думата „местен“  се добавя „или 

регионален“; 

 4. Ал.2, т.2 се изменя така: 

 „2. Търг с тайно наддаване се провежда като кандидатите 

подават заедно с документите за участие и писмено ценово 

предложение. 

 Документите за участие се подават в непрозрачен плик, върху 

който се посочва името или фирмата  на кандидата , ЕИК за 

юридическите лица и едноличните търговци, Булстат за вписаните 

лица по регистър Булстат, адрес за кореспонденция и телефон. 

 Предлаганата цена се поставя в отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис „предлагана цена“, поставен в плика с документите за 

участие. 

 В деня на провеждането  на търга комисията разпечатва 

подадените пликове  и се запознава с редовността на документите на 

кандидатите. 

 Редовно подадените оферти се класират според максималната 

тръжна цена  и останалите критерии, ако има такива.“; 

 5. Текстът на ал.3 преди т.1 се изменя така: 

            „/3/ Конкурсът се провежда чрез предварително подаване на 

писмено предложение от всеки кандидат в малък непрозрачен плик, 

който се запечатва. Малкият плик заедно с изискуемите документи от 

кандидатите се поставя в голям непрозрачен плик, който също се 

запечатва и върху него се отбелязва името или фирмата  на кандидата, 

ЕИК за юридическите лица и едноличните търговци, Булстат за 

вписаните лица по регистър Булстат, адрес за кореспонденция и 

телефон. Изискуемите документи  са: заявление за участие в конкурса; 

декларация за запознаване с конкурсните  условия, състоянието на 

обекта и проекто-договора; платежни документи за закупени 

конкурсни книжа и за платен депозит, копие от документа за 

самоличност за физическите лица.“; 

 6. В ал.3, в т.6 израза „Закона за административното 

производство“ се заменя с „Административнопроцесуалния кодекс“. 

               

 § 18. В чл.36 се правят следните изменения: 

1. Текстът на ал.1 се изменя така: 
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 „/1/ Общинското предприятие е специализирано звено на 

общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от 

общинския бюджет.Общинското предприятие може да осъществява 

дейност по: 

 1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция 

на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и 

други имоти-общинска собственост, както и предоставяне на 

свързаните с тях услуги на населението; 

 2. предоставяне на други услуги при осъществяване на други 

местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на 

общината или на нейното население, които се финансират от бюджета 

на общината, определени от общинския съвет.“ 

  

 § 19. В чл.38 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст на чл.38 става ал.1;  

 2. Създава се нова ал.2 със следното съдържание: 

 „/2/ С правилника по ал.1 се определя предметът на дейност, 

структурата, управлението, числения състав и правата и 

задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му 

общинско имущество.“. 

  

 § 20. В чл.39, ал.3, в т.2 думата „имущество“ се заменя с „участие 

в капитала“. 

 

 § 21. Член 40 се изменя така: 

 „Чл.40 /1/ Директорите на Общинските предприятия се 

назначават и освобождават от кмета на общината. 

 /2/ Трудовите правоотношения на директорите на Общинските 

предприятия с кмета на общината възникват след проведен по реда на 

Кодекса на труда конкурс за срок от 5 години. Условията и реда за 

провеждане на конкурса се определят от кмета на общината.“ 

  

 § 22. Член 42 се изменя така: 

 „Чл.42 Щатното разписание на предприятията се утвърждава 

ежегодно от кмета на общината в рамките на определената в 

правилника численост.“. 

              

 § 23. Член 49 се изменя така: 

„Чл.49 Директорът на общинското предприятие е второстепенен 

разпоредител с бюджет“; 

 

§ 24. В чл.51 след думата „дейности“ се добавя „и МДТ“. 
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§ 25. В чл.52  изразът „се разчитат“ се заменя с „отговарят“. 

  

§ 26. Създава се нова Глава четвърта с чл.53 – чл.59. 

 

„Глава ІV 

Участие на Общината в Граждански дружества  

по Закона за задълженията и договорите 

 

 Чл.53. Общината може да осъществява стопанска дейност и чрез 

участие в граждански дружества, образувани по реда на Закона за 

задълженията и договорите. 

 Чл.54. (1) Предложение за учредяване на гражданско дружество с 

Общината може да бъде отправено от заинтересованите лица до кмета 

на Общината или до Общинския съвет. 

  (2) Предложението съдържа: 

 1. обосновка за целесъобразността на учредяване на 

гражданското дружество; 

 2. изложение на инвестиционните намерения; 

          3. описание на непаричната вноска, в случай че лицето би 

желало да участва с такава, както и стойността й; 

 4. друга информация. 

(3) Към предложението следва да бъдат приложени: 

1. копие на удостоверение за актуално състояние; 

2. копие на документ, удостоверяващ регистрацията по 

БУЛСТАТ – за лицата, които не са вписани в търговския регистър, 

воден от Агенцията по вписвания; 

3. проект на договор. 

Чл.55. Право на инициатива за създаване на гражданско 

дружество имат също кметът на Общината и Общинския съвет. 

Чл.56. (1) Общинският съвет взема решение за участие или 

прекратяване участието на Общината в граждански дружества. 

(2) Решението за участие в дружеството съдържа: 

1. наименованието, под което ще бъде осъществявана 

съвместната дейност; 

2. седалището и адреса на управление; 

3. стопанската цел, за която се обединява дейността; 

          4. срока на дружеството; 

5. размера на паричните вноски, които съдружниците следва да 

направят, ако са предвидени такива; 

6. описание на недвижимите имоти и движимите вещи, които 

съдружниците трябва да внесат, ако са предвидени такива, както и 

посочване на тяхната стойност, определена от лицензиран оценител. 



16 

 

(3) Неразделна част от решението е и приетият договор за 

създаване на гражданско дружество. 

(4) Общината може да участва в граждански дружества със 

свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти – частна 

общинска собственост след решение на Общинския съвет, прието с 

мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците. 

Чл.57. (1) С решението за образуване на гражданско дружество, 

Общинският съвет определя лице, което ще представлява Общината в 

качеството й на съдружник. 

(2) Лицето по предходната алинея взема предварително писмено 

съгласие под формата на решение на Общинския съвет при 

изразяване на становище и гласуване по въпросите относно: 

1. изменение или допълнение на договора за създаване на 

дружеството; 

2. избор на управител на дружеството; 

3. предявяване искове на дружеството срещу управителя и 

назначаване на представител за водене на процес срещу него. 

(3) В решението за създаване на гражданско дружество могат да 

бъдат посочени и други случаи, в които представителят на Общината 

трябва да вземе предварителното съгласие на Общинския съвет. 

Чл.58. Въпросите относно органите на дружеството, 

включително условията и реда за формирането им и за техните 

правомощия се уреждат в дружествения договор. 

Чл.59. Относно неуредени в тази глава или в дружествения 

договор въпроси се прилагат разпоредбите на чл.357-364 от Закона за 

задълженията и договорите.“ 

   

§ 27. Глава IV става глава V. 

 

§ 28. Член 53 става чл.60 и се изменя така: 

„Чл.60. В общината се създават и поддържат публични регистри 

за търговските дружества с общинско участие в капитала, за 

общинските предприятия и за гражданските дружества, в които 

участва общината.“ 

1. Ал. 2 се отменя; 

2. Ал. 3 се отменя. 

 

§ 29. Член 54 става чл.61 и в него се правят следните изменения и 

допълнения: 

1. Ал.1 се изменя така: 

„/1/ Регистрите се водят по образец, утвърден в Наредба № 8 от 

17.12.2009 г. на МРРБ и МП“; 

2. Ал.2 се изменя така: 
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„/2/ Регистърът за търговските дружества с общинско участие в 

капитала съдържа: 

1. номер на вписване в общинския регистър; 

2. наименованието на търговското дружество; 

3. данните за търговската регистрация на търговското 

дружество, в това число за преобразуването и прекратяването 

му; 

4. размерът на общинското участие в капитала на 

търговското дружество; 

5. лицата, които представляват общината в органите за 

управление  и контрол на търговското дружество; 

6. възнаграждението на лицата, които представляват 

общината в тези органи.“; 

3.Ал.3 се отменя; 

4. Ал.4 се изменя така: 

„/4/ Регистърът за общинските предприятия съдържа: 

       1. номер на вписване в общинския регистър; 

       2. наименованието на предприятието; 

       3. номерът и дата на приемане на решението на общинския 

съвет за създаването, преобразуването и закриването на общинското 

предприятие; 

      4. предметът на дейност на предприятието; 

      5. органите на управление на предприятието; 

                6. броят заети лица по щатно разписание; 

7. предоставеното на предприятието недвижимо общинско 

имущество чрез посочване на актовете за общинска собственост 

№/дата.“ 

5. Създава се нова ал.5 със следното съдържание: 

„/5/Регистърът за гражданските дружества, в които участва 

общината съдържа: 

                  1. номер на вписване в общинския регистър; 

                  2. наименованието на гражданското дружество; 

                  3. целта на гражданското дружество; 

                  4. съдружниците; 

                  5. вноската и делът на общината; 

                  6. имената и длъжностите на лицата, представляващи 

общината в гражданското дружество; 

                  7. срокът на договора и прекратяване на гражданското 

дружество.“ 

6. Ал.5 става ал.6. 

 

§ 30. Член 55 става чл.62. 
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§ 31. Член 56 става чл.63. 

 

§ 32. Член 57 става чл.64. 

 

§ 33. Глава V става глава VI. 

 

§ 34. Параграф 1 от „Заключителни разпоредби“ се изменя така: 

 „§ 1. Тази наредба се издава на основание чл.51а, ал.4 от Закона 

за общинската собственост.”. 

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

 

 Решението подлежи на оспорване по реда на 

Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд 

Разград. 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 357. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на 

Община Разград 

Относно: Предложение за приемане на Списък на средищните 

училища в община Разград за учебната 2017/2018 година. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В Държавен вестник бр. 53 от 04.07.2017 г. е обнародвано 

Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на Министерския съвет за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски 

градини и училища, прието на основание чл.53, ал.6 от Закона за 

предучилищното и училищното образование /ЗПУО/. С § 2. от същото 

постановление се отменя Постановление № 84 на Министерския съвет от 

2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република 

България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 

училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за 

допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите 

ученици от средищните училища, поради което възниква необходимостта 
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Общинският съвет да приеме решение, с което да определи средищните 

училища в община Разград за учебната 2017/2018 година.  

Съгласно чл. 2 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за средищно училище по 

смисъла на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО се определя държавно или общинско 

училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗПУО – начално, основно, 

обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици 

в задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма 

училище и за които това е училището, осъществяващо обучение в 

съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, измерено по 

асфалтирана пътна мрежа.   

 На територията на община Разград се намират 22 населени места, от 

които в 15 няма действащи училища и подлежащите на задължително 

предучилищно и училищно образование в тези селища пътуват до 

населени места, в които има училища и осъществяват обучение в 

съответния клас.  

  Седем училища от община Разград отговарят на посочените в чл. 2 

от ПМС № 128/29.06.2017 г., критерии за включване в Списъка на 

средищните детски градини и училища, а именно – Основно училище 

„Васил Левски“, гр. Разград; Основно училище „Никола  Вапцаров“, гр. 

Разград; Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград; Основно 

училище „Отец Паисий“, гр. Разград; Средно училище „Христо Ботев“, гр. 

Разград; Основно училище „Кирил и Методий“, с. Киченица; Основно 

училище „Д-р Петър Берон“, с. Осенец. 

Съгласно чл. 5 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за пътуващите деца и 

ученици до средищна детска градина и средищно училище се осигурява 

безплатен транспорт. 

Седемте училища осигуряват подходящ и безопасен транспорт, с цел 

опазване живота и здравето на децата в задължителна училищна възраст, 

което е предпоставка за задържане на семействата в малките населени 

места и ограничаване на миграцията към общинския център. Тези училища 

са функционирали като средищни и през изминалата 2016/2017 учебна 

година и същите осигуряват към настоящия момент възможности за 

целодневна организация на учебния процес и обедно хранене на 

учениците. 

С оглед на изложеното и в съответствие с разпоредбите на чл. 3, ал. 1 

и ал. 2 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища, кметът на 

общината следва да внесе мотивирано предложение до Министерството на 

образованието и науката в срок до 10 септември 2017 година след решение 

на общинския съвет. 

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

чл. 22, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал.1 и ал. 2 от Постановление № 128 от 29.06.2017 
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г. на Министерския съвет за определяне на критерии за включване в 

Списъка на средищните детски градини и училища, предлагам на 

Общински съвет Разград да вземе следното решение: 

1. Приема Списък на средищните училища в община Разград за 

учебната 2017/2018 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящото решение както следва: 

� Основно училище „Васил Левски“, гр. Разград; 

� Основно училище „Никола  Вапцаров“, гр. Разград; 

� Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград;  

� Основно училище „Отец Паисий“, гр. Разград;  

� Средно училище „Христо Ботев“, гр. Разград; 

�  Основно училище „Кирил и Методий“, с. Киченица;  

� Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. Осенец. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да внесе мотивирано 

предложение в Министерството на образованието и науката в срок до 10 

септември 2017 година за включване на посочените в т.1 от настоящото 

решение средищни училища в Списъка на средищните детски градини и 

училища.  

 Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в комисиите по 

законност и по образование. Господин Монев, да ни докладвате за 

решението на комисията по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

 Уважаеми 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 Хасанов, за образование. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

 Благодаря. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги, 

 Докладната записка бе разгледана в комисията по образование и 

наука и бе подкрепена с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с тази докладна записка? 
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Няма такива. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 357. 

Моля, гласувайте. 

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 407 

 

В Държавен вестник бр. 53 от 04.07.2017 г. е обнародвано 

Постановление № 128 от 29.06.2017 г. на Министерския съвет за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 

детски градини и училища, прието на основание чл.53, ал.6 от Закона 

за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/. С § 2. от 

същото постановление се отменя Постановление № 84 на 

Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните 

училища в Република България, определяне на критерии за включ-

ване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови 

правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за 

осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните 

училища, поради което възниква необходимостта Общинският съвет 

да приеме решение, с което да определи средищните училища в 

община Разград за учебната 2017/2018 година.  

Съгласно чл. 2 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за средищно училище 

по смисъла на чл. 53, ал. 2 от ЗПУО се определя държавно или 

общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от ЗПУО – начално, 

основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-

малко 10 ученици в задължителна училищна възраст от други 

населени места, в които няма училище и за които това е училището, 

осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-

малко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа.   

 На територията на община Разград се намират 22 населени 

места, от които в 15 няма действащи училища и подлежащите на 

задължително предучилищно и училищно образование в тези селища 

пътуват до населени места, в които има училища и осъществяват 

обучение в съответния клас.  

  Седем училища от община Разград отговарят на посочените в 

чл. 2 от ПМС № 128/29.06.2017 г., критерии за включване в Списъка 

на средищните детски градини и училища, а именно – Основно 

училище „Васил Левски“, гр. Разград; Основно училище „Никола  

Вапцаров“, гр. Разград; Основно училище „Никола Икономов“, гр. 

Разград; Основно училище „Отец Паисий“, гр. Разград; Средно 

училище „Христо Ботев“, гр. Разград; Основно училище „Кирил и 
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Методий“, с. Киченица; Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. 

Осенец. 

Съгласно чл. 5 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за пътуващите деца и 

ученици до средищна детска градина и средищно училище се 

осигурява безплатен транспорт. 

 

Седемте училища осигуряват подходящ и безопасен транспорт, с 

цел опазване живота и здравето на децата в задължителна училищна 

възраст, което е предпоставка за задържане на семействата в малките 

населени места и ограничаване на миграцията към общинския 

център. Тези училища са функционирали като средищни и през 

изминалата 2016/2017 учебна година и същите осигуряват към 

настоящия момент възможности за целодневна организация на 

учебния ден и обедно хранене на учениците. 

 С оглед на изложеното и в съответствие с разпоредбите на чл. 3, 

ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища, 

кметът на общината следва да внесе мотивирано предложение до 

Министерството на образованието и науката в срок до 10 септември 

2017 година след решение на общинския съвет. 

 

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

и чл. 22, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 3, ал.1 и ал. 2 от Постановление № 128 от 

29.06.2017 г. на Министерския съвет за определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища, 

Общински съвет Разград, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Списък на средищните училища в община Разград за 

учебната 2017/2018 година, съгласно Приложение № 1, неразделна част 

от настоящото решение както следва: 

� Основно училище „Васил Левски“, гр. Разград; 

� Основно училище „Никола  Вапцаров“, гр. Разград; 

� Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград;  

� Основно училище „Отец Паисий“, гр. Разград;  

� Средно училище   „Христо Ботев“, гр. Разград; 

� Основно училище „Кирил и Методий“, с. Киченица;  

� Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. Осенец. 
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2. Възлага на Кмета на Община Разград да внесе мотивирано 

предложение в Министерството на образованието и науката в срок до 

10 септември 2017 година за включване на посочените в т.1 от 

настоящото решение средищни училища в Списъка на средищните 

детски градини и училища.  

 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

 

Приложение: Списък на средищните училища в община Разград за 

учебната 2017/2018 година, изготвен на основание на прогнозни данни от 

директорите на училищата към 21.07.2017 г. 

 

Приложение № 1 е неразделна част от настоящото решение и е 

приложено към Протокол № 29 от проведеното заседание на Общински 

съвет Разград на 10.08.2017 г. 

 

 

С Т А Т И Я 3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Следващите две докладни записки с входящи номера 362 и 368 не 

влязоха за разглеждане в дневния ред в точка първа Доклани записки, 

както и 371. 

Така че пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 

372. 

Докладна записка от Галина Георгиева – Маринова – зам. – кмет на 

Община Разград 

Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление 

и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година, приета 

с Решение № 277  по Протокол № 21 от 31.01. 2017 год. на Общински 

съвет Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С Решение № 277 по Протокол № 21/31.01.2017 година на Общински 

съвет Разград е приета Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2017 година. Съгласно т.1 от Раздел IV 

„Заключителни разпоредби“ от програмата, същата подлежи на 

актуализация при възникнала необходимост през годината. 
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Община Разград е собственик на следните имоти: 

• Поземлен имот с идентификатор 61710.505.7204 по Акт № 

2812 за поправка на Акт за частна общинска собственост № 

876/13.01.2011 год., с площ от 2 187,00 кв.м., находящ се в 

гр.Разград, ул.„Конверсия“ № 6, по кадастралната карта на 

гр.Разград;  

• Поземлен имот с идентификатор 61710.505.7209 по Акт № 

880/17.01.2011 година за частна общинска собственост, с площ 

от 3 033,00 кв.м., находящ се в гр.Разград, ул. „Конверсия“ № 

3, по кадастралната карта на гр.Разград; 

• Поземлен имот с идентификатор 61710.502.355 по Акт за 

публична общинска собственост № 461/26.01.1998 година, 

представляващ  сграда и дворно място, находящ се в 

гр.Разград, кв.„Варош“, ул.„Г.С.Раковски“ №11 /Клуб на 

културните дейци/. Част от сградата е преустроена в търговски 

обект – ресторант, а дворното място е обособено като лятна 

градина, които към настоящия момент са свободни и не са 

отдадени под наем. 

За реализиране на основната цел на програмата възниква 

необходимостта от включване в нея на посочените имоти.   

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, 

ал.9 и ал.10 от Закона за общинската собственост и т.1 и т.2 от раздел IV 

„Заключителни разпоредби“ от Програмата за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост за 2017 година, предлагам на Общински 

съвет Разград да приеме следното решение: 

1. Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 277 по 

Протокол № 21/31.01.2017 година на Общински съвет Разград, както 

следва: 

1.1. Подточка 1.3 от т.1 „Незастроени имоти“ от Раздел II „Прогноза 

за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска 

собственост“ се изменя както следва:  

„Вещни права – 8 броя – 458 128,00 лв. за Бизнес зона „Перистър”. 

 

1.2. В Раздел III „Описание на имотите, предмет на процедури през 

2017 година“ се правят следните изменения и допълнения: 

1.2.1. Подточка 1.3 от т.1 „Незастроени имоти“ се изменя и 

допълва както следва: 

 „Вещни права – 8 броя” и се създават нови точки 7 и 8 със следното 

съдържание: 
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„7. Имот № 61710.505.7204, находящ се в Разград, ул.„Конверсия” № 

6, Бизнес зона „Перистър” - 2 187,00 кв.м.; 

8. Имот № 61710.505.7209, находящ се в Разград, ул.„Конверсия” № 

3, Бизнес зона „Перистър” – 3 033,00 кв.м.”; 

 

1.2.2. Подточка 2.2.1. от т.2. „Застроени имоти“, се изменя и 

допълва както следва: 

 „Общо имоти, отдавани под наем 152 броя, с предстоящи процедури 

– 25“ и се добавя нова точка 25 със следното съдържание: 

„25. Обект ресторант и лятна градина, гр.Разград, кв.„Варош“, 

ул.„Г.С.Раковски“ № 11“. 

2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година, да се отрази 

в интернет страницата на Община Разград. 

Благодаря. 

 

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.№ 

372. Моля, гласувайте. 

 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

10.08.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева не участва   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   
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17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова   + 

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 408 

 

С Решение № 277 по Протокол № 21/31.01.2017 година на 

Общински съвет Разград е приета Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година. 

Съгласно т.1 от Раздел IV „Заключителни разпоредби“ от програмата, 

същата подлежи на актуализация при възникнала необходимост през 

годината. 

Община Разград е собственик на следните имоти: 

• Поземлен имот с идентификатор 61710.505.7204 по Акт № 

2812 за поправка на Акт за частна общинска собственост № 

876/13.01.2011 год., с площ от 2 187,00 кв.м., находящ се в 

гр.Разград, ул.„Конверсия“ № 6, по кадастралната карта на 

гр.Разград;  

• Поземлен имот с идентификатор 61710.505.7209 по Акт № 

880/17.01.2011 година за частна общинска собственост, с 

площ от 3 033,00 кв.м., находящ се в гр.Разград, ул. 

„Конверсия“ № 3, по кадастралната карта на гр.Разград; 

• Поземлен имот с идентификатор 61710.502.355 по Акт за 

публична общинска собственост № 461/26.01.1998 година, 

представляващ  сграда и дворно място, находящ се в 

гр.Разград, кв.„Варош“, ул.„Г.С.Раковски“ №11 /Клуб на 

културните дейци/. Част от сградата е преустроена в 
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търговски обект – ресторант, а дворното място е обособено 

като лятна градина, които към настоящия момент са 

свободни и не са отдадени под наем. 

За реализиране на основната цел на програмата възниква 

необходимостта от включване в нея на посочените имоти.   

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

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

и т.1 и т.2 от раздел IV „Заключителни разпоредби“ от Програмата за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 

година, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 19 гласа 

„ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 1, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 277 

по Протокол № 21/31.01.2017 година на Общински съвет Разград, 

както следва: 

1.1. Подточка 1.3 от т.1 „Незастроени имоти“ от Раздел II 

„Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска 

собственост“ се изменя както следва:  

„Вещни права – 8 броя – 458 128,00 лв. за Бизнес зона „Перистър”. 

 

1.2. В Раздел III „Описание на имотите, предмет на процедури през 

2017 година“ се правят следните изменения и допълнения: 

1.2.1. Подточка 1.3 от т.1 „Незастроени имоти“ се изменя и 

допълва както следва: 

 „Вещни права – 8 броя” и се създават нови точки 7 и 8 със 

следното съдържание: 

„7. Имот № 61710.505.7204, находящ се в Разград, ул.„Конверсия” 

№ 6, Бизнес зона „Перистър” - 2 187,00 кв.м.; 

8. Имот № 61710.505.7209, находящ се в Разград, ул.„Конверсия” № 

3, Бизнес зона „Перистър” – 3 033,00 кв.м.”; 

 

1.2.2. Подточка 2.2.1. от т.2. „Застроени имоти“, се изменя и 

допълва както следва: 

 „Общо имоти, отдавани под наем 152 броя, с предстоящи 

процедури – 25“ и се добавя нова точка 25 със следното съдържание: 

„25. Обект ресторант и лятна градина, гр.Разград, кв.„Варош“, 

ул.„Г.С.Раковски“ № 11“. 
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2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година, да се 

отрази в интернет страницата на Община Разград. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

 

Решението подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 373. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост на 

собствениците на законно построена сграда в него. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик на поземлен имот с идентификатор 

61710.614.1169 по кадастралната карта на гр.Разград, местност 

„Исперихски път“ с площ от 762,00 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе. За имота има 

съставен Акт за частна общинска собственост № 2813/29.06.2017 година. В 

имота е изградена законно построена сграда, собственост на Марийка 

Любенова Тотева, Валери Младенов Пенчев и Любомир Младенов Пенчев. 

Получена е молба от собствениците на сградата за закупуване на 

общинския имот. 

Молбата е разгледана на заседание на комисията по чл.2 от Наредба 

№ 2 на Общински съвет Разград, която е приела положително решение. 

Изготвена е пазарна оценка от оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения, която е в размер на  420,00 лв. /четиристотин и двадесет лева/. 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка издадено от Община 

Разград същата е в размер на 145,60 лв. /сто четиридесет и пет лева и 

шестдесет стотинки/. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, 

ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.28 и чл.28а от 
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Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост и молба с вх. № АО-

05-03-3734/11.05.2017 от Марийка Любенова Тотева, Валери Младенов 

Пенчев и Любомир Младенов Пенчев, предлагам на Общински съвет 

Разград да приеме следното решение: 

1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.614.1169 по 

кадастралната карта на гр.Разград, местност „Исперихски път“ с площ от 

762,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин 

на трайно ползване: Лозе, при съседи: имоти с №№ 61710.614.2816, 

61710.124.230, 61710.614.1170, 61710.614.2815, 61710.614.1184, на 

собствениците на законно построена сграда в него – Марийка Любенова 

Тотева, Валери Младенов Пенчев и Любомир Младенов Пенчев, на цена в 

размер на 420,00 лв. /четиристотин и двадесет лева/, определена от 

оценител на имоти, при данъчна оценка в размер на 145,60 лв. /сто 

четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/. 

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

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

 Благодаря. 

  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания и предложения във връзка с докладната записка? 

Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 

вх.№ 373. Моля, гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

10.08.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев не участва   

2. Божинел Василев Христов не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева не участва   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров не участва   
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13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. ХамиИбрахимовХамиев отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 409 

 

Марийка Любенова Тотева, Валери Младенов Пенчев и 

Любомир Младенов Пенчев са собственици на законно построена 

сграда, съгласно Нотариален акт № 145 от 24.04.2017 година, том 1, 

рег.№ 893, дело № 90 на Росица Кирилова – Нотариус с район на 

действие Районен съд Разград, с регистрационен № 380 на 

Нотариалната камара.  Сградата е изградена в поземлен имот с 

идентификатор 61710.614.1169 по кадастралната карта на гр.Разград, 

одобрена със заповед № РД-18-37/10.03.2008 година на Изпълнителния 

директор на АГКК. Имотът е с площ от 762,00 кв.м., с трайно 

предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 

ползване: Лозе. Същият  е актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2813/29.06.2017 година. С молба с вх.№ АО-05-03-

3734/11.05.2017 година до Община Разград собствениците на сградата 

са изявили желание да закупят гореописания имот. 

 Изготвена е пазарна оценка от Невяна Найденова Ненова – 

оценител на земеделски земи и трайни насаждения, съгласно 

сертификат рег.№ 810100049 от 01.12.2010 г. на Камарата на 
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независимите оценители в България, която е в размер на  420,00 лв. 

/четиристотин и двадесет лева/. 

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

ДОПК с изх.№ 6705002539/29.06.2017 година на Община Разград 

данъчната оценка на имота е в размер на 145,60 лв. /сто четиридесет и 

пет лева и шестдесет стотинки/. 

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

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.28 и чл.28а от Наредба № 2 на Общински съвет 

Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-

общинска собственост и молба с вх. № АО-05-03-3734/11.05.2017 от 

Марийка Любенова Тотева, Валери Младенов Пенчев и Любомир 

Младенов Пенчев, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, 

с 19 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.614.1169 по кадастралната карта на гр.Разград, местност 

„Исперихски път“ с площ от 762,00 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, при 

съседи: имоти с №№ 61710.614.2816, 61710.124.230, 61710.614.1170, 

61710.614.2815, 61710.614.1184, на собствениците на законно построена 

сграда в него – Марийка Любенова Тотева, Валери Младенов Пенчев 

и Любомир Младенов Пенчев, на цена в размер на 420,00 лв. 

/четиристотин и двадесет лева/, определена от оценител на имоти, при 

данъчна оценка в размер на 145,60 лв. /сто четиридесет и пет лева и 

шестдесет стотинки/. 

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

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

  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

  

Решението подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 
 

С Т А Т И Я 5 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 374. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7209 по кадастралната карта на град Разград 

– Акт за частна общинска собственост № 880/17.01.2011 година по реда 

на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно 

наддаване. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В  Община Разград е получено заявление за инвестиционно 

намерение с вх.№ АО-05-03-3534/04.05.2017 г.  от „ПОЛИПАРТС“ ООД, 

гр. Разград с искане за учредяване право на строеж в поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7209 по кадастралната карта на град Разград, 

находящ се в град Разград, улица „Конверсия” № 3. Предложението е за 

изграждане на складова база за промишлени стоки на един етаж със 

застроена площ до 1 800,00 кв. м. /хиляда и осемстотин квадратни метра/. 

Инвестиционният проект е на стойност около 1 300 000,00 лева /един 

милион и триста хиляди лева/ със срок за изграждане до 36 /тридесет и 

шест/ месеца от датата на подписване на договора за учредяване на право 

на строеж, разкриване на не по-малко от 20 броя работни места при 

пускане на сградата в експлоатация. Предложението е разгледано на 

заседание на комисията по чл.2, ал.3 от Наредба № 21 на Общински съвет 

Разград, която предлага да се проведе процедура за публичен търг с тайно 

наддаване за учредяване  възмездно безсрочно право на строеж върху 

посочения поземлен имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземления имот 

с посочения идентификатор по кадастралната карта на град Разград за 

изграждане на едноетажна сграда със застроена площ до 1 800,00 кв. м., 

която оценка е в размер на 94 606,00 лева /деветдесет и четири хиляди 

шестстотин и шест лева/ без ДДС. Съгласно Удостоверение за данъчна 

оценка, издадено от Община Разград, данъчната оценка  на  правото  на  

строеж  е в размер на 68 911,90 лева. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, 

ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17 от Наредба № 

21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите 

общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър” 

гр.Разград, във връзка с чл. 33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с 
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имоти и вещи – общинска собственост, предлагам на Общинския съвет да 

приеме следното решение: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава 

седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград, за учредяване на 

безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на 

недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с идентификатор 61710.505.7209, по Акт № 880/17.01.2011 година за 

частна общинска собственост, с площ от 3 033,00 кв.м. /три хиляди 

тридесет и три квадратни метра/, находящ се в град Разград, улица 

„Конверсия” № 3, община Разград, област Разград, с трайно 

предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно 

ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, при  начална 

тръжна цена от 94 606,00 лева /деветдесет и четири хиляди шестстотин и 

шест лева/ без ДДС, определена от независим оценител на недвижими 

имоти и данъчна оценка в размер на 68 911,90 лева /шестдесет и осем 

хиляди деветстотин и единадесет лева и 90 ст./, при следните тръжни 

условия: 

1.1. Застроена площ на новоизградената сграда – до 1 800,00 кв. м. 

/хиляда и осемстотин квадратни метра/, която да отговаря на изискванията 

на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение 

№ 741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и 

план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ 

етаж. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 

1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или 

паркиране в границите на поземления имот, в който е придобито правото 

на строеж. 

1.5. Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет 

и шест/ месеца от датата на подписване на договора. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 20 /двадесет/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването им 

за срок не по-малък от 1 /една/ година. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да организира провеждането 

на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на безсрочно право на 

строеж в поземления имот по т.1, да издаде заповед и сключи договор въз 

основа на резултатите от проведения търг. 

Благодаря ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Предложения и изказвания във връзка с докладната записка? 

Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 

вх.№ 374. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

10.08.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев не участва   

2. Божинел Василев Христов не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева не участва   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. ХамиИбрахимовХамиев отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 410 

 

Община Разград е собственик на недвижим имот – частна 

общинска собственост, по Акт № 880/17.01.2011 год. за частна 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7209 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Разград, с адрес: гр. Разград, ул. 

„Конверсия” № 3, с площ от 3 033,00 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: „Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За друг 

вид производствен, складов обект”. 

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл.1, ал.4 от 

Наредба №21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград стратегически цели е необходимо 

учредяване на ограничени вещни права върху поземлените имоти, 

находящи се на територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на 

представители на бизнеса под различни форми. За учредяване право 

на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7209 има 

проявен инвеститорски интерес, в резултат на което комисията по 

чл.2, ал.3 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление 

и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград, определена със Заповед № 30 от 

14.01.2016 година на кмета на Община Разград, на свое заседание, 

проведено на 17.05.2017 година, предлага да се проведе процедура за 

публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно 

безсрочно право на строеж в посочения имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен 

имот с идентификатор 61710.505.7209 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград за изграждане на едноетажна 

сграда със застроена площ до 1 800,00 кв. м. /хиляда и осемстотин 

квадратни метра/ за производствен, складов обект, от „РЕГПАЛ” 

ЕООД – оценител на недвижими имоти, с рег.№ 900300013/14.12.2009 

година на Камарата на независимите оценители, която е в размер на 

94 606,00 лева /деветдесет и четири хиляди шестстотин и шест лева/ без 

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

ДОПК изх.№67050002534/29.06.2017 година, издадено от Община 

Разград, данъчната оценка  на  правото  на  строеж  в  поземления 

имот с идентификатор 61710.505.7209 е 68 911,90 лева /шестдесет и 

осем хиляди деветстотин и единадесет лева и 90 ст./.  

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

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.17 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с чл. 

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

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 19 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на 

глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска 

собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в 

определените граници за застрояване на недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7209, по Акт № 880/17.01.2011 година за 

частна общинска собственост, с площ от 3 033,00 кв.м. /три хиляди 

тридесет и три квадратни метра/ по кадастралната карта на 

гр.Разград, одобрена със Заповед РД-18-37/10.03.2008 година на 

изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед 

КД-14-17-341/30.11.2010 г. на началника на СГКК-Разград, с адрес: 

град Разград, улица „Конверсия” № 3, община Разград, област 

Разград, с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и 

начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов 

обект“, при съседи: Поземлени имоти с идентификатори 

61710.505.7208,  61710.505.7245, 61710.505.7207, 61710.505.7244, при  

начална тръжна цена от 94 606,00 лева /деветдесет и четири хиляди 

шестстотин и шест лева/ без ДДС, определена от независим оценител 

на недвижими имоти и данъчна оценка в размер на 68 911,90 лева 

/шестдесет и осем хиляди деветстотин и единадесет лева и 90 ст./, при 

следните тръжни условия: 

1.1. Застроена площ на новоизградената сграда – до 1 800,00 кв. 

м. /хиляда и осемстотин квадратни метра/, която да отговаря на 

изискванията на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 

одобрения с Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет 

Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” 

град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 

/един/ етаж. 
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1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 

1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране 

и/или паркиране в границите на поземления имот, в който е 

придобито правото на строеж. 

1.5. Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 

/тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 20 /двадесет/ броя работни 

места в тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и 

запазването им за срок не по-малък от 1 /една/ година. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да организира 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на 

безсрочно право на строеж в поземления имот по т.1, да издаде заповед 

и сключи договор въз основа на резултатите от проведения търг. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

 

Решението подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 375. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7204 по кадастралната карта на град Разград 

– Акт № 2812 от 20.06.2017 г. за поправка на Акт за частна общинска 

собственост № 876/13.01.2011 година по реда на Закона за общинската 

собственост чрез публичен търг с тайно наддаване. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В  Община Разград е получено заявление за инвестиционно 

намерение с вх.№ АО-05-03-3533/04.05.2017 г. от „ПОЛИПАРТС“ ООД, 

гр. Разград с искане за учредяване право на строеж в поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7204 по кадастралната карта на град Разград, 
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находящ се в град Разград, улица „Конверсия” №6. Предложението е за 

изграждане на търговски комплекс на един етаж със застроена площ до 1 

200,00 кв. м. /хиляда и двеста квадратни метра/. Инвестиционният проект 

е на стойност около 1 000 000,00 лева /един милион лева/ със срок за 

изграждане до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на 

договора за учредяване на право на строеж, разкриване на не по-малко от 

12 броя работни места при пускане на сградата в експлоатация. 

Предложението е разгледано на заседание на комисията по чл.2, ал.3 от 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград, която предлага да се проведе 

процедура за публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно 

безсрочно право на строеж върху посочения поземлен имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж  в поземления имот 

за изграждане на едноетажна сграда със застроена площ до 1 200,00 кв. м. 

/хиляда и двеста квадратни метра/, която е в размер на 63 522,00 лева 

/шестдесет и три хиляди петстотин двадесет и два лева/, без ДДС. 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка, издадено от Община Разград, 

данъчната оценка  на  правото  на  строеж  в  поземления имот е в размер 

на 57 426,60 лева /петдесет и седем хиляди четиристотин двадесет и шест 

лева и 60 ст./.  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, 

ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17 от Наредба № 

21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите 

общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър” 

гр.Разград, във връзка с чл. 33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с 

имоти и вещи – общинска собственост, предлагам на Общински съвет 

Разград да приеме следното решение:  

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава 

седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград, за учредяване на 

безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на 

недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с идентификатор 61710.505.7204, по Акт № 2812 от 20.06.2017 г. за 

поправка на Акт за частна общинска собственост № 876/13.01.2011 год., с 

площ от 2 187,00 кв.м. /две хиляди сто осемдесет и седем квадратни метра/ 

по кадастралната карта на гр.Разград, с адрес: град Разград, улица 

„Конверсия” № 6, с трайно предназначение на територията: 

„Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За търговски обект, 

комплекс“, при  начална тръжна цена от 63 522,00 лева /шестдесет и три 

хиляди петстотин двадесет и два лева/ без ДДС, определена от независим 

оценител на недвижими имоти и данъчна оценка в размер на 57 426,60 

лева /петдесет и седем хиляди четиристотин двадесет и шест лева и 60 ст./, 

при следните тръжни условия: 
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1.1. Застроена площ на новоизградената сграда – до 1 200,00 кв. м. 

/хиляда и двеста квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на 

Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони и одобрения с Решение № 

741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за застрояване и 

план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ 

етаж. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: търговски обект, 

комплекс. 

1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или 

паркиране в границите на поземления имот, в който е придобито правото 

на строеж. 

1.5. Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет 

и шест/ месеца от датата на подписване на договора. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 12 /дванадесет/ броя работни места 

в тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването им 

за срок  не по-малък от 1 /една/ година. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да организира провеждането 

на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на безсрочно право на 

строеж в поземления имот по т.1, да издаде заповед  и сключи договор въз 

основа на резултатите от проведения търг. 

Благодаря за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи да зададат въпроси. Изказвания, предложения във връзка с 

докладната записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване 

на докладна записка с вх.№ 375. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

10.08.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев не участва   

2. Божинел Василев Христов не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   
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8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева не участва   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. ХамиИбрахимовХамиев отсъства   

32. Хасан Халилов Хасанов не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 411 

 

Община Разград е собственик на недвижим имот – частна 

общинска собственост, по Акт № 2812 от 20.06.2017 г. за поправка на 

Акт за частна общинска собственост № 876/13.01.2011 год., 

представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7204 по 

кадастралната карта и кадастралните  регистри на  гр. Разград,  с  

адрес: гр. Разград,  ул.  „Конверсия” № 6,  с площ от 2 187,00 кв.м., с 

трайно предназначение на територията: „Урбанизирана” и начин на 

трайно ползване:  „За търговски обект, комплекс”. 

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл.1, ал.4 от 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград стратегически цели е необходимо 

учредяване на ограничени вещни права върху поземлените имоти, 

находящи се на територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на 
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представители на бизнеса под различни форми. За учредяване право 

на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7204 има 

проявен инвеститорски интерес, в резултат на което комисията по 

чл.2, ал.3 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление 

и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград, определена със Заповед № 30 от 

14.01.2016 година на кмета на Община Разград, на свое заседание, 

проведено на 17.05.2017 година, предлага да се проведе процедура за 

публичен търг с тайно наддаване за учредяване на възмездно 

безсрочно право на строеж в посочения имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж  в поземлен 

имот с идентификатор 61710.505.7204 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград за изграждане на едноетажна 

сграда със застроена площ до 1 200,00 кв. м. /хиляда и двеста 

квадратни метра/ за производствен, складов обект, от „РЕГПАЛ” 

ЕООД – оценител на недвижими имоти, с рег.№900300013/14.12.2009 

година на Камарата на независимите оценители, която е в размер на 

63 522,00 лева /шестдесет и три хиляди петстотин двадесет и два лева/, 

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

ДОПК изх.№ 67050002535/29.06.2017 година, издадено от Община 

Разград, данъчната оценка  на  правото  на  строеж  в  поземления 

имот с идентификатор 61710.505.7204 е в размер на 57 426,60 лева 

/петдесет и седем хиляди четиристотин двадесет и шест лева и 60 ст./.  

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

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.17 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с чл. 

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

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 19 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на 

глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в 

определените граници за застрояване на недвижим имот-частна 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7204, по Акт № 2812 от 20.06.2017 г. за 
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поправка на Акт за частна общинска собственост № 876/13.01.2011 

год., с площ от 2 187,00 кв.м. /две хиляди сто осемдесет и седем 

квадратни метра/ по кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със 

Заповед РД-18-37/10.03.2008 година на изпълнителния директор на 

АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-17-341/30.11.2010 г. на 

началника на СГКК-Разград, с адрес: град Разград, улица 

„Конверсия” № 6, община Разград, област Разград, с трайно 

предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно 

ползване: „За търговски обект, комплекс“, при съседи: Поземлени 

имоти с идентификатори 61710.505.7245, 61710.505.7244, 

61710.505.7205, 61710.505.7198, при  начална тръжна цена от 63 522,00 

лева /шестдесет и три хиляди петстотин двадесет и два лева/ без ДДС, 

определена от независим оценител на недвижими имоти и данъчна 

оценка в размер на 57 426,60 лева /петдесет и седем хиляди 

четиристотин двадесет и шест лева и 60 ст./, при следните тръжни 

условия: 

1.1. Застроена площ на новоизградената сграда – до 1 200,00 кв. 

м. /хиляда и двеста квадратни метра/, която да отговаря на 

изискванията на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 

одобрения с Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет 

Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” 

град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 

/един/ етаж. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: търговски 

обект, комплекс. 

1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране 

и/или паркиране в границите на поземления имот, в който е 

придобито правото на строеж. 

1.5. Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 

/тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 12 /дванадесет/ броя работни 

места в тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и 

запазването им за срок  не по-малък от 1 /една/ година. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да организира 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на 

безсрочно право на строеж в поземления имот по т.1, да издаде заповед  

и сключи договор въз основа на резултатите от проведения търг. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

 

Решението подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С това изчерпахме точка първа от днешния дневния ред Докладни 

записки. Пристъпваме към изпълнение на точка втора. 

 

ТОЧКА ВТОРА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Още веднъж искам да кажа, че във връзка с чл. 54, ал. 4 от нашия 

правилник неотложни въпроси могат да бъдат внесени и разглеждани на 

заседание на Общински съвет – Разград, ако са регистрирани в звеното по 

чл. 29а до 12:00 часа на предходния ден. В днешният ден, обаче, е 

постъпила декларация от общински съветник Милена Орешкова, която 

касае проблем, изключително наболял за общината. Поради тази причина 

съм преценила и съм я включила в дневния ред, в точка втора текущи. И 

ще помоля госпожа Орешкова да ни запознае с декларацията. 

 

Декларация с вх.№ 381/10.08.2017г. от Милена Орешкова – 

независим общински съветник в Общински съвет - Разград 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник. 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, 

В действителност е изключително належащо да изразим позиция 

относно замърсяването на въздуха в град Разград и във връзка с това ви 

предлагам проект на декларация, която след обсъждането, съответно 

можете да приемете или да не приемете. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 В последната  седмица  въздухът в Разград отново е замърсен. 

Високите августувски температури, съчетани с неприятната  миризма на 

химикали, правят  околната среда непоносима за хората от града. 

Проверката на РИОСВ в Русе е установила, че въздухът е  наситен с 

миризма от отпадъчните води на  фармацевтичния завод „Биовет“. 

Предприятието разширява производството си и количеството на  водите, 
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наситени с химикали, които ще се изливат в река Бели Лом тепърва ще 

расте.  

В скоро време ще започне  разширение и изграждане на нови 

индустриални мощности и на територията на завода на „Амилум“. 

Компанията  планира почти двойно увеличаване  на производствения си 

капацитет. Това ще увеличи и количеството  на отпадните води, както и 

опасностите  за околната  среда. 

Причините  екоравновесието в Разград да бъде поставено  на 

изпитание не са в компаниите, които инвестират в пречиствателни 

съоръжения, развиват  производството си, отварят работни места и 

създават брутен вътрешен продукт. 

Истината е, че градската инфраструктура не е подготвена да 

посрещне предизвикателствата на икономическото  развитие на големите 

предприятия в региона. Общината, в лицето на кмета   Валентин Василев, е 

безучастен наблюдател на това което става наоколо. Местната власт  няма  

нито желание, нито капацитет да  търси и предлага решения на 

проблемите, които предстоят. 

В  Разград  няма  готовност за създаването на единна водна 

асоциация, не се търсят европейски средства за развитие на  ВиК 

инфраструктурата. Кметският екип  не се интересува от  генезиса на 

проблема със замърсения въздух, не  търси трайно и перспективно 

решение. 

Когато дойдат избори  кметът Василев и неговата партия ГЕРБ  

обещават,че ще привличат инвеститори в Разград. Но не са в състояние да 

предложат адекватно решение на съществуващите проблеми на  

установилите се вече в Разград големи индустриални  компании. Въпреки 

многобройните оплаквания от страна на граждани местната власт 

бездейства и се оправдава, че нищо не зависи от нея. 

Това не е вярно. Кметът и неговият екип имат и възможността, и 

задължението да поддържат  и развиват градската инфраструктура. 

Местната управа може и е длъжна да търси  дългосрочни и устойчиви 

решения, които да позволяват на бизнеса да се  разширява, без това да 

пречи  на качеството на живот за хората. 

Призоваваме кмета  Валентин Василев да  излезе от летаргията на  

бездействието и да се заеме  с работа.  Не е достатъчно да пише писма до 

фермерите, наторили нивите си с оборска тор, като ги призовава да бързат 

да орат. Става дума за сериозни проблеми, които изискват  компетентни и 

устойчиви  решения.  Хората в Разград заслужават  да дишат чист въздух, а 

администрацията  е длъжна да им осигури това право. 

 Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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 Благодаря Ви. В правомощията на общинския съвет е да приема 

декларации, така че ви призовавам да гласувате по съвест за това дали да 

приемете тази декларация, ако сте съгласни с изложените в нея мотиви. 

Моля гласувайте. 

 

С 11 гласа „ЗА“, „против“ – 6, „въздържали се“ – 5, Общински 

съвет – Разград не приема декларацията. 

 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря, госпожо Председател. 

 Госпожо Орешкова, не ме изненадвате всъщност. Изключително 

грубо, подвеждащо, манипулативно изказване с декларацията. Намесихте 

тук и моята партия ПП „ГЕРБ“, от която Вие бяхте отстранена преди 

няколко месеца с единодушно решение на групата общински съветници. 

Изнесените факти по този начин за отговорността на кмета и на кметския 

екип, абсолютно не отговарят на истината и Вие много добре го знаете. Аз 

ще Ви кажа какво направи кметът и кметският екип по въпроса за 

състоянието на пречиствателната станция, но само преди това ще Ви кажа 

някои факти какво е направила Община Разград. 

 В периода от втори до осми, Вие засегнахте някои неща разбира се, 

от 02 до 07 август в Община Разград и РИОСВ Русе, чрез националния 

телефон, постъпиха множество сигнали от граждани на Разград за 

разнасяне на неприятни миризми. През този период представители на 

Община Разград и РИОСВ Русе извършиха множество проверки, 

включително и през нощта за установяване източника на 

разпространението им. Община Разград създаде дежурна група за 

извършване на проверки в часовете след работно време. Какво се 

констатира. Установи се, че се разнасят миризми от два източника: 

-  В Западната част на град Разград, ж.к. „Лудогорие“ – специфична 

миризма на сероводород в часовите интервали от 23:00 до 05:00 часа; 

- В Южната част на град Разград, ж.к. „Орел“ – специфична миризма 

на торова маса в часовите интервали от 19:00 до 22:00 часа. 

В резултат на това, при извършения обход на землищата на 

населените места на територията на Община Разград се установи, че се 

влага и торова маса в землището на с. Мортогоново. Тази технология е 

утвърдена национална земеделска практика при обработката на земеделски 

земи.  
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Предвид на това и съгласно правомощията си, Община Разград 

писмено уведоми всички земеделски производители и арендатори на 

земеделски земи да информират засегнатото население, чрез Община 

Разград за периода, в който ще се влага торова маса, както и да 

предприемат своевременни мерки за дълбочинна обработка на почвата 

след влагане на торовата маса. В същото време общината поиска писмено 

съдействие от РИОСВ Русе за установяване на другия източник на 

замърсяване в ж.к. „Лудогорие“, за което на 09.08.2017 г. пристигна 

мобилна лаборатория за измерване качеството на атмосферния въздух на 

жилищния квартал. Това е по фактите. 

Лично аз съм притеснен от Вашите изказвания, в които, Вашата 

Декларация, в която Вие посочвате конкретни замърсители – два големи 

комбината. Аз не се меша в политиката на фирмите, но бих погледнал 

сериозно на Вашето изказване и евентуално бих си потърсил правата за 

уронване на техния престиж. Преди да коментирате и да казвате кой е 

виновен, трябва по безспорен начин да е доказано, че този или онзи 

комбинат, или онази фирма са причинители за определени замърсявания. 

Сега минавам на другата тема относно бездействието на кмета и на 

кметския екип за, как беше точно, за инфраструктурата. Знаете, че имаме 

подготвен проект, относно водния цикъл на град Разград в рамките на 

около 35 милиона лева, който включва реконструкция на пречиствателната 

станция на град Разград и известен брой улици и канализация. По този 

въпрос се работи от няколко години, през няколко областни управители и 

през няколко кмета. Каква е истината? В момента ситуацията е, че имаме 

две общини – Община Исперих и Община Самуил, които не са 

присъединени към Асоциацията по ВиК, засягаща територията на Община 

Разград. Предният месец информирах премиера и бях на работна среща с 

него, с Областния управител Гюнай Хюсмен и с кмета на Исперих, в която 

изложихме в детайли нашият проблем. След две седмици последва среща в 

парламента с представители на господин Карадайъ, с който също 

поставихме въпроса и лично аз помолих господата от Движението за права 

и свободи да подкрепят поредната докладна записка, която касае 

присъединяването на Община Исперих към консолидираната Асоциация 

на ВиК. Резултатът го знаете преди две седмици. Община Исперих 

категорично отказа, за пореден път, за присъединяване. Мога да ви кажа и 

гласуването. Всички съветници на ГЕРБ – „ЗА“; съветниците на 

Движението за права и свободи – „против“; независимите съветници – 1 

„ЗА“, 4 – „против“; и половината ги няма. 

Поради тази причина, госпожо Орешкова, не мога да приема Вашите 

думи, защото те граничат с празнословие. Съжалявам, че трябва да го 

кажа, но това са фактите.  

Благодаря. Ако имате уточняващи въпроси, бих могъл да Ви 

отговоря. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, доктор Василев. Няма възможност за въпроси. 

Реплика? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник. 

Реплика имам към господин Василев. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник. 

Господин Василев, всичко, което сте изнесли в местната преса като 

дейности, предприети от страна на общината и евентуални замърсители на 

въздуха ни е известно. Въпросът е, че нито в декларацията се обвиняват 

конкретни предприятия, а не се вземат мерките, които са необходими от 

страна на Община Разград. Това е целта и идеята на декларацията. Факт е, 

че въздухът се замърсява. Факт е, че от седмици „вони“, както се изразяват 

хората. Това няма никакви аргументи, които да защитят Вашата теза, че са 

предприети всички възможни мерки. Това не е за първи път. Това е вече 

поредица от пъти, когато РИОСВ проверява и от там нататък приключваме 

с  този факт. Така че няма как… Реплика на репликата не става. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, ще Ви помоля Вие да не казвате какво става и 

какво не става. Завършете си репликата. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник. 

Да, благодаря. Аз ще се съобразя с мнението Ви. Искам конкретно да 

Ви кажа, че няма никакви обвинения по отношение на предприятията в 

декларацията. Единствено, което трябва да се подкрепи е позиция на 

общински съвет по отношение на ролята, Вашата, в цялата тази ситуация, 

която причинява вреди на местната общественост. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте за дуплика, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. Госпожо Орешкова, чудесно е Вашето изказване с 

конкретните обвинения. Искам да посочите на мен  и на колегите 

общински съветници в кой нормативен акт, в кой закон, в коя наредба, 

какво кметът и Община Разград не е направила, за да защити интересите на 

гражданите. Конкретно сега и веднага ми ги посочете. Защото всичко 
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друго са празни приказки. Безспорно мирише. Безспорно мирише, да. 

Покажете ми нормативно кметът и Община Разград, служителите й, какво 

не са направили.  

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник. 

Господин Василев, въпреки острите Ви нападки към мен, аз ще Ви 

кажа, че…… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, не, госпожо Орешкова, какво трябва… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник. 

Вие като кмет на Разград сте длъжен да намерите решение на този 

проблем. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Какво значи това конкретно, госпожо Орешкова? Не празни 

приказки. Вижте, тук в момента не сме на политически митинг. Тук имаме 

проблем. Дайте конкретно нещата – първо, второ и трето. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник. 

Значи, Вие като кмет на Разград…… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще ви помоля да не влизате в дебат по отношение на нещо, за което 

няма как да се провежда такъв. Използвахте си възможността за реплика. 

Използвахте си възможността за дуплика. Приключихме с декларацията. 

Общинският съвет се произнесе по този въпрос и тя не е приета, което 

означава, че болшинството от него не приема твърденията в нея, които са 

изказани. 

Искам да ви информирам за постъпили в общинския съвет материали 

и за техните вносители, които са на ваше разположение в звеното и можете 

да се запознаете по всяко време с тях. 

Във връзка с Решение № 363 от проведено заседание на Общински 

съвет – Разград на 27.06.2017 г. ви информирам, че на всеки от вас беше 

предоставен отчета от Общото събрание на акционерите в Многопрофилна 

болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ гр. Разград, внесен от 

упълномощеният представител на общинския съвет Радиана Димитрова. 
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С вх.№ 360, в Общински съвет – Разград, е постъпила справка за 

дейността на Районно управление на МВР Разград за първото шестмесечие 

на 2017 г. с вносител Деян Георгиев, началник на РУ МВР Разград. 

Постъпило е и копие на Счетоводен баланс към 30.06.2017 г.  и отчет 

за приходите и разходите за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г. на 

„Общински пазари – Разград“ ЕАД гр. Разград с вносител Изпълнителния 

директор Деяна Колева. 

Постъпил е и доклад – анализ за извършената дейност по общинската 

програма за закрила на детето през 2016 г. с вносител Ердинч Хасанов – 

зам. – кмет на Община Разград и Председател на Комисията за детето. 

С това изчерпахме точка втора от днешния дневен ред и в 14:53 часа 

закривам извънредната сесия на Общински съвет – Разград. 

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ Не се чете 

                                                                           / Надежда Радославова / 

 

 

            ПРОВЕРИЛ       СЕКРЕТАР: /П/ Не се чете 

                                                      /Емине Хасан/ 
 

 


