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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 31 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 26.09. 

2017 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  31. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 27 общински 
съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници Ахтер 
Чилев, Джипо Джипов, Мариан Иванов и Хами Хамиев. 

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници 
Владимир Димитров и Веселин Спасов. 
 

/ Приложение №1 към Протокола/ 

 

На заседанието присъстваха: г-н Гюнай Хюсмен – Областен 
управител на Област Разград; г-жа Нурие Црънгалова – зам. областен 
управител на Област Разград; г-н Евгени Друмев - зам. областен управител 
на Област Разград; 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 г-жа  Теменуга Газдова – Управител на  
„БИОВЕТ“ АД клон Разград, представители на общинска администрация; 
журналисти и граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Уважаеми жители на Община Разград, и всички, които ни гледате по 
телевизия КИС 13 и ни слушате по Общинско радио Разград, благодаря за 
интереса, който проявявате към сесиите на Общинския съвет. 
 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми 
господин Областен управител, уважаеми господин Кмет, уважаеми 
госпожо и господин заместник - кметове, след две извънредни  сесии, 

проведени през месец август, днес, на 26 септември, при регистрирани 28 

общински съветници откривам сесията на Общинския съвет. Уведомявам 

ви, че по уважителни причини отсъстват общинските съветници Владимир 
Димитров и Веселин Спасов, които по надлежния ред са подали 
уведомления за това. Своето искане за изслушване от Общинския съвет е 
депозирала госпожа Теменуга Газдова - Управител на  „БИОВЕТ“ АД клон 

Разград като е поставила темата „Анализ на замърсяванията на въздуха“. 
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Заповядайте, госпожо Газдова, да информирате общинските съветници във 
връзка с посочените от Вас въпроси.  

 

 Г-жа  Теменуга Газдова – Управител на  „БИОВЕТ“ АД клон 
Разград 

Благодаря за това, че ми давате думата, госпожо Председател. Аз 
искам в рамките на няколко минути да се изкажа по един много наболял 
напоследък въпрос, по който се явявам и аз самата вече няколко пъти пред 
вас. То е във връзка със замърсяването на въздуха в града и с това какво 
ние сме установили в последния месец. Както знаете в Разград беше 
локализирана една мобилна станция изпратена от Министерството на 
околната среда, която замерваше показателите на атмосферния въздух. Ние 
с официално писмо до РИОСВ Русе изискахме информацията от тази 
мобилна станция и сме направили тук един бърз анализ и едно бързо 
представяне на това, което сме установили, четейки съответните данни. 

Това, което е отбелязано в червено са по – високи стойности на 
сероводород, които са замерени от тази станция. Анализирали сме само 
този показател поради липса на време и поради това, че той беше посочен 
като най – такъв опасен за гражданите. Взели сме една стойност, която е от 
един размер нагоре, за да може по – лесно да се анализират данните и 
виждате за съответните дати сме посочили моментите, в които е имало по 
– висока стойност на сероводорода. Ако може по – надолу да покажем 

графиките. На база на тези данни направихме анализ като доказахме, 
опитахме се да направим връзка между отделни показатели, защото в тази 

табличка първата колонка е дата, втората са равнищата на сероводород, 
след това имаме температура в дадения момент, влажност, посока на 
вятъра, сила на вятъра, атмосферно налягане, в общи линии са много 
показателите ние сме анализирали няколко от тях. И на първата табличка е 
връзката между температурата и нивата на сероводород. Червеното  е 
температурата, синьото са нивата на сероводород. Вижда се, че пиковете 
на сероводород са най – високи тогава, когато температурата е ниска. 
Виждате червените нагоре пикове на температурата не съвпадат с това на 
сероводорода. Това всички го знаем, че всъщност се констатира 
замърсяване в малките часове на деня, т.е. през нощта, рано сутрин, късно 
вечер, т.е. ясна е тази връзка. Следващата табличка е между скоростта на 
вятъра и пиковете на сероводорода. Установява се, че най – високите 
стойности на сероводород са тогава когато няма вятър, т.е. явно източника 
на сероводород е някъде близо до измервателните устройства или до там, 

където се установяват съответните миризми. Тоест, той не се пренася от 
една точка на друга точка.  Така че това е много важен извод, който ние 
смятаме, че е редно да се сподели с вас. Още повече, че на база на анализа 
на данните като се появи вятър замърсяването изчезва. Следващата 
таблица е свързана с относителната влажност. Установихме, че 
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замърсяването винаги е съпроводено с висока влажност. Виждате пак 
разминаването синьото е сероводород във всички таблички, а червеното е 
съответния показател, в случая относителна влажност и последното е 
атмосферно налягане. Там не сме установили връзка. Тоест, според нас 
атмосферното налягане   не влияе върху разпространението на миризмите. 
Или изводите, които ние правим са следните: Замърсяването се проявява 
през нощта при липса на вятър и вятърът не пренася замърсителите, и при 
ниска температура. Тоест, има нещо, което локално замърсява града на 
определени точки още повече, че и информацията от РИОСВ е, че сигнали 
се подават от определени места на града обикновено, те са няколко, и че 
според нас вятърът не пренася миризмите това, което смятахме ние. Аз не 
искам да претендирам за пълна точност, пълна истинност на представените 
от нас информации но смятам, че трябва да се насочим в тази посока и да 
анализираме данните, които се получават от съответните измервателни 
съоръжения, станции и т.н., за да установим в крайна сметка  къде е 
проблема и как да го решим. Благодаря ви.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 И аз Ви благодаря от името на общинските съветници, госпожо 
Газдова. Пристъпваме към обсъждане на проекта за дневен ред така, както 
ви е предложен - в три точки.  

 

 Преди това ви информирам, че дежурен секретар на днешното 

заседание е общински съветник Джипо Джипов.  

 

 Предложеният дневен ред е в три точки: 
1. Информация от Областния управител на Разградска област във 

връзка с предприетите мерки по чл.16 от ЗООС. 

2. Докладни записки. 

3. Текущи. 

Първа точка е включена в дневния ред, държа да подчертая, по 
предложение на постоянната комисия по законност. Имате ли други 
предложения във връзка с дневния ред? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 Благодаря Ви, госпожо Председател. По дневният ред аз правя 
следното предложение: Като оценяваме високо готовността на Областния 
управител да се отзове на поканата ни и да участва в днешното заседание 
на Общинския съвет аз моля да се уточним и да приемем такъв порядък за 
нашата работа по изслушването на информацията на Областния управител: 
Ако господин Хюсмен не възразява да има възможност от съветниците да 
бъде изразено становище и направени предложения, което според нас ще 
бъде само от полза за решаването на проблемите, които  ще бъдат предмет 
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на информацията, а по – нататък и на работата на Общинския съвет. Ако 
времето трябва да бъде ограничено примерно по двама съветника от група   
най – много да изразят становище, да направят предложения и да поставят 
въпроси. И моля по дневния ред ако няма възражения в такъв план да 
организираме нашата работа.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви, господин Димитров  за направеното предложение, а то 
е: след като чуем информацията от Областния управител да отворим 

дискусия на база това, което ние получаваме от него като такава. Това, да 
разбирам, като изключвате от процедурата тази на въпроси. Изразяване 
само на становища и на предложения във връзка с предложената 
информация. Така ли да го разбирам? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 Ако господин Хюсмен не възразява и за евентуално уточняващи 
въпроси по неговата информация.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Областен управител? Няма възражение от него.  Ще ми 
позволите обаче това предложение да го подложа на гласуване, когато 
пристъпим към обсъждането на точка първа. За сега искам да чуя от 
общинските съветници има ли предложения във връзка с дневният ред? 

Заповядайте, госпожице Тодорова. 
 

 Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 95, ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
съм депозирала питане към Кмета на Община Разград, с вх. № 435. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Кога сте го депозирала питането? 

 

 Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 На 21.09. 2017 година.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Няма при нас получено такова питане, което да е влязло в 
Общинския съвет до този момент.  
 

 Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 
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 Аз имам входящ номер в пощата на Общински съвет с №435/21.09. 

2017 г. Питане. Питане, относно: Наличното количество дърва за огрев в 
складовата база и навременната им доставка от ОП „Разградлес“ за 
населението. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Разбрах. Госпожице Тодорова, предлагам Ви да го включим 

Питането като точка трета и четвърта точка Текущи. Това ли е Вашето 
предложение за промяна в дневният ред?  

 

 Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Да. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Получено е предложение от общински съветник Таня Тодорова за 
включване в дневният ред на днешното заседание като точка трета – 

Питане и точка четвърта става Текущи. Други предложения във връзка с 
дневният ред? Заповядайте, господин Анастасов. 
 

 Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

 Уважаеми колеги, на 20.09. 2017 г. е получено едно уведомление от 
Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ЕАД за изтичане 
срока на договор за наем на отдадена земя под наем на 31.10.2017 г. Още 
същия ден съм подготвил докладна записка за даване разрешение на 
„Общински пазари-Разград“ ЕАД за провеждане на търг с тайно наддаване 
за отдаване под наем на земя, включена в капитала на дружеството. На 
основание чл.54, ал.4 от нашия Правилник ви предлагам да я включим в 
дневния ред за разглеждане, за да не се губи време. Завърших.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Направено е предложение от общински съветник 
Наско Анастасов за включване по извънредния способ на докладна записка 
с вх. № 434  в дневния ред по точка втора Докладни записки. Моля 
гласуваме това процедурно предложение.  
 

 С 28 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, се 
приема докладна записка с вх. №434, която влиза в дневният ред в 

точка втора.  
 

 Други предложения във връзка с дневният ред за днешното 
заседание? Заповядайте, доктор Василев. 
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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 Уважаема госпожо Председател, на основание чл.54, ал.4 от   
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
внасям докладна записка по извънредния способ с вх. №436, касаеща 
промяна на ПУП.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Само искам да уточня за общинските съветници, че 
вносителят прави това по предложение на постоянната комисия по ТСУ. 

Има предложение направено за влизане в дневния ред, в точка Докладни 

записки, Докладна записка с вх. №436, с вносител Кмета на Община 
Разград д-р Валентин Василев по извънредния способ. Моля да гласувате 
това предложение.   
 

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

Общински съвет Разград приема по извънредния способ в дневния ред 

да влезе докладна записка с вх. №436.  
 

 Други предложения във връзка с дневния ред? Не виждам желаещи. 

Искам само преди да пристъпим към неговото гласуване да направя едно 
уточнение: Поради допуснат технически пропуск от Звеното, което 
подпомага Общинския съвет в неговата дейност, в материалите за 
днешната сесия не е била включена докладна записка с вх. №383, която 
обаче е минала и е била разгледана в ресорните постоянни комисии, които 
са едни от най – тежките и отговорни такива – по законност, общинска 
собственост и околна среда. Така че с това уточнение, влизането на тази 
докладна записка и разглеждането й, имате я разпечатана на банките, 
раздадена  преди заседанието на Общинския съвет, моля, да пристъпим 

към гласуване на дневния ред в четири точки, с приетите предложения: 
 

 1.Информация от Областния управител на Разградска област 

във връзка с предприетите мерки по чл.16 от ЗООС. 

2.Докладни записки. 

3.Питане 
4.Текущи. 

 

 Моля гласувайте. 
 

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

дневният ред за днешното заседание, така както приехте и 

предложенията за него, е приет.  
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 Преди да пристъпим към изпълнение на точка първа: Информация от 
Областния управител на Разградска област, подлагам на гласуване 
процедурното предложение, направено от общински съветник Стоян 
Димитров, а именно: след като се запознаем и изслушаме Информацията 
от Областния управител да отворим дебат по нея. Подлагам това 
процедурно предложение на гласуване. Моля, гласувайте.  
 

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

предложението се приема. 
 

 Пристъпваме към изпълнение на точка първа от дневният ред на 
днешното заседание. 

ТОЧКА ПЪРВА 

 

Информация от Областния управител на Разградска област във 

връзка с предприетите мерки по чл.16 от ЗООС 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, господин Областен управител. 
 

Г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград 
Уважаема госпожо Радославова, 
Уважаеми д-р Василев, 
Уважаеми общински съветници, 

 

В изпълнение на решенията на Общински съвет-Разград от 
извънредната сесия на 23 август искам да уведомя общинските съветници 
за мерките, които предприех във връзка с неприятните миризми в Разград. 
В началото само ще уточня, че по този проблем като институция 
Областният управител има твърде малко правомощия.  Освен това при 
условие, че години наред няколко институции не са успели да разрешат 
екологичния проблем на Разград, не е много реалистично да очаквате от 
мен да се справя за един месец и три дни, обаче явно вие силно вярвате в 
моите възможности, за което ви благодаря. Няма да ви разочаровам и ще 
предложа конкретни решения.   

Ще започна по ред какво Областна администрация свърши в този 
период, в който вие не сте заседавали.  

С писмо от 11 септември от директора на РЗИ-Разград д-р Ася 
Генева съм информиран за резултатите от измерването на показателите, 
характеризиращи качеството на атмосферния въздух в гр.Разград през 
периода 9-22 август въз основа на данните, предоставени от РИОСВ – 

Русе. Заключенията са, че превишаването на нормата на фините прахови 
частици е регистрирано в пет от четиринайсетте дни на проверките в 
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часовия диапазон от 2.00ч. – 8.00ч. със стойности от 051.0 mg\куб.м. до 
89.0 mg\куб.м, при средноденонощна норма 050.0 mg\куб.м. и 

средногодишна 040.0 mg\куб.м. 

От 305 записа през 14-дневния период, в 292 е установено 
превишаване на нормите за съдържание на сероводород във въздуха. При 

норма 0,005 мг. на куб.м. отклоненията са от 0,006 до 0,064 мг. на куб.м., 

(основно през нощта), от което следва, че превишенията, достигащи 12 

пъти над нормата крият риск за здравето на хората. 
Продължава проследяването на показателите, характеризиращи 

качеството на атмосферния въздух. След получаване на данните по 
тримесечия за 2017г. от РЗИ – Разград уверяват, че ще изготвят цялостен 
годишен анализ за качеството на въздуха и влиянието му върху здравето на 
населението в Разград. 

Във връзка с тези факти разговарях лично с министъра на околната 
среда и водите Нено Димов с настояване за Разград да се осигури мобилна 
станция за измерване качеството на въздуха, изпратих и официално писмо 
с изх.№ 04-12-005 от 15.09.2017г. със следния текст: 

„Във връзка с проблемите, свързани със замърсяването на въздуха 

на територията на град Разград, е необходима мобилна станция за 

измерване на качеството на атмосферния въздух.  

Сигнали за влошеното качество на въздуха в и около гр. Разград са 

подавани нееднократно до РИОСВ-Русе. Експерти са извършвали 

периодични проверки на качеството на атмосферния въздух с мобилната 

автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), 

извършваща измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ), при 

които са отчитани повишени нива на сероводород на територията на гр. 

Разград. 

Като изхождам от важността на изложените по-горе проблеми и 

тяхната обществена значимост, моля за Вашето съдействие за 

предоставяне на мобилна автоматична станция за измерване на 

качеството на атмосферния въздух в Разград през цялото денонощие.  

Като Областен управител считам, че са необходими целенасочени 

усилия за по-нататъшно опазване здравето на жителите на Област 

Разград, за да живеят те в здравословна околна среда, в съответствие с 

действащите стандарти.“  

На тема „Предприемане на мерки за опазване на околната среда в 
гр.Разград“  на 20 септември организирах работна среща с ръководителите 
на водещите индустриални предприятия на територията на града. На 
заседанието бяха изслушани становищата на представителите на „Амилум 

България“ ЕАД, „Биовет“ АД, „Балканфарма“ АД и „Амета холдинг“ АД, 

не се яви само представител на „Дружба“ АД.  Останалите четири фирми 
проявиха разбиране и съпричастност към екологичния проблем на града 
ни. Моето предложение към тях бе да финансират изграждането на 
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система за мониторинг на качеството на въздуха, като им предложих 
четири варианта. Нашите специалисти от Областна администрация си 
направиха труда, търсиха в Интернет пространството, съгласуваха със 
всякакви видове възможни експерти, включително с РИОСВ и 

Министерство на околната среда и водите  и предложихме на фирмите 
четири варианта, струващи от 292 000 лв. до минимум до 10 000 лв. Ще 
дам  пример от това, което сме написали, че на 4-5 точки в града могат  да 
бъдат поставени специални системи за наблюдение и мониторинг на 
въздуха денонощно, където горе над нас мисля, че има едно пано, където 
могат да излизат и да видят във всеки един миг какво е положението на 
въздуха. Може също така и онлайн това да се вижда в Интернет 
пространството за да може, както каза и госпожа Газдова, благодаря й за 
това, да се прави постоянен анализ, а не само минало, заминало и после да 
анализираме. 

  Представителите на големите инвеститори изразиха готовност, но 
не поеха категоричен ангажимент да финансират изграждането на подобни 
системи, тъй като не са упълномощени от управите си. Изразиха обаче 
съпричастност към полагането на усилия да се вземат мерки за решаване 
на екологичния проблем в града. До края на месец септември 
представителите на четирите фирми ще отговорят официално дали ще се 
ангажират с финансиране на изграждането на система за мониторинг на 
качеството на въздуха, като ще потърсят и предложат и други варианти за 
системи за наблюдение. 

Това според мен е съвсем прагматична първа крачка към решаване 
на проблема, тъй като, както всички знаем няма официални данни за това 
кой е извършителят на замърсяването, няма и постоянно наблюдение, а 
само епизодично. Набеждаването на когото и да било само ще навреди на 
инвестиционния климат в региона и ние като институции – Общината, 
Общинският съвет и Областна администрация – не бива да допускаме това, 
то не е от полза на никого. Затова е важно първо да имаме категорични 
доказателства за вида и произхода на замърсяването, за да бъде то 
прекратено след установяването му.  

Още нещо като конкретни действия искам да Ви информирам. То е 
свързано с точка 3 от решението на извънредната сесия – относно 
почистването на речното дъно и корито на река Бели Лом от отпадъци и 
наслоени битови и производствени утайки.  

С моя  Заповед № ОМП – 011/01.09.2017г., бе създадена 
междуведомствена комисия за обследване на участък извън регулацията на 
гр. Разград /пречиствателните станции/  по посока на с. Гецово. В състава 
на комисията бяха включени представители на Областна администрация 
Разград, РИОСВ - Русе, „Басейнова дирекция“ - Плевен, „Напоителни 
системи“ ЕАД, клон „Долен Дунав“ Русе и РЗИ Разград.   
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Комисията извърши проверката на 8 септември и  констатира  
следното: 

Река Бели Лом, в посочения участък, стопанисван от „Напоителни 

системи“ ЕАД, клон „Долен Дунав“ – Русе, е с добра проводимост и по 
речното легло няма наличие на дървесна и храстовидна растителност, 
както и на битови отпадъци. Наносите по речното дъно не нарушават 
проводимостта на реката. В момента на огледа на въпросния участък не е 
имало наличие на неприятна миризма, което, като се вземе предвид и 
сравнително бързия отток на водата, изключва възможността наслоенията 
по речното дъно да са траен източник на миризми, замърсяващи въздуха. 
Това според членовете на комисията прави нецелесъобразно, поне засега, 
възлагането на лицензирана фирма да прави анализ на речните наноси и 
утайки с цел установяване на замърсители от битов и производствен 
характер. 

На проведена работна среща с отговорни служители на „Напоителни 
системи“ ЕАД, клон „Долен Дунав“ – Русе, които стопанисват дигите в 
участъците извън регулация, където има диги и колектори, бе потвърдено, 
че са изпълнени предписанията на междуведомствената комисия, 
назначена за пролетното обследване на водните обекти на територията на 
областта, включително и по поречието на р. Бели Лом, и тези участъци са 
почистени. Предстоят от 16 октомври нови проверки, за които вече съм 

издал заповед за сформиране на нова междуведомствена комисия, чиито 
констатации ще бъдат готови към края на следващия месец.  

От 22 септември по договор на „Напоителни системи“ с шуменска 
фирма започна прочистване на храстова растителност и дървета по брега 
на реката. Работят две бригади от моста до Ушинци към Разград и от 
Гецово. Вече е прочистен участък от около 60 метра, целта е до края на 
годината да се почисти 2 км., като бригадите ще работят докато 
метеорологичните условия позволят.  

Това мога да ви кажа по темата, за която съм тук, имам готовност да 
отговоря и на въпроси, ако Правилникът на Общинския съвет позволява 
това. Ще имам също така готовност и при ново развитие на темата, 
вследствие на действията на Областна администрация, да ви уведомя. 

Благодаря за вниманието! 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Хюсмен. Само искам да Ви информирам, че 
за въпроси, които не са визирани в Правилника Общински съвет Разград 
взема отделни решения. Такова решение за откриване на процедура беше 
взето преди да пристъпим към изпълнение на точка първа. Така че 
благодаря и за Вашето съгласие наистина да открием процедура и дебат по 
информацията, която беше предоставена така любезно от Ваша страна на 
общинските съветници.  
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Госпожи и господа общински съветници, пристъпваме към въпроси, 

ако има такива, от вас към Областния управител във връзка с 
Информацията, която ни беше поднесена току-що. Заповядайте, господин 
Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми господин Областен управител,  
Следва високо да оценим Вашата готовност за участие в заседанието 

на Общинския съвет и вън от всякакво съмнение е, че Информацията, 
която представяте е полезна за общинските съветници, а и е важно хората 
от Разградска община да знаят всичко това, за което Вие току-що 
информирахте. Аз Ви моля ако сега имате възможност допълнително да ни 
дадете информация по следния проблем: От изложението на госпожа 
Газдова, сега и на предишното заседание на Общинския съвет, а във връзка 
и с обсъжданията в постоянните комисии се налага извода, че засега все 
още не може да се разкрият източниците на такива замърсявания на 
природната среда, като има някаква степен на вероятност това да са 
отделни предприятия или пък други обекти, в т.ч. и пречиствателната 
станция. Аз казвам това във връзка с Вашите правомощия по закон да 
упражнявате контрол върху всички актове и решения на Общинските 
съвети от Разградска област като представител на Правителството. 
Проблема с пречиствателната станция пък е свързан и с един друг голям и 
тежък проблем за Разградска община, а това е финансирането на една 
програма наречена работно като „Водния цикъл“ в размер на 35 000 000 лв. 
Ще повторя пак сумата – 35 000 000 лв. Толкова е годишния бюджет, в 
първоначален вариант, на Община Разград в последните години. Тези 35 

милиона лева са готови, стоят и чакат да се направи следното: чакат 
Общински съвет в гр. Исперих да приеме решение, с което да даде 
съгласие за консолидация на оператора на В и К услуги в Разградска 
област, защото едно от изискванията да могат да бъдат реализирани тези 
35 милиона лева е да е налице един консолидиран оператор на В и К 

услуги. Като казах тези неща аз аргументирам въпроса си. Като Областен 
управител, и контролиращ решенията на Общинския съвет, можете ли да 
ни информирате какви са причините Общинският съвет в гр. Исперих на 
заседанията си това лято да не приеме решение, което е абсолютно 
изискуемо   по закон условие  за възможността да бъде консолидиран 
оператора на В и К услуги? И което е пречка, подчертавам още веднъж, в 
Разград да не могат да бъдат реализирани 35 милиона лева за 
инфраструктурата, свързана с В и К услугите. Благодаря Ви 

предварително. И след това ще изразя становище.      
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Димитров? 
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Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Хюсмен, имате ли готовност да дадете отговор на 
поставения въпрос? Заповядайте. 

 

Г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград 
Уважаеми господин Димитров, този въпрос има няколко аспекта от 

това Ваше изложение. Първо, че не е открит източника на замърсяване. 
Тук разговаряме, че областната управа не е разследващ орган. По – нататък 
преминахте към тези 35 000 000 лв., които стоят и чакат, за да има 
консолидация на В и К. Исперих е виновника, така твърдите,  казахте, че 
Исперих не вземат решение. Аз смятам, че общинските съветници, вие сте 
избрани пряко от народа, пряко от хората и вие вземате решения, за които 
носите отговорност. Аз не мога да коментирам, нямам и това право да 
говоря вместо общинските съветници. Затова си има председател на 
Общински съвет Исперих. Мисля, че е редно Общински съвет Разград да 
покани председателя на Общински съвет Исперих, за да чуете тяхното 
становище по въпроса и по казуса. Даниел Димитров е председател на 
Общинския съвет. Те сигурно си имат своите аргументи, но ние като 
Областна администрация и аз лично като Областен управител направих 
серия от разговори и срещи с тях, с цел да ги убедя да влязат в тази 
асоциация. Между другото не сме единствени в България. Има още 
няколко такива случаи, където този въпрос стои на дневен ред. 
Включително и поканих на среща заместник - министър Малина Крумова 
и парламентарния секретар на Министерството на околната среда и водите, 
на среща  в Исперих с общински съветници и председателя на Общинския 
съвет. Имаха дълъг разговор, но до какво решение стигнаха или ще стигнат 
аз не мога да говоря от тяхно име и затова горещо ви препоръчвам да 
поканите Председателя на Общинския съвет и да направите такава 
съвместна среща. Наистина е непростимо такива пари, те не са там и не 
стоят, просто трябва да бъдат направени проекти, да се кандидатства. Но 
това е факт, че има нужда Разград и Разградска област от подновяване на 
пречиствателна станция на град Разград. Благодаря Ви.         

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други въпроси към Областния управител? 

Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател.  
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Уважаеми господин Областен управител, 
въпросът ми е провокиран както от информацията, която Вие 

представихте, така и това, което преди това госпожа Газдова ни 
информира. Аз поздравявам предприятието, което оглавява тя и лично нея, 
че са предприели наистина такива сериозни стъпки, за да внесат някаква 
яснота с тези измервания и анализи, които са направили. Но от двете й 
изказвания и от двете информации се налага извода, че основно това, което 
е засечено като замърсяване на въздуха е сероводород. Ето и във Вашия 
анализ от 292 проби са с завишен сероводород. Аз и предишния път бях 
задала  въпрос на госпожа Газдова конкретно тяхното предприятие имат ли 

производства, при които се отделя сероводород. Отговора беше – не.  В 

този случай Областна администрация след като сте имали и Вие лично 
срещи и с другите основни предприятия в Разград зададен ли е този въпрос 
и към другите фирми? И другия въпрос, който имаме тези експерти, които 
са участвали в проверките, които Вие инициирахте имат ли отговор, кои 
човешки дейности произвеждат сероводород? Може би не се изразих точно 
и професионално. Благодаря.      

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Заповядайте, господин Хюсмен.  

 

Г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград 
Благодаря, госпожо Неделчева, за въпроса. Първо по отношение на 

кои дейности произвеждат този сероводород - не мога да знам, не съм 

експерт, но ще Ви кажа основно какво трябва да направим, защото кой го е 
направил, къде го е направил това продължава вече в продължение на 
години, само бля, бля и накрая нищо няма. Нито някой е хванат, още 
повече дано никой да не набеждаваме. Затова аз помолих петте най – 

големи предприятия заедно с моя екип на такава среща, където им казах: 
Дайте да видим, най – евтиното е 10 000 лв. – ще сложим една точка, 
където е сградата на пожарната служба, ще сложим една точка на тази 

сграда ако щете, ще сложим една система някъде около пречиствателната 
станция, ще сложим една система горе към Амилум. Тези четири системи 
постоянно в денонощието  ще предават импулси и сигнали какво е 
състоянието на въздуха. И ако примерно снощи е имало някакво 
замърсяване, не по думите на Гюнай или на Иван, или на Драганка, а 
системите ще отчетат, че е имало замърсяване и тогава ще видим каква е 
скоростта на вятъра, духало ли е, не е ли духало, имало ли е вятър, нямало 
ли е и ако нея вечер не установим кой го е направил то за две седмици или 
един месец със сигурност ще бъде установено. Как да правим един анализ 
след като инцидентно някой прави нещо и викаме кой е.  Затова дайте да 
служим уреди, където това нещо може да се обследва денонощно и 
гражданското общество, хората, които са най – важните  за нас и за вас 
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постоянно ще могат да гледат онлайн какво е въздушното течение тогава 
дали има или няма замърсяване. Дали от сероводород, или от въглероден 
диоксид знам, че диоксида се създава от въглища, ако някой изхвърля 
оборска тор или птича тор, сероводорода сега нямам представа, 
биологични процеси явно е. Единствено и само колеги Общинския съвет, 
вие също може да финансирате за закупуването на такива уреди и за 
монтирането им, това е във ваш приоритет, Областния управител ние 
нямаме такъв бюджет. Така ли е, колеги?  Нямаме бюджет. Имаме бюджет 
за заплати и за някой килограм кафе, и тоалетна хартия. Това са ни 
бюджетните средства. Не се шегувам, говоря сериозно. И затова помолих 
предприятията само тези пет поканих, а аз съм убеден, че  всички останали 
биха могли с удоволствие да се притекат към такова едно явление да 
кажем да установим и да сложим навсякъде в Разград такива точки, където 
да се замерва въздуха, да бъдат спокойни хората. И аз благодаря на 
госпожа Газдова и тя беше на тази среща, има разбиране, но очаквам от 
ръководствата на тези предприятия да заделят някакви суми, вече дали 
чрез Община Разград, по – скоро чрез вас е по – редно да бъде направена 
тази система мониторинг, за да може да се обследва въздуха. И мисля, че 
няма да има проблеми, госпожо Неделчева.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Областен управител. Други въпроси към 

Областния управител? Заповядайте, господин Джипов. 
 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Уважаеми господин Хюсмен, Вие направихте 
констатация, че 12 пъти е над нормата сероводорода, който е засечен по 
Ваши данни. Бихте ли казали дали във Вашия доклад пише дали това е 
вредно за здравето на хората?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград 
Уважаеми господин Джипов, аз в доклада си казах, зачетох го, че 

застрашава здравето на хората. Бях ясен и точен. Ще предоставя доклада, 
ще го видите. Но подробности вече в самия доклад ще го видите, в самите 
изследвания ще го видите.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към Областния управител? Няма 
такива. Преминаваме към изразяване на становища и предложения ако 
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имате във връзка с предоставената ви информация. Заповядайте, господин 
Димитров.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми съветници, днешната 
дискусия, във връзка с информацията на Областния управител, е 
предизвикана в голяма степен и от безрезултатното заседание на 
Общинския съвет на извънредната сесия през месец август, когато ние 
отделихме много време, но не можахме да стигнем до никакви ясни и 
конкретни изводи относно причините за замърсяването на въздуха в 
Разград и до възможностите за решаването на този проблем. Сега аз искам 

накратко да изразя следното становище: първо ние считаме, че усилията за 
решаването на този проблем трябва да продължат. В това отношение 
имаме и допълнителни възможности. Според нас ако и дейността на Кмета 
се активизира, и тя се обедини заедно с усилията на Областния управител, 
в което не се съмнявам, ние можем да постигнем някакъв напредък в това 
отношение. За какво по – конкретно става въпрос: на първо място би 
трябвало да се положат усилия за реализиране на двете възможности, 

които са свързани с обсъждания въпрос. Първият проблем е с осигуряване 
на финансови средства относно подобряване на инфраструктурата по 
отношение на околната среда и тези 35 милиона, за които вече говорихме. 
Те са част, разбира се, от арсенала на средства и възможности. Аз съм 

убеден, че ако Областния управител като представител на Правителството 
поеме ангажимента за следното: заедно с Кмета на Община Разград, Кмета 
на Община Исперих и ръководствата на Общинските съвети в Разград и в 
Исперих ние да направим едно обсъждане на възможностите за 
преодоляване на пречките за осигуряване на финансовите средства. Тук 
много се надявам господин Василев да бъде малко по – активен, отколкото 
е досега. Ако все още не са изтекли предвидените срокове да опитаме да 
убедим колегите си от гр. Исперих, че всичките им съмнения и 
притеснения, които може би са ги накарали да се въздържат от приемането 
на това решение са неоснователни, то тогава ще успеем да хванем 

последния влак, може би и последния вагон на този последен влак за 
осигуряване на необходимия ресурс. Доколкото знам сигурно и Областния 
управител понеже сме от Община Исперих и двамата там се ширят мнения 
и становища, които нямат нищо общо с действителността. Говори се, 
например, че ако местното предприятие за В и К услуги  бъде 
инкорпорирано във  Водоснабдяване "Дунав“ ЕАД   щели да бъдат закрити 
работните  места, които били около 100 или малко над 100. Нищо вярно 
няма в едно такова твърдение. Дейностите ще си бъдат там, хората ще си 
работят там, единственото, което е може би, че ще има по – малко 
възможност на исперихчани  да решават кои да бъдат началници на тази 
структура.  Но това не е никакъв сериозен аргумент за проблема. И ако се 



16 

 

окаже невъзможно, господин Хюсмен, намирането на решение, а това 
трябва да стане след като бъдат проведени такива срещи и ние имаме 
намерения и в нашите постоянни комисии да инициираме такива срещи и 
обсъждания може би проблемът  трябва да бъде решен с други средства 
малко по – интензивни. Защо? От информацията, която ни се поднася се 
казва, че било решение на Управляващия орган – само на консолидирани В 

и К оператори да се дава възможност за кандидатстване и реализиране на 
тези средства по водния цикъл. Нямало друга забрана нито в нормативни 
разпоредби, нито в други актове с нормативен характер. Ако това е 
проблем и тук вече въпроса опира до регионална политика, до политика на 
централната изпълнителна власт, то тогава може би ще бъде редно да се 
предвидят законодателни възможности за решаване на такъв тип 

проблеми. Ще дам илюстрация с един пример: В края на 90-те години 
започна реформата в здравеопазването. И тогава Парламента и 
централната власт  решиха без да счетат за необходимо да питат 
Общинските съвети или по места, че организацията на здравните заведения 
ще бъде по следния начин: бившите Окръжни болници, каза Парламента 
със своя закон, стават дружества, при които държавата да има 
преобладаващо участие. Но дали са съгласни Общинските съвети или не, 
без значение. И така беше решен централно този въпрос. По същия начин 
пак за защита на обществения интерес, на интересите на хората от   
отделните региони и области, ако е необходимо, господин Областен 
управител, да инициираме като потърпевши от този практически случай да 
се направи законодателна промяна, при която да се даде възможност 
законодателна или с акт на Правителството консолидацията на тези 
оператори   на В и К услуги да става по този ред и да не зависи от дребните 
страсти и мнения на отделни групи пък били и те и общински съветници. 
Иначе няма да се намери решение на този проблем. И това е другата тема, 
по която си струва /завършвам/ да проведем допълнителна дискусия.    

Господин Областен управител, Вие отдавна сте доказали Вашата 
деловитост и умението да търсите решаване на проблеми, с които се 
захванете. Това, което сте направили примерно в Община Исперих го 
виждаме всички. И сега разчитаме и на Вас да не търсите така  своеобразно 
оправдание „Малко са ми правомощията“, „Не мога нищо да направя“ . 

Проблема е сериозен, моля Ви, ангажирайте се. Длъжността, която заемате 
позволява да бъдете координатор и организатор на тези дейности и да 
продължим търсенето на решение на този изключително тежък и важен 
проблем.  Благодаря Ви за вниманието.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Много Ви благодаря, господин Димитров. Заповядайте, доктор 
Василев. 

 



17 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Димитров, 

слушах Ви много внимателно, всяка дума, която казахте. Искам да Ви кажа 
няколко неща: първо, в момента, в който започнахте и в момента, в който 
завършихте, честно казано, аз забравих точно, нали, каква беше темата. 
Предполагам, че и другите в залата са я забравили. Мисля, че тук сме се 
събрали и господин Областния управител да ни информира конкретно за 
мерките, евентуално за причините, за миризмите, които се носят в нашия 
град. Лекото изместване на темата към /ако разбирам Вашите притеснения/ 
тези 35 милиона за ремонт на пречиствателната станция на Разград, 
позволете ми да Ви припомня, но никой от  официалните органи не е 
констатирал, че пречиствателната станция на Разград е причината за 
лошите миризми. Съгласен съм абсолютно с Вас за законодателната 
инициатива, с която трябва да се пресекат тези дребни страсти на някои 
колеги общински съветници и в същото време обаче искам да Ви припомня 
нещо, което е явно. Ако Вашите съветници, от Вашата партия, на 
последното заседание бяха подкрепили решението, докладната записка 
внесена от нашите общински съветници ние сега въобще нямаше да го 
водим този разговор. Щеше да мине. Но може би удобно избягвате тази 
тема. Хайде да си ги кажем пак нещата. На предното заседание на 
Общински съвет Исперих единствените, които подкрепиха докладната 
записка това бяха съветниците на ГЕРБ, плюс няколко съветника от 
независимите. Съветниците на ДПС, на БСП и част от другите категорично 
се противопоставиха. Така че много Ви моля да не прехвърляте топката по 
този начин към Кмета, към Областния управител. Общинският съвет е 
политически орган и следва ние, аз, Областния управител, Вие като 
авторитетна фигура и фигури в своите политически партии да се вземем в 
ръце и да стигнем до едно правилно решение. Благодаря, госпожо 
Председател, завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Реплика? Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми господин Василев, във връзка с това, което казахте 
наистина в Общинския съвет в Исперих някои от основните политически 
сили застават на становище, което ние считаме за неправилно. Ние сме 
коментирали този въпрос, но се оказа, че ние в БСП може би сме най – 

демократичната организация, при която една общинска организация не 
може да повлияе на друга. Това касае и господин Хюсмен тъй като той има 
авторитет и влияние върху някои от политическите сили в Общинския 
съвет. Не сме като партия ГЕРБ, при която съм убеден, че лидера на 
партията ако чуе за това нещо веднага ще удари с юмрук по масата и ако 
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не му изпълнят разпореждането, този който се противи на следващия ден 
няма да има нищо общо с партия ГЕРБ. Така са нещата и Вие правилно 
улавяте и този нюанс, че след като при вас нещо се разпореди се изпълнява 
докато при нас има дискусии, демокрация и убеждаване. И затова заедно с 
Областния управител считам, че можем да поработим по този проблем. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Хюсмен. 

 

Г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград 
Уважаеми господин Кмет, 
Уважаеми господин Димитров,  
Така е и в БСП, и в ДПС са демократични, там няма две мнения. 

Въпросът е аз какъв ангажимент поемам пред вас, прави сте във всичко 
което казвате мога като Областен управител да се ангажирам да 
инициирам такава обща среща между двамата кметове и примерно 
председатели на комисии на Общински съвет Разград и на Общински съвет 
Исперих, само че някой трябва да черпи. Не знам. Кой ще плаща. Аз само 
ще инициирам тази среща, за да може да се проведе някакъв дебат и вече 
въпрос на убеждаване, както Вие казахте във Вашата партия и в ДПС. В 

ГЕРБ е ясна работата, там и независими ще гласуват. Аз съм готов за 
такава среща господин Димитров, ако Вие ми възложите да организирам, 

ще я организирам. Благодаря. Ако ми позволите да тръгвам, защото имам 

други ангажименти.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, разбира се, защото ние приключихме с процедурата на въпроси. 

Благодарим Ви за това, че ни уважихте, но не сме приключили с 
процедурата на изказвания и на предложения. Заповядайте, господин 

Христов. Още веднъж само да кажа, че благодаря от името на всички 
общински съветници и на двамата заместник - областни управители, и на 
господин Гюнай Хюсмен за това, че присъстваха и лично ни информираха 
за предприетите действия във връзка с проблема – неприятни миризми в 
Разград. Заповядайте, господин Христов, за изказване.  

 

Г-н Божинел Христов – Кауза Разград 
Аз след това към Областния управител лично ще задам някои 

въпроси.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, само да кажа, че приключихме с процедурата на 
въпроси. Имате възможност за изказване или предложение. 
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Г-н Божинел Христов – Кауза Разград 
Да. Тъй като въпросите, които трябва да задам касаят две неща: може 

би сме забравили, че тази общинска сесия, която проведохме предния 
месец беше, за да елиминираме всякакви, т.е. ние да си почистим, да си 
направим къщичката чиста. Единственото, което чух от Областния 
управител е констатации. Констатации, които гражданството вече е 
направило от тези констатации. Каза се, че това са били мерки. Това не са 
мерки. Това са констатации. Аз единствените мерки, които виждам, и 
които се правят това са от Биовет. Виждаме, че си модернизират 
пречиствателната станция, виждаме, че заделят пари. Това, което сега се 
прочете бяха констатации. Ние тези констатации, ние ги знаем. Ние искаме 
да чуем мерките, а мерки нямаше никакви. И затова това, което касае  
Областния управител ще му бъде зададено като въпроси отделно. Но 
всички знаем, че ние трябва да си почистим къщичката. Това е 
пречиствателната станция, реката, утайките, производствените 
предприятия, това касае само нещо, което е вътре в нашия Общински 
съвет. На постоянната комисия по ТСУ ние сме взели решение и ще 
направя всичко възможно нашата комисия да се срещне с комисията по 
ТСУ от Общински съвет Исперих и там също ще дискутираме този въпрос. 
Но аз искам да чуя мерките, които са взети. И ние сме взели конкретни 
решения за тези мерки. Няма ги. Констатации на нас не ни трябват. Една 
констатация – тогава не миришело. Да, този ден не е миришело и затова се 
констатира, че няма миризми, но на следващия ден има. Ние искаме 
пречиствателната станция да бъде модернизирана. Въобще не ни 
интересува Областния управител с кого ще се среща, как ще се среща, 
Кмета как се среща, с кого ще се среща, искаме нашата къща да бъде 
почистена. Затова аз не съм много съгласен  с това, което се прочете. Това 
са констатации, не са мерки.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Христов? Други желаещи да направят 
изказвания или предложения във връзка с получената информация? 

Господин Монев, ще Ви помоля да поемете ръководството на заседанието 
и да ми дадете възможност да изразя становище.  

 

Г-н Калоян Монев - заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 
Заповядайте, госпожо Радославова.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, и 

на извънредната сесия, в предходния месец, и сега стана ясно, че всички 
ние сме ангажирани и наистина разтревожени от това, че в Разград има 
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проблем и той е свързан с тези неприятни миризми, които всички ние 
толкова дълго вече обсъждаме.  Аз обаче не мога да се съглася с едно 
навеждане на мисълта, че проблема единствено и само се корени в 
общинска администрация, т.е. и се насочва към градската пречиствателна 
станция, защото многократно е доказано с проверките, които са правени от 
компетентните органи, че дори тази пречиствателна станция да е 
амортизирана конкретния, обсъждан в момента, проблем не е това и не 
причината за него е тя. Не мога да се съглася и с това, че информацията, 
която получихме днес от Областния управител, искам само да отворя една 
скоба / Уважаеми колеги, Областният управител,  след решението взето на 
предишната сесия, можеше тази информация да я входира писмено и вие 
да я получите като такава в точка Текущи и всички ние наистина трябва да 
благодарим за това, че той беше тук лично и включително позволи да 
отворим дебат по проблема, което означава само едно нещо: и Областна 
администрация и Общинска администрация, в лицето на техните 
ръководства, търсят решение на този проблем. И това, че не го правят 
показно, постоянно и непрекъснато, само и единствено пред камери, не 
означава, че проблемът е загърбен, и че не се търси неговото решение/. 
Освен това в информацията на Областния управител имаше и аз искам да 
ви наведа на мисълта, и предприети конкретни мерки във връзка с 
обсъжданията, текли в предишната сесия, а именно:   Установи се, че 
проблема не е в коритото на реката; установи се, че не е плод на наноси 
или непочистено дъно, което извинявайте, според мен, е мярка и много 
важна информация, което отхвърля една от възможностите, с които се 
спекулира. Така че наистина аз съм абсолютно съгласна  с това, което 
казаха и Кмета на Общината - д-р Валентин Василев, и Областния 
управител -  г-н Гюнай Хюсмен, и още веднъж му благодаря от Ваше име 
за неговата лична ангажираност с това, че наистина всички,  според силите 
и възможностите, които са ни дадени, с това което представляваме 
институциите по – точно трябва да направим всичко възможно, за да 
стигнем до решение на определени казуси, които обаче зависят наистина 
от нас. И не е коректно, и по никакъв начин не е за никого полезно, или 
здравословно просто да прехвърляме топката от една врата в друга. Мисля 
си, че най – важното нещо в момента е да бъде изяснено точно от къде е 
източника за неприятната миризма. И мисля си, господин Христов, в тази 
връзка са предприети конкретни мерки, с които ние бяхме запознати извън 
информацията. А колкото до лидерите на партията – всяка партия има 
възможност да си избира лидера. Благодаря Ви. Приключих.    

 

Г-н Калоян Монев - заместник – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 
Благодаря. Реплики. Не виждам. Госпожо Радославова, може да 

продължите.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи за изказвания и предложения във 
връзка с точка първа от дневният ред на днешното заседание? Заповядайте, 
господин Илиев. 

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Тъй като на предната сесия аз предложих госпожа Газдова да 
предприеме някакви мерки във връзка със замърсяването на въздуха искам 

да кажа, че съм изключително удовлетворен от анализа, който тя 
представи. Явно тя следи добре нашите сесии и взема отношение. Все пак 
обаче по този въпрос се налага и една такава констатация, когато 
обсъждаме качествата на пречиствателната станция в Разград: Защо 
например в с. Ушинци не мирише, а в с. Гецово страшно мирише? 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Предполагам, че въпросът е реторичен, защото е 
извън процедурата. Други желаещи да направят изказвания или 
предложения във връзка с точка първа? Не виждам желаещи. Прекратявам 

дебатите във връзка с точка първа, т.е. информацията, получена от 
Областния управител. С това я изчерпахме и преминаваме към изпълнение 
на точка втора от приетия дневен ред за днешното заседание.   

 

ТОЧКА ВТОРА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я  1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 

383/14.08. 2017 г. 
Докладна записка от  Наско Стоилов Анастасов  -  Общински 

съветник и председател  на  ПК  по  управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол 

ОТНОСНО: Изменение на договор за аренда на земеделски земи 

от общинския поземлен фонд. 

 Заповядайте, господин Анастасов. 
  

 Г-н Наско Анастасов  -  общински съветник и председател  на  ПК  

по управление на общинската собственост, приватизация и 
следприватизационен контрол, вносител 
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 Уважаеми колеги, на 20.01.2015 г.  Община Разград е сключила 
договор № 18 за аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд в 
качеството си на арендодател с “ТЕХНОМАТИКС“ ЕООД ГР. РАЗГРАД. 

Съгласно договора са предоставени за срок от 40 стопански години 294,484 

дка земя в землището на гр. Разград, местността „Джевезлик“ за създаване 
и отглеждане на трайни насаждения от черупков вид- орех.  
 В процеса на изпълнение на договора са открити недостатъци в 
отдадения под аренда обект, които го правят негоден за ползване по 
договора, а именно: 
 1. Във връзка със започване на действия по почистването  и 
подготовката на земята за засаждането, арендаторът е възложил 
агротехническа експертиза за установяване начина на реализиране на 
инвестицията. При експертизата се установява, че по наличните стари 

орехови насаждения, /които са основанието за определяне обекта на 
арендата/, са установени зарази, които ще бъдат категорично причина 
заразите да се прехвърлят автоматично върху новите насаждения. При това 
положение засаждането на нови орехови дървета се явява невъзможно от 
една страна или предполага почистване и изкореняване на наличните 
такива, което не е предвидено в арендния договор, като независимо от 
това, при изпълнението на тези допълнителни действия, последиците от 
заразите ще се продължат в следващите две-три стопански години, 

съгласно констатациите в експертизата. Освен това, след сключването на 
договора  съседните имоти в размер на 1000 дка са залесени с пауловния- 
дървесен вид, който за две години израства 10 метра. Невероятният бърз 
растеж и голямата височина, която достигат тези дървета се явяват пречка 
в развитието на всеки друг вид насаждения, в резултат на което 
предложението на експертизата е засаждането със същия вид в 
арендуваните земи. 

 2. В единия от имотите има налични издънкови насаждения, които е 
необходимо да бъдат премахнати и да бъдат засяти ореховите дървета. При 
предприемане на съответните действия за издаване на разрешение за сеч е 
установено, че част от имота в размер на 38,688  дка съставлява горски 
фонд на територията на ДГС Разград в два подотдела 382:а1 и 382:б1- 

издънкови насаждения, съответно от класове акациеви и церов. Отдаването 
под аренда или наем на такъв род имоти може да се осъществи по реда на 
Закона за горите и същите не могат да бъдат предмет на договор за аренда 
по ЗСПЗЗ и Закона за арендата в земеделието, какъвто е нашия аренден 
договор, в резултат на което е налице невъзможност от използването на 
тези земи. 

 В резултат на горепосочените обстоятелства, до Постоянната 
комисия по управление на общинската собственост, приватизация и 
следприватизационен контрол е депозирано предложение от арендатора с 
вх. № 342/12.07.2017 г.на основание чл. 25 от договора и чл.  16, ал. 1 от 
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Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/ за изменение на договор № 

18/20.01.2015 г. за аренда на земеделски земи от общинския поземлен 
фонд, изразяващо се в следното: 

1. Изключване на земите включени в горскостопанския план на 
ДГС Разград и намаляване количеството на земеделските земи от 
общинския поземлен фонд предмет на договора с 38,688  дка. 

2. Промяна предназначението на обекта на аренда- от трайни 
насаждения от черупков вид- орехи в трайни насаждения бързорастящи- 
дървесен вид пауловния. 

3. Увеличение на арендното плащане от 31.39 лв. на 42 лв на дка. 
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във вр. с чл. 21, 

ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.  16, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието и 

чл. 25 от договор № 18/20.01.2015 г.  за аренда на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд, Общински съвет Разград предлагам да вземе 
следното Решение:  

1. Дава съгласие Договор № 18/20.01.2015 г. за аренда на земеделски 
земи от общинския поземлен фонд, сключен между Община Разград, в 
качеството на арендодател и “Техноматикс“ ЕООД гр. Разград, в 
качеството на арендатор, да бъде изменен, както следва: 

1.1. Да бъдат изключени земите включени в горскостопанския план 
на ДГС Разград и да бъде намалено количеството на земеделските земи от 
общинския поземлен фонд предмет на договора с 38,688  дка. 

1.2. Да се промени предназначението на обекта на аренда- от трайни 
насаждения от черупков вид- орехи в трайни насаждения бързорастящи- 
дървесен вид пауловния. 

1.3. Да се извърши промяна на арендното плащане от 31.39 лв на 42 

лв на дка. 
     

2. Възлага на кмета на Община Разград да изготви и подпише 
анекс към Договор № 18/20.01.2015 г. за аренда на земеделски земи от 
общинския поземлен фонд съгласно условията, регламентирани в 
предходната точка. Завърших.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е била разглеждана в три 
постоянни комисии: в ПК  по управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол; ПК  по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации и 
в ПК  по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство. Господин 
Анастасов, ще Ви помоля да докладвате за постоянната комисия по 
управление на общинската собственост. 
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Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Докладната записка е разгледана в постоянната комисия. След 
въпроси и станалите разисквания не се проведе гласуване поради 
оттегляне на докладната записка  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, да ни докладвате за комисията по 
законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА“, 2 – „против“, без „въздържали се“, 

комисията подкрепя проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За околна среда, госпожо Френкева. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, настоящата докладна записка бе 
гласувана с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 – „въздържал се“ и бе приет 
проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате възможност да зададете въпроси към 

вносителя. Заповядайте, господин Димитров.  
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Аз имам няколко въпроса. Първият ми въпрос е: Защо беше 
оттеглена на комисията по управление на общинската собственост и не бе 
проведено гласуване на тази толкова важна комисия? Ако може да ми се 
отговори след това ще задам и другите. Така съм преценил. Вие няма как 
да прецените една докладна записка, която още повече Вие внасяте да не 
се произнесе  ресорната комисия, която е от много голяма тежест за 
вземане на решение на Общинския съвет.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, имате ли въпроси? Да, слушаме Ви. 

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Аз искам да попитам, има ли досега в Община Разград такъв 
прецедент със сключен договор с подусловие, при който да бъде в 
последствие променян в хода на изпълнение? Вторият ми въпрос е: Кой е 
инициатора на процедурата при която „ТЕХНОМАТИКС“ печелят 
въпросната процедура и имало ли е други участници при така поставените 
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условия в тръжната процедура? Третият ми въпрос е: Има ли подписани 
декларации от страна на арендатора, че са огледали, запознали са се с тези 
плантации, които те така ги наричат местата за засяване, за които те са 
искали тази процедура? Четвъртият ми въпрос е: Как е определена 
предложената нова цена в договора от вносителя? И петият въпрос е: Има 
ли нарушение на договора   от тези земи без разрешение на Община 
Разград, в нарушение на подписания досега договор, да бъдат засети 100 

дка други дървесни видове, вместо договорираните черупкови – орехи, 

както е записано?    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Приключихте ли, господин Димитров? 

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 С тези въпроси, да.  
 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Аз лично си водих записки по отношение на въпросите Ви и ги 

изкарвам шест. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Добре. Шест отговора искам.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Анастасов. Прецедент ли е в Община 
Разград? 

 

 Г-н Наско Анастасов  -  общински съветник и председател  на  ПК  

по управление на общинската собственост, приватизация и 
следприватизационен контрол, вносител 

Докато аз съм председател на тази комисия не е имало такова 
изменение.  
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Ако може да попитаме от общинска администрация в предишни 
мандати дали е имало?  

 /Реплика към общински съветник/ 

 Не, няма нужда от Бояджиев, защото има дългогодишни служители, 

които през мандатите на много кметове са водили тези преписки, а пък аз 
от 14 години Ви отговарям на Вас, госпожо Димитрова, че няма такъв 
прецедент. Досега не е имало корумпиран общински съветник, който да си 
позволи да внесе такова нещо.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Само ще Ви помоля без квалификации.  

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Какво лошо казвам? Досега никога не е имало корумпиран общински 
съветник, който да внесе такава докладна записка. Кое е лошото? Правя 
оценка на всички общински съвети досега, че е нямало така корумпирано. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, искам да Ви кажа, че предложението беше 
обсъдено на комисия по общинска собственост, адресирано до Общинския 
съвет, и до тази комисия, разгледано и само и единствено поради тази 
причина председателят на съответната комисия е вносител на тази 
докладна записка.   

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Аз засега нищо не казвам. Аз казвам досега.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 С което искам да кажа, че тези квалификации, които сипете и според 
мен са обидни,  между другото са и подсъдни ….. 

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 За кого са  обидни? За всички досегашни, които декларирам отново 
за четвърти път: не е имало никога в досегашните мандати корумпиран 

общински съветник.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, ще може да изразите становище на следващ 

етап от дебата. Пристъпваме към отговор на следващия въпрос на съветник 
Иво Димитров. Господин Анастасов. Само ще Ви помоля за втория си 
въпрос – за инициатора беше, но повече от това не съм успяла да запиша. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Кой е инициатора на тази процедура да бъде предложено на 
Общинския съвет? По чия инициатива  е изготвена тръжната 
документация?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Аз си мисля, че отговорих на този въпрос преди малко.  
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 
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 Кой. Не съм чул. Кажете кой. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, има протокол, макар и не пълен от постоянните 
комисии.  

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Аз не питам в постоянна комисия, аз питам в залата на Общинския 
съвет. Кой е предложил тази процедура на Общинския съвет, на Общинска 
администрация да бъде задействана такава процедура за сключване на 
такъв договор с подусловие?  

 

 Г-н Наско Анастасов  -  общински съветник и председател  на  ПК  

по управление на общинската собственост, приватизация и 
следприватизационен контрол, вносител 
 2017 година от „ТЕХНОМАТИКС“ ЕООД и предшествани 

уведомителни писма, на които няма отговор от страна на общинска 
администрация.  
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Зададох съвсем ясно въпрос: Кой …..  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Получихте отговор на въпроса си, господин Димитров. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Не, не. 2014 година, не 2017 година,  кой е предложил, в общинска 
администрация кой е внесъл предложение за изготвяне на тръжна 
документация за тези земи?  

 

 Г-н Наско Анастасов  -  общински съветник и председател  на  ПК  

по управление на общинската собственост, приватизация и 
следприватизационен контрол, вносител 
 Предполагам общинска администрация. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Не.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 По предложение на доктор Валентин Василев, в моите правомощия е 
да дам почивка, за да може да бъдат извикани тези хора, които могат да 
отговорят на Вашите въпроси.  
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 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
 Господин Ненов, имате ли възможност веднага да отговорите? 

 

 Г-н Иван Ненов – Началник отдел „Общинска собственост и 
земеделие“  

 Имам възможност. Инициатор на процедурата е фирмата 
„ТЕХНОМАТИКС“ ЕООД, която е изявила желание да използва тези три 
имота за създаване на трайни насаждения, въпросните, които са в арендния 
договор. На самата процедура е имало  един единствен участник, 
въпросното дружество „Техноматикс“. По отношение на декларацията, да 
подписана е декларация, че дружеството се е запознало с конкурсната 
документация, извършило е оглед на имотите и няма претенции за 
необективна информация от Община Разград. Това бяха въпросите, които 
касаеха самата процедура.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Следващия въпрос на общински съветник Иво Димитров е: Как е 
определена новата цена?  

 

 Г-н Наско Анастасов  -  общински съветник и председател  на  ПК  

по управление на общинската собственост, приватизация и 
следприватизационен контрол, вносител 
 Има предложение от  арендатора в размер на 42.00 лв.. Той сам 

предлага.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 И последния въпрос: Има ли нарушение на договора със засаждането 
на други видове.  
 

 Г-н Наско Анастасов  -  общински съветник и председател  на  ПК  

по управление на общинската собственост, приватизация и 
следприватизационен контрол, вносител 
 Да, има, но Общината е била предупредена, т.е. информирана, не 
предупредена.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Ханчев. 
 

 Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

 Господин Анастасов, искам да Ви попитам, Вие лично имате ли или 

Ваши близки някаква собственост, земя, която да давате? И на каква цена я 
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давате – 40 – 40 или повече лева? Благодаря. След отговора си позволявам 

да задам и други въпроси.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Само искам да кажа, господин Ханчев, че въпросът Ви не е свързан с 
обсъждания, този, който е предмет на докладната записка. Ако имате други 

въпроси, моля, задайте ги.  

 

 Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

 Твърде е свързан въпроса, защото става дума за цената. Как да не е 
свързан. Ако може да ми отговори, ако не иска.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Анастасов, въпроса няма пряка връзка с разглеждания 
материал. Има ли други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи да 
зададат въпроси. Изказвания, предложения във връзка с докладната 
записка.  
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Още на въпроса …  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Не, господин Димитров, преминахме към процедура на ….. 

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Ама Вие не ми давате възможност да задам въпрос. Аз си вдигам 

ръката Вие не гледате нарочно в тази посока.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, винаги преди да прекратя една процедура и да 
пристъпя към друга обхождам с поглед всички общински съветници, 

присъстващи в залата.  
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 С това оплакване можете при Вашия офталмолог да отидете. Искам 

да задам въпрос.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Приключихме с процедурата на въпроси. 

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Този въпрос е много важен. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Можете да изразите становище или да направите предложение във 
връзка с проекта за решение. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Тук може веднага да се даде отговор на това, какво е средното 
арендно плащане в Община Разград? Ето тук е госпожа Френкева, веднага 
може да Ви каже колко е за Общината и тогава няма нужда, той може да си 
договаря земите както реши. Какво е средното?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, докладната записка с вх. № 383 е минала през 
три важни и тежки комисии – законност, общинска собственост и околна 
среда. / Общински съветник Иво Димитров, говори при изключен  

микрофон и думите му не могат да бъдат отразени в протокола/.Искам 

само да информирам, че в тези три комисии са членове почти 2/3 от 
общинските съветници в Общински съвет. Бяха проведени изключително 
дълги дебати тъй като в комисиите нямаме ограничение на времето нито за 
изказвания, нито за задаване на въпроси, нито на възможността да се иска 
от общинска администрация  отговор по какъвто и да е поставен от всеки 
един общински съветник проблем. Така че имахте абсолютната 
възможност всички тези неща да бъдат изяснени още на място, в самите 
комисии. И всички бяхме свидетели, аз като Председател присъствам, без 
да съм задължена, обаче, искам да подчертая, на заседанията на всички 
постоянни комисии, бях свидетел на разразения дебат, бях свидетел на 
това, че общинска администрация беше представена от нужните хора, 
които работят и могат да дадат определени отговори на вашите въпроси. 
Мисля си, че в момента това е изключително излишно.   
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Напротив. Точно под тежестта на тези отговори от общинска 
администрация беше оттеглена и не беше гласувана в комисията. 
Оттеглена от вносителя, от председателя на комисията.  /Общински 

съветник Иво Димитров говори при изключен микрофон/. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, правя Ви забележка, че нарушавате реда в 
залата и се изказвате без да Ви е дадена думата за това.  Имате 
възможност, госпожи и господа общински съветници, да направите 
изказване или предложение във връзка с докладната записка. Има ли 

желаещи? Заповядайте, господин Димитров. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 
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 Така, благодаря. Както стана ясно от отговорите, които бяха дадени и 
от общинска администрация, и от вносителя, председателя на комисията 
по общинска собственост, който не постави на гласуване разглежданата 
докладна записка и няма произнасяне на тази ресорна комисия, че тази 
процедура е по инициатива  на една частна фирма, която си е набелязала, 
избрала си е и конкретно е предложила определени общински имоти да 
бъдат отдадени на тази процедура. Тъй като тогава беше финансирано от 
държавата отглеждането на орехи и беше финансирано по програми е 
записано конкретно да бъде за тези черупкови видове. Така никой друг на 
тази процедура не се е явил, защото беше ясно кой е предложил, за кого е 
направена тази процедура, и кой е спечелил. В последствие се установява, 
че се намалява финансирането за тези видове и е по – изгодно да бъде в 
нарушение на договора и отглеждане други дървесни видове. В нарушение 
отново на договора биват засяти 100 дка със съвсем други дървесни видове  
и се търси начин как това да бъде узаконено. Досега през тези години не е 
намерен начин, защото никой нямаше да си позволи да направи такова 
нещо и да зачеркне досегашната практика, когато договорите подусловие 
не биват нарушавани се намира един вносител, който ни предлага този 
договор да бъде променен, съобразно новите искания на частната фирма за 
да може да бъде легализирано това, което те са направили в нарушение на 
досегашният договор. Цялата тази работа е много нечистоплътна тъй като 
правим един прецедент, в който отсега нататък няма никаква нужда в 
никакви договори да бъдат записвани условия.  Защото ако се приеме това 
решение, което за втори път се внася, първия път на миналата сесия не се 
прие, но сега отново се предлага ще бъде ясно, че винаги има начин, при 
който една фирма да иска от Общинския съвет да се намери някой, който 
да внесе специални условия така, че никой друг освен тази фирма да не 
може да спечели уж открита процедура. Тъй като в последствие след 
година, две, три отново тази фирма ще намери един послушен общински 
съветник и едно послушно мнозинство, което по някакъв начин да бъде 
стимулирано да промени вече тези поставени условия и да бъде свободен 
да прави каквото си иска с общинското имущество, което Общинският 
съвет е управлявал. Така че ако ние днес приемем такова нещо означава да 
отворим широко вратата на една тежка корупция в Общинския съвет. 
Благодаря.       
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Други желаещи за изказвания или предложения във връзка с 
докладната записка? Заповядайте, господин Ханчев. / Общински съветник 

Иво Димитров говори при изключен микрофон. Поради тази причина 

думите му не могат да бъдат отразени в протокола./ Господин 
Димитров, ще Ви помоля да не чакате да минавам към следващия етап на 
развитие на дебатите, а просто навреме да вдигнете ръце. Изчаквам 
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достатъчно време, Вие чакате нещо и в последният момент. Заповядайте, 
господин Ханчев.  
 

 Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

 Сега, безусловно, тази процедура направена по този начин  
действително е порочна и ако не създава предпоставки за корупция, 
създава предпоставки за уреждане, за шуробаджанащина и поне 
подозрения за това. Значи, не е в интерес нито на Общината, нито на който 
да е собственик на земя, на който и да е, да уточнява по желание на 
евентуален наемател, арендатор и т.н. условия, които да ограничават 
лицата явяващи се на търг. По този начин не се стига до добра, до изгодна 
цена и това е в ущърб на … Ами ограничава ги, как да не ограничава, защо 
трябва да се слага условие за орехи след като трябва да бъде за трайни 
насаждения и могат да се явят пет човека, нали, които да искат да насадят 
пауловния, а се явява само един. Естествено, че няма да се получи по – 

добра цена. Това е абсурдно. Някой от нас като дава земята си поставя ли 
условия на арендатора да сее само пшеница, или само ечемик, или само 
царевица? Очевидно е, че по този начин  процедурата създава някакви 

подозрения за нещо нередно и нещо нечисто и такова нещо не бива да се 
допуска никога. Така, по отношение на цената – аз неслучайно попитах 
колегата ако земята беше негова, той би ли предложил такава цена? Сега 
колеги, в момента всички ние добре знаем, че арендната цена в нашия 
регион в момента е от 55 нагоре, 55 – 60 лв. Добре бе, колеги, тъй като ви 
гледам, като се поогледаме има ли аджеба при нас чак толкова загубен 
човек, който ще си даде земята за 32 лв., а не за 55  и имайте предвид тук 
става въпрос за дългосрочно ползване, за 40 години. Ами след 30 години 
тези 42 лв. ще са едно нищо. Толкова ще струва 1 килограм сирене. Това е 
срамна работа. Може ли такова нещо. Това не е в интерес на Общината, в 
ущърб е на Общината, на нашите съграждани. Толкова ли сме богата 
Община, че по този начин да даваме общинските земи. Ако въобще, нали, 

се продължава… Нали се прави някакъв анекс цената в никакъв случай не 
бива да бъде по – малко от 55 лв. на декар. Пак повтарям става дума за 
дългосрочен договор и става дума още повече за евентуално за продукция, 
която независимо от реализацията тя е ликвидна, не губи  своите качества. 
Тъй че ние по този начин ние не ощетяваме   даже и инвеститора и затова 
нали аз предлагам една корекция цената да стане 55 лева в т.3. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Имате ли готовност да дадете предложението си в писмен вид? 

  

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

 Да, да.  
 



33 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Докато изчакваме аз обявявам 10 минути почивка.  
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 След приключване на почивката продължаваме с дебатите по 
докладна записка с вх. №383. До този момент е постъпило в писмен вид 
предложение от общински съветник Митко Ханчев за промяна в т.1.3. от 
диспозитива: Да се извърши промяна на арендното плащане от 31.39 

лв. на 55.00 лв. на дка.  

 Това е предложението. Последна възможност, за да направите други 
предложения или изказвания във връзка с докладната записка. 
Заповядайте, господин Христов. 
 

 Г-н Божинел Христов – Кауза Разград 
 Благодаря Ви, госпожо Председател. Има резон в това да се иска 
увеличение на арендното плащане и това е може би като вид санкция, 
която да наложи  Общинският съвет. Аз считам, че и договора, и Закона за 
арендата в земеделието позволява да се правят промени в самите договори. 
За 55 лв. звучи разумно, но тогава, когато тази площ е засята с друг вид 
култура, примерно пшеница, царевица, слънчоглед, където добивите са по 
– високи и където може да получиш по – голяма печалба. Не съм съгласен 
с твърдението на колегата Димитров, че 70 лв. се заплаща за т.е. има 
държавно доплащане, субсидия. Няма такава субсидия и това може да го 
каже и госпожа Френкева. Няма такава субсидия  за дървесни насаждения 
все още. Затова аз предлагам арендното плащане да се увеличи от 31.39 лв. 
на 45.00 лв.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате ли готовност да внесете предложението в 
писмен вид? Изчакваме да бъде внесено предложение от общински 
съветник Божинел Христов. Заповядайте, господин Димитров. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Реплика на изказването. Аз не знам защо се преиначават моите думи, 

може би неправилно съм се изказал, за да не бъда разбран. Сега искам да 
ви кажа, че тук става въпрос за договор, който е спечелен и е подписан в 
резултат на процедура с подусловие. Той, че може да се променя по 
някакъв закон о,кей  но е спечелен  с подусловие, че ще бъде за орехи. И 

заради това много наши съграждани не са участвали в тази процедура. 
Сега вие променяте изцяло условията, по които този договор е подписан. И 
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съответно много наши съграждани могат да се възползват, да съдят 
Общината за това, че променя договора и те не са успели да участват тъй 
като той е бил със съвсем други първоначални условия обявени и 
спечелен.  Нека това нещо да бъде отчетено от вас и да не вкарваме 
Общината в дълги съдебни дела. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 И аз Ви благодаря. Други предложения или изказвания във връзка с 
докладната записка? Господин Ханчев, какво точно искате да направите?  

 

 Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Реплика. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Реплика на кое? 

 

 Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

 На господин Божинел Христов.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

 Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

 Искам само да уточня, че това сравнение, което той направи не е 
никак вярно. Добивите да кажем от този дървесен вид бързо растящ, 

изключително бързо растящ дървесен вид,   никак не са малки. Това дърво 
расте с 1 см. на ден, прави много бързо дървесна маса и цените, на които в 
момента се продава дървесината са изключително високи. Така че не бива 
да се иска по – ниска цена от 55 лв. и тя е ниска за дългосрочен договор, 
защото, вярвайте ми, ще ощетим Общината и интересите на гражданите 
няма да бъдат защитени с по – ниска цена. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Други изказвания? Дуплика имате ли, господин 

Христов?  

 

 Г-н Божинел Христов – Кауза Разград 
 Малко ми е трудно да повярвам, че 365 см. дърво ще поникне.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. 

 

 Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 
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 Който не вярва, да отиде, ще му покажа къде има такова дърво в 
Разград.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Ханчев, много  Ви се моля, изчерпахме във връзка с 
изказването възможностите на общинските съветници за реплики и за 
дуплики. Има ли други предложения във връзка с докладната записка, 
изказвания.  

 

 Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

 Едно пояснение само.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, господин Илиев.  
 

 Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

 Да, благодаря, госпожо Председател. Действително ли досега не е 
осъществявана никаква субсидия в областта на трайните насаждения, както 
каза колегата Божинел Христов. Мисля, че трайните насаждения се 
субсидират. Нека госпожа Френкева да поясни.  

 

 /Разговори между общински съветници в залата./ 

 

 Има ли други предложения във връзка с докладната записка? Не 
виждам желаещи да направят такива. Така че направени са две 
предложения, в частта на диспозитива в т.1.3., която касае промяната на 
арендното плащане и тъй като те са еднакви по тежест ще ги подложа на 
гласуване по реда на тяхното постъпване. 
 Първото е предложение от общински съветник Митко Ханчев – Да 

се извърши промяна на арендното плащане от 31.39 лв. на 55.00 лв. на 

дка. 

 Моля, гласувайте това предложение.  
  

 С 11 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 18, 

предложението не се приема.  

 

 Пристъпваме към гласуване на предложението на общински 
съветник Божинел Христов, което също е свързано с т.1.3. от диспозитива : 
Да се извърши промяна на арендното плащане от 31.39 лв. на 45.00 лв. 

на дка. 

 Моля, гласувайте това предложение. 
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 С 25 гласа „ЗА“, „против“ – 3, „въздържали се“ – 2, 

предложението  се приема.  

 

 Пристъпваме към поименно гласуване, с приетото предложение, на 
докладна записка с вх. № 383. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.09.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов  +  

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев не участва   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков  +  

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 +   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 413 

 

 На 20.01.2015 г.  Община Разград е сключила договор № 18 за 

аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд в качеството 

си на арендодател с “ТЕХНОМАТИКС“ ЕООД ГР. РАЗГРАД. 

Съгласно договора са предоставени за срок от 40 стопански години 

294,484 дка земя в землището на гр. Разград, местността „Джевезлик“ 

за създаване и отглеждане на трайни насаждения от черупков вид- 

орех.  

 В процеса на изпълнение на договора са открити недостатъци в 

отдадения под аренда обект, които го правят негоден за ползване по 

договора, а именно: 

 1. Във връзка със започване на действия по почистването  и 

подготовката на земята за засаждането, арендаторът е възложил 

агротехническа експертиза за установяване начина на реализиране на 

инвестицията. При експертизата се установява, че по наличните стари 

орехови насаждения, /които са основанието за определяне обекта на 

арендата/, са установени зарази, които ще бъдат категорично причина 

заразите да се прехвърлят автоматично върху новите насаждения. При 

това положение засаждането на нови орехови дървета се явява 

невъзможно от една страна или предполага почистване и 

изкореняване на наличните такива, което не е предвидено в арендния 

договор, като независимо от това, при изпълнението на тези 

допълнителни действия, последиците от заразите ще се продължат в 

следващите две-три стопански години, съгласно констатациите в 

експертизата. Освен това, след сключването на договора  съседните 
имоти в размер на 1000 дка са залесени с пауловния- дървесен вид, 

който за две години израства 10 метра. Невероятният бърз растеж и 

голямата височина, която достигат тези дървета се явяват пречка в 

развитието на всеки друг вид насаждения, в резултат на което 

предложението на експертизата е засаждането със същия вид в 

арендуваните земи. 

 2. В единия от имотите има налични издънкови насаждения, 

които е необходимо да бъдат премахнати и да бъдат засяти ореховите 
дървета. При предприемане на съответните действия за издаване на 

разрешение за сеч е установено, че част от имота в размер на 38,688  

дка съставлява горски фонд на територията на ДГС Разград в два 

подотдела 382:а1 и 382:б1- издънкови насаждения, съответно от 

класове акациеви и церов. Отдаването под аренда или наем на такъв 

род имоти може да се осъществи по реда на Закона за горите и същите 
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не могат да бъдат предмет на договор за аренда по ЗСПЗЗ и Закона за 

арендата в земеделието, какъвто е нашия аренден договор, в резултат 

на което е налице невъзможност от използването на тези земи. 

 В резултат на горепосочените обстоятелства, до Постоянната 

комисия по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол е депозирано предложение от 

арендатора с вх. № 342/12.07.2017 г.на основание чл. 25 от договора и 

чл.  16, ал. 1 от Закона за арендата в земеделието /ЗАЗ/ за изменение на 

договор № 18/20.01.2015 г. за аренда на земеделски земи от общинския 

поземлен фонд, изразяващо се в следното: 

1. Изключване на земите включени в горскостопанския план 

на ДГС Разград и намаляване количеството на земеделските земи от 

общинския поземлен фонд предмет на договора с 38,688  дка. 

2. Промяна предназначението на обекта на аренда- от трайни 

насаждения от черупков вид- орехи в трайни насаждения 

бързорастящи- дървесен вид пауловния. 

3. Увеличение на арендното плащане от 31.39 лв. на 42 лв. на 

дка. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във вр. с 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.  16, ал. 1 от Закона за арендата в 

земеделието и чл. 25 от договор № 18/20.01.2015 г.  за аренда на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд, Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 24 гласа „ЗА“, „против“ – 5, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Дава съгласие Договор № 18/20.01.2015 г. за аренда на 

земеделски земи от общинския поземлен фонд, сключен между 

Община Разград, в качеството на арендодател и “Техноматикс“ ЕООД 

гр. Разград, в качеството на арендатор, да бъде изменен, както следва: 

1.1. Да бъдат изключени земите включени в горскостопанския 

план на ДГС Разград и да бъде намалено количеството на 

земеделските земи от общинския поземлен фонд предмет на договора с 
38,688  дка. 

1.2. Да се промени предназначението на обекта на аренда- от 

трайни насаждения от черупков вид- орехи в трайни насаждения 

бързорастящи- дървесен вид пауловния. 

1.3. Да се извърши промяна на арендното плащане от 31.39 лв. 

на 45 лв. на дка. 

     

2. Възлага на кмета на Община Разград да изготви и подпише 
анекс към Договор № 18/20.01.2015 г. за аренда на земеделски земи от 
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общинския поземлен фонд съгласно условията, регламентирани в 

предходната точка. 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 
и на Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от 
приемането му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване в сроковете и по реда на 
АПК 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 входящ номер 
392. 

 Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов – Общински 

съветник и председател на ПК по управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол. 
 Относно: Даване разрешение на Общински пазари-Разград ЕАД 

гр.Разград за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем на земя, включена в капитала на дружеството. 

 Заповядайте, господин Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, Председател на ПК, 

вносител 
Уважаеми колеги, получено е писмо с вх.№ 385/15.08.2017г. от 

Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, 
с което ни уведомява, че в баланса на дружеството е включена общинска 
земя, находяща се на Централен общински пазар на ул.“Хан Омуртаг“ №2 

в гр.Разград, с идентификационен номер 61710.505.1818 по кадастралната 
карта на гр. Разград, върху която са монтирани павилиони по проект на  
Гл.архитект на Община Разград, от които на павилион № 22 следва да бъде 
прекратен договора за наем поради смяна на собственика. 

Предвид желанието на бившият собственик на павилион №22 и 
заявлението на настоящият собственик на павилиона  в  горепосоченото 
писмо е депозирано искане за провеждане на търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на земя с обща площ 9.00 кв.м., находяща се на 
територията на Централен общински пазар в гр.Разград  на улица „Хан 
Омуртаг“ №2,на основание чл.33,ал.1 от Наредба №3 на Общински съвет 
Разград. 

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от Наредба №3 на Общински съвет 
гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община Разград 
чрез търговски дружества с общинско участие в капитала или граждански 
дружества и чрез общински предприятия и във връзка с писмо с вх.№ 
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385/15.08.2017 г. на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр. Разград , предлагам да вземем следното решение: 
1. Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД 

гр.Разград  да проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок 
от пет години на земя частна общинска собственост с обща площ 9.00 

кв.м., находяща се на Централен общински пазар, ул.“Хан Омуртаг“ №2 

гр.Разград, с идентификационен номер 61710.505.1818 по кадастралната 
карта на гр. Разград върху която е монтиран  метален павилион №22 по 
схема на Гл.архитект на Община Разград 

2. Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем по т.1 да се 
проведе при спазване изискванията на чл.34,ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №3 

на Общински съвет гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на 
Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие в капитала 
или чрез граждански дружества  и чрез общински предприятия. 

3. Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари-
Разград“ ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и т.2. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост и законност. Ще Ви 
помоля, господин Анастасов, да докладвате за комисията по общинска 
собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов –Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проектът за решение 
е подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 
законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

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 
входящ номер 392. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 
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на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.09.2017 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 отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

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 +   

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  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

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

„ЗА“. 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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№ 414 

 

„Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград е собственик на  

земя, находяща се на Централен общински пазар на ул.“Хан Омуртаг“ 

№2 в гр.Разград, с идентификационен номер 61710.505.1818 по 

кадастралната карта на гр. Разград, върху част от която в общ размер 

на 326.70 кв.м са монтирани павилиони по проект на  Гл.архитект на 

Община Разград, от които на павилион № 22 следва да бъде прекратен 

договора за наем поради смяна на собственик на павилиона. 

Получено е писмо с вх.№ 385/15.08.2017г. от Изпълнителния 

директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, с което 

уведомява Общински съвет Разград за прекратяване  на договора за 

наем на земя с обща площ  от 9.00 кв.м. и искане на разрешение за 

провеждане на търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на земя 

частна общинска собственост. 

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от Наредба №3 на Общински съвет 

гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община 

Разград чрез търговски дружества с общинско участие в капитала или 

граждански дружества и чрез общински предприятия и във връзка с 
писмо с вх.№ 385/15.08.2017 г. на Изпълнителния директор на 

„Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград , Общински съвет 

гр.Разград, след поименно гласуване, с 25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград  

да проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет 

години на земя частна общинска собственост с обща площ 9.00 кв.м., 

находяща се на Централен общински пазар, ул.“Хан Омуртаг“ №2 

гр.Разград, с идентификационен номер 61710.505.1818 по 

кадастралната карта на гр. Разград върху която е монтиран  метален 

павилион №22 по схема на Гл.архитект на Община Разград 

2. Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем по т.1 да се 
проведе при спазване изискванията на чл.34,ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба 

№3 на Общински съвет гр.Разград за осъществяване на стопанската 

дейност на Община Разград чрез търговски дружества с общинско 

участие в капитала или чрез граждански дружества  и чрез общински 

предприятия. 

3. Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и т.2. 
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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. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 
Административен съд гр.Разград. 

 

С Т А Т И Я 3 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 
412. 

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

Относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД гр. Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо Председател. 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В съответствие с изискванията на Закона за водите, на територията 
на Област Разград е създадена Асоциация по В и К на обособена 
територия. 

С Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 17.02.2015 г. 
заседание на Общински съвет Разград е прието позицията на 
представителя на Община Разград в заседанията на Общото събрание на 
Асоциацията на В и К да се определя за всяко отделно заседание с изрично 
решение на Общински съвет Разград по отделните точки. 

С писмо Областният управител на Област Разград в качеството си на 
Председател на Асоциацията по В и К ни уведомява, че на основание чл. 
198в, ал. 6 от Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
канализация е свикал извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциация по В и К на 03.10.2017 г. (вторник) от 14.00 ч. в зала 712 на 
Областна администрация Разград при следния дневен ред: 

1. Съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка 
на активите, на основание чл. 4. 2. б. „г“ от Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и 
предоставяне на водоснабдителните и канализационните услуги; 

2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета за 2018 г., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилник за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 
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канализация.   

3. Други.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 17.02.2015 г. заседание 
на Общински съвет Разград, във връзка с чл. 198е, ал. 5 от Закона за 
водите, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното решение: 

Възлага на представителя на Община Разград в заседанието на 
извънредното Общо събрание на Асоциацията на В и К, да гласува по 
точки 1 и 2 от дневния ред, относно съгласуване на план за стопанисване, 
експлоатация и поддръжка на активите, на основание чл. 4.2 б. „г“ от 
Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите 
и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и канализационните 
услуги и приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на 
държавата в бюджета за 2018 г., както следва: 

Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във 
връзка с чл. 4. 2 б. „г“ от Договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на В и К системите и съоръженията, и предоставяне на 
водоснабдителните и канализационните услуги, членовете на Общото 
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, съгласуват план за 
стопанисване, експлоатация и поддръжка на активи. 

След анексиране на Договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на В  и К системите и съоръженията и предоставяне на 
водоснабдителните и канализационните услуги на основание чл. 2. 2. – 

увеличаване на територията, чрез присъединяване на Община Кубрат и 
Община Завет, Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка на 
активите следва да бъде актуализиран по инициатива на В и К оператора, 
като същия се задължава да стопанисва, експлоатира и поддържа 
публичните активи с дължимата грижа и в съответствие с добрите 
инженерни практики. – „ЗА“. 

Решение 2: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във 
връзка с чл. 20, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на 
асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото 
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр.Разград, приемат решение 
препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за 2018 г. да 
е в размер на 9 485,15 лв. (девет хиляди четиристотин осемдесет и пет лева 
и петнадесет стотинки). – „ЗА“. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по законност и околна среда. Господин Монев, за постоянната 
комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Комисията подкрепя проекта за решение със 7 гласа „ЗА“, без 
„против“ и 1 „въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 
среда. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Настоящата докладна 
записка бе разгледана на постоянната комисия по околна среда и с 4 гласа 
„ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал се“, същата е приета. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи да задават въпроси. Изказвания, предложения във връзка с 
докладната записка? Няма такива. Пристъпваме към гласуване на докладна 
записка с входящ номер 412. Моля гласувайте. 
 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 415 

 

В съответствие с изискванията на Закона за водите, на 

територията на Област Разград е създадена Асоциация по В и К на 

обособена територия, която включва общините Разград, Попово, 

Кубрат, Завет, Лозница, Опака и Цар Калоян, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград. 

С Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 17.02.2015 

г. заседание на Общински съвет Разград е прието позицията на 

представителя на Община Разград в заседанията на Общото събрание 
на Асоциацията на В и К да се определя за всяко отделно заседание с 
изрично решение на Общински съвет Разград по отделните точки от 

дневния ред. 

С писмо с изх. № АВиК-Рз-048 от 04.09.2017 г. Областният 

управител на Област Разград в качеството си на Председател на 

Асоциацията по В и К ни уведомява, че на основание чл. 198в, ал. 6 от 

Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и 
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дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е свикал 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград на 03.10.2017 г. (вторник) от 14.00 ч. в зала 712 на 

Областна администрация Разград при следния дневен ред: 

1. Съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и 

поддръжка на активите, на основание чл. 4. 2 б. „г“ от Договора за 

стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и 

съоръженията и предоставяне на водоснабдителните и 

канализационните услуги; 

2. Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската 

на държавата в бюджета за 2018 г., на основание чл. 20, ал. 3 от 

Правилник за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация.   

3. Други.  

С горепосоченото писмо е предложен и проект за решения по т. 1 

и т. 2 от дневния ред, както следва: 

Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във 

връзка с чл. 4. 2 б. „г“ от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията, и предоставяне на 

водоснабдителните и канализационните услуги, членовете на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, 

съгласуват план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на 

активи. 

След анексиране на Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В  и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителните и канализационните услуги на основание чл. 2. 2. – 

увеличаване на територията, чрез присъединяване на Община Кубрат 

и Община Завет, Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка 

на активите следва да бъде актуализиран по инициатива на В и К 

оператора, като същия се задължава да стопанисва, експлоатира и 

поддържа публичните активи с дължимата грижа и в съответствие с 
добрите инженерни практики. 

Решение 2: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във 

връзка с чл. 20, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр.Разград, приемат 

решение препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета за 2018 г. да е в размер на 9 485,15 лв. (девет хиляди 

четиристотин осемдесет и пет лева и петнадесет стотинки). 

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

администрация и Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 

17.02.2015 г. заседание на Общински съвет Разград, във връзка с чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Разград, с 25 гласа 

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

 

РЕШИ: 

 

Възлага на представителя на Община Разград в заседанието на 

извънредното Общо събрание на Асоциацията на В и К, да гласува по 

точки 1 и 2 от дневния ред, относно съгласуване на план за 

стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите, на основание 
чл. 4.2 б. „г“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителните и канализационните услуги и приемане на 

решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета за 2018 г., както следва: 

Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във 

връзка с чл. 4. 2 б. „г“ от Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията, и предоставяне на 

водоснабдителните и канализационните услуги, членовете на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, 

съгласуват план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на 

активи. 

След анексиране на Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В  и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителните и канализационните услуги на основание чл. 2. 2. – 

увеличаване на територията, чрез присъединяване на Община Кубрат 

и Община Завет, Плана за стопанисване, експлоатация и поддръжка 

на активите следва да бъде актуализиран по инициатива на В и К 

оператора, като същия се задължава да стопанисва, експлоатира и 

поддържа публичните активи с дължимата грижа и в съответствие с 
добрите инженерни практики. – „ЗА“. 

Решение 2: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във 

връзка с чл. 20, ал. 3 от Правилник за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, членовете на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр.Разград, приемат 

решение препоръчителния размер на вноската на държавата в 

бюджета за 2018 г. да е в размер на 9 485,15 лв. (девет хиляди 

четиристотин осемдесет и пет лева и петнадесет стотинки). – „ЗА“. 
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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. 

 

С Т А Т И Я 4 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 
413. 

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

Относно: Прекратяване действието на Разрешително за ползване 
на повърхностен воден обект № 00001/18.12.2012 год., издадено от 

Община Разград на „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ” ООД гр.Разград за воден 

обект - Язовир „Островче” в землището на с.Островче. общ.Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо Председател. 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Въз основа на сключен между ОБЩИНА РАЗГРАД и „РАЗГРАД-

ПОЛИГРАФ” ООД гр.Разград Договор № 180/20.05.2010 год. за 
предоставяне на концесия за услуга на воден обект – Язовир „Островче” в 
землището на с.Островче, общ.Разград, след проведена процедура по реда 
на Закона за водите и прието Решение № 246 от Протокол № 19 от 
проведено заседание на 27.11.2012 г. на Общински съвет – Разград, кметът 
на Община Разград е издал Разрешително за ползване на повърхностен 
воден обект № 00001/18.12.2012 год., на „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ” ООД 

гр.Разград за воден обект - Язовир „Островче”, находящ се в землището на 
с.Островче, общ.Разград, с цел риборазвъждане, аквакултури и свързаните 
с тях дейности, което е с краен срок на действие до 17.12.2022 г. 

По предложение на концесионера „РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ” ООД 

гр.Разград е прието Решение № 294 от Протокол № 22, много се 
извинявам, разсейвате ме, ако имате нещо да си кажете, ще ви помоля на 
вън, благодаря, от проведено заседание на 28.02.2017 г., вече така направо 
господин Димитров като го чуя, ми е като някаква песен за моите уши… 

 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон./ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доктор Василев, ще Ви помоля по същество. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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По предложение на концесионера „РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ” ООД 

гр.Разград е прието Решение № 294 от Протокол № 22 от проведено 
заседание на 28.02.2017 г. на Общински съвет – Разград за предсрочно 
прекратяване по взаимно съгласие на Договор № 180/20.05.2010 год. за 
предоставяне на концесия.  

След прекратяване на договора за концесия, водният обект е предаден 
на Община Разград на 28.03.2017 г. 

Изложените по-горе обстоятелства налагат предсрочно прекратяване 
действието на издаденото разрешително за ползване на повърхностен 
воден обект. 

Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.1, т.1 от Закона за водите 
действието на издаденото разрешително за ползване на водни обекти – 

публична общинска собственост се прекратява при изтичането на срока му 
или от кмета на общината след решение на общинския съвет при 
прекратяване на правото на водоползвателя на собственост или ползване 
върху недвижимия имот, където се осъществява дейността или се намира 
водовземното съоръжение, както и при изрично заявен отказ от право на 
използване на съответния воден обект. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.13 и чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.79, 

ал.1, т.1 във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „б” от Закона за водите,  
предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното решение: 

Дава съгласие кметът на Община Разград да прекрати действието на 
Разрешително за ползване на повърхностен воден обект № 

00001/18.12.2012 год., издадено на „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ” ООД 

гр.Разград за воден обект – Язовир „Островче”, находящ се в землището на 
с.Островче, общ.Разград. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по общинска собственост, законност и околна среда. Господин 
Анастасов, да докладвате за постоянната комисия по управление на 
общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 
законност. 
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Г-н Калоян Монев –Председател на ПК 

Комисията подкрепя единодушно проекта за решение с 8 гласа „ЗА“, 

без „въздържали се“ и „против“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 
среда. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, 
Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в комисията по околна 
среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и с 5 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“ бе подкрепен проекта за решение. 

 

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 гласуване на докладна 
записка с входящ номер 413. Моля гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 416 

 

Въз основа на сключен между ОБЩИНА РАЗГРАД и „РАЗГРАД-

ПОЛИГРАФ” ООД гр.Разград Договор № 180/20.05.2010 год. за 

предоставяне на концесия за услуга на воден обект – Язовир 

„Островче” в землището на с.Островче, общ.Разград, след проведена 

процедура по реда на Закона за водите и прието Решение № 246 от 

Протокол № 19 от проведено заседание на 27.11.2012 г. на Общински 

съвет – Разград, кметът на Община Разград е издал Разрешително за 

ползване на повърхностен воден обект № 00001/18.12.2012 год., на 

„РАЗГРАД ПОЛИГРАФ” ООД гр.Разград за воден обект - Язовир 

„Островче”, находящ се в землището на с.Островче, общ.Разград, с цел 

риборазвъждане, аквакултури и свързаните с тях дейности, което е с 
краен срок на действие до 17.12.2022 г. 

По предложение на концесионера „РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ” ООД 

гр.Разград е прието Решение № 294 от Протокол № 22 от проведено 

заседание на 28.02.2017 г. на Общински съвет – Разград за предсрочно 

прекратяване по взаимно съгласие на Договор № 180/20.05.2010 год. за 
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предоставяне на концесия за услуга за воден обект – Язовир 

„Островче“ в землището на с.Островче, общ.Разград. 

След прекратяване на договора за концесия, водният обект е 
предаден на Община Разград на 28.03.2017 г. 
 Изложените по-горе обстоятелства налагат предсрочно 

прекратяване действието на издаденото разрешително за ползване на 

повърхностен воден обект – Язовир „Островче”, находящ се в 

землището на с.Островче, общ.Разград. 

Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.1, т.1 от Закона за водите 
действието на издаденото разрешително за ползване на водни обекти – 

публична общинска собственост се прекратява при изтичането на 

срока му или от кмета на общината след решение на общинския съвет 

при прекратяване на правото на водоползвателя на собственост или 

ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността 

или се намира водовземното съоръжение, както и при изрично заявен 

отказ от право на използване на съответния воден обект. 

Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.13 и чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл.79, ал.1, т.1 във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „б” от Закона за 

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

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие кметът на Община Разград да прекрати 

действието на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект 

№ 00001/18.12.2012 год., издадено на „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ” ООД 

гр.Разград за воден обект – Язовир „Островче”, находящ се в 

землището на с.Островче, общ.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 и по реда на АПК пред 

Административния съд – Разград. 

 

С Т А Т И Я 5 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 
414. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - Кмет на 
Община Разград. 
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Относно: Продължаване срока на настаняване и наемното 

правоотношение с наематели на жилищни имоти – частна общинска 

собственост. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо Председател. 
Уважаеми общински съветници, 

Със Заповед от 2011 г. на Кмета на Община Разград в жилищен имот – 

частна общинска собственост, находящ се в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.12, 

вх.И, ет.5, ап.18 е настанена Керанка Митева Цонева и на 04.10.2011 г. е 
сключен договор за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години. С 

последваща заповед на кмета на Община Разград от 2014 г., срокът на 
наемното правоотношение е продължен с 3 /три/ години, считано до 
04.10.2017 г., за което е сключен Анекс към договора за наем. Към тази дата 
изтича срокът на настаняване в рамките на шестте години, поради което е 
подадено от наемателката Заявление за продължаване на наемните 
правоотношения.  

Също със Заповед от 2011 г. на Кмета на Община Разград в жилищен 
имот – частна общинска собственост, находящо се в гр.Разград, ул. „Свети 
Климент” № 48, ет.2, ап.9 е настанен Никола Костадинов Николов и на 
14.10.2011 г. е сключен договор за отдаване под наем за срок от 3 /три/ 
години. С последваща Заповед № 1308 от  14.10.2014 г. на Кмета на Община 
Разград, срокът на наемното правоотношение е продължен с 3 /три/ години, 
считано до 14.10.2017 г. На 17.03.2017 г. наемателят е починал и като 
основна страна в правата на наемател по сключения на 14.10.2011 г. договор 
за отдаване под наем на общинския жилищен имот е встъпила съпругата му 
– Рейде Етем Николова, за което е сключен на 02.05.2017 г. Анекс към 

договора за наем. На 14.10.2017 г. изтича срокът на настаняване в 
общинското жилище в рамките на шестте години, поради което е подадено 
от наемателката Заявление с вх.№ АО-05-03-6596 от 14.08.2017 г. за 
продължаване на наемните правоотношения. 

Комисията по чл.3 от Наредба № 17 е разгледала подадените 
заявления и приложените към тях документи и след извършена проверка е 
установила, че лицата отговарят на условията за настаняване в общинско 
жилище и към момента на подаване на заявленията нямат неразплатени 
задължения по сключените договори за наем. Същата е взела решение за 
продължаване срока на наемните правоотношения с подалите заявления 
наематели. 

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.46, 

ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.18, ал.3 от Наредба № 17, 

предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното решение: 
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   І . Продължава с 4 /четири/ години срока на настаняване и наемните 
правоотношения на наематели на жилищни имоти – частна общинска 
собственост, както следва:  
           1. Керанка Митева Цонева  /двучленно семейство/ - наемател на 
общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.12, вх.И, ет.5, ап.18 / 

едностаен апартамент/ до 04.10.2021 година.  

           2. Рейде Етем Николова /едночленно семейство/ - наемател на 
общинско жилище в гр.Разград, ул. „Свети Климент” № 48, ет.2, ап.9 / стая 
с кухненска ниша/ до 14.10.2021 година. 

            ІІ. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди за 
продължаване срока на настаняване в общинските жилища на наемателите 
по точка І и сключи анекси към договорите за наем за продължаване на 
наемните правоотношения. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по общинска собственост и законност. Господин Анастасов, за 
общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепи 
докладната записка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал се“, комисията 
подкрепя проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

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

Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
входящ номер 414. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.09.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

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 +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

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

„ЗА“. 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 417 

 

Със Заповед № 2411 от 17.09.2011 г. на Кмета на Община Разград в 

жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Разград, 

ж.к. „Орел”, бл.12, вх.И, ет.5, ап.18 е настанена Керанка Митева Цонева 
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и на 04.10.2011 г. е сключен договор за отдаване под наем за срок от 3 

/три/ години. С последваща заповед на кмета на Община Разград от 

2014 г., срокът на наемното правоотношение е продължен с 3 /три/ 

години, считано до 04.10.2017 г., за което е сключен Анекс към договора 

за наем. Към тази дата изтича срокът на настаняване в рамките на 

шестте години, поради което е подадено от наемателката Заявление с 
вх. № АО-05-03-5904 от 19.07.2017 г. за продължаване на наемните 
правоотношения.  

Със Заповед № 2518 от 27.09.2011 г. на Кмета на Община Разград в 

жилищен имот – частна общинска собственост, находящо се в 

гр.Разград, ул. „Свети Климент” № 48, ет.2, ап.9 е настанен Никола 

Костадинов Николов и на 14.10.2011 г. е сключен договор за отдаване 
под наем за срок от 3 /три/ години. С последваща Заповед № 1308 от  

14.10.2014 г. на Кмета на Община Разград, срокът на наемното 

правоотношение е продължен с 3 /три/ години, считано до 14.10.2017 г. 
На 17.03.2017 г. наемателят е починал и като основна страна в правата 

на наемател по сключения на 14.10.2011 г. договор за отдаване под наем 

на общинския жилищен имот е встъпила съпругата му – Рейде Етем 

Николова, за което е сключен на 02.05.2017 г. Анекс към договора за 

наем. На 14.10.2017 г. изтича срокът на настаняване в общинското 

жилище в рамките на шестте години, поради което е подадено от 

наемателката Заявление с вх.№ АО-05-03-6596 от 14.08.2017 г. за 

продължаване на наемните правоотношения. 

           Комисията по чл.3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград 

за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища е разгледала 

подадените заявления и приложените към тях документи и след 

извършена проверка е установила, че лицата отговарят на условията за 

настаняване в общинско жилище и към момента на подаване на 

заявленията нямат неразплатени задължения по сключените договори 

за наем. Същата е взела решение за продължаване срока на наемните 
правоотношения с подалите заявления наематели. 

 

            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.46, ал.4 от Закона за общинската собственост и 

чл.18, ал.3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград за условията и 

реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под 

наем и продажба на общински жилища, Общинският съвет, след 

поименно гласуване, с 28 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма, 

   

Р Е Ш И: 
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   І . Продължава с 4 /четири/ години срока на настаняване и 

наемните правоотношения на наематели на жилищни имоти – частна 

общинска собственост, както следва:  

           1. Керанка Митева Цонева  /двучленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.12, вх.И, ет.5, ап.18 / 

едностаен апартамент/ до 04.10.2021 година.  

           2. Рейде Етем Николова /едночленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ул. „Свети Климент” № 48, ет.2, ап.9 / 

стая с кухненска ниша/ до 14.10.2021 година. 

            ІІ. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди за 

продължаване срока на настаняване в общинските жилища на 

наемателите по точка І и сключи анекси към договорите за наем за 

продължаване на наемните правоотношения. 

           

 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 и в срока по АПК пред 
Административен съд гр.Разград. 

 

С Т А Т И Я 6 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 
415. 

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. 
Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо Председател. 
Само ще ми позволите да съобщя една радостна новина. До толкова 

бях щастлив и вглъбен в изказването на господин Димитров, че просто 
пропуснах. Вчера получих писмо от заместник-министъра на Регионалното 
развитие, с което той ни уведомява, че подаденото предложение от 
Община Разград за образователната структура е одобрено от 
Управляващия орган. Сумата, която ще бъде предоставена е в рамките на 
близо 10 милиона лева, с която ще бъдат ремонтирани и санирани две 
детски ясли, седем детски градини, две училища плюс дългоочаквания 
физкултурен салон. Да ни е честито. До края на седмицата трябва да отида 
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в София да подпиша договора и да започнем да правим процедурите. 
Надявам се, живот и здраве, на пролет, след минали успешни процедури, 

да стартира и самото строителство. Благодаря. 
И да започна нататък. Докладната записка е относно приемане на 

актуализирано разпределение на променения бюджет и отчета към 

31.12.2016  г. Тъй като докладната записка е гледана многократно и на 
предишната сесия, ще си позволя да ви предложа само решението. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.6 и чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, 

ал.5 и ал.6 от Закона за публичните финанси, чл.44, ал.2 и ал.3 от Наредба 
№ 15 предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното решение: 
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Разград за 2016 г., както 

следва: 

   1.1. Планови показатели: 

1.1.1. По прихода               38 679 062 лв. 

/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/ 

1.1.2. По разхода                                                           38 679 062 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи в Приложение № 2/ 

 1.2. Отчетни показатели:    

 1.2.1. По прихода                                                 37 419 453 лв. 

/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/ 

 1.2.2. По разхода                                                 34 707 381 лв. 

/разпределени по функции,дейности и видове разходи в Приложение № 2/ 

 1.2.3. Остатък в края на периода                                                                    2 712 072 лв. 

2. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Разград – 

план/отчет от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. /Приложение № 3/. 

3. Приема финансовите сметки на общинските предприятия към 31.12.2016 г. 
/Приложения № № 4.1-4.6/. 

4. Приема годишния доклад по дълга към 31.12.2016 г. /Приложение № 5/. 

5. Приема отчета за сметки на средствата по Европейски програми  /Приложение 

№ 6/. 

6. Приема отчета за изпълнение на бюджета по кметства  /Приложение № 7/. 

7. Приема отчета за лимитирани разходи: 

7.1. Представителни разходи на кмета на общината                                                4 136 лв. 
7.2. За отпускане на помощи за лечение                                                                  50 000 лв.   
7.3. За помощи за погребение на починали граждани                                              2 601 лв.   
 

 Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Община 
Разград. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка, тъй като касае бюджет, е гледана 
във всички постоянни комисии към Общински съвет – Разград. Госпожо 
Димитрова, да докладвате за становището на постоянната комисия по 
бюджет. 
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Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 
Уважаеми колеги, 

Настоящата докладна записка с входящ номер 415 беше подкрепена 
в постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика, 
като 4 общински съветника гласуваха „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал 
се“. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Членовете на постоянната комисия гласуваха проекта за решение с 5 

гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 
законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал се“, комисията 
подкрепя проекта.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Докладната записка, след разглеждането й, беше подкрепена с 2 

гласа „ЗА“, 1 „против“ и 2-ма „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 
среда. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. 
Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе гласувана от постоянната комисия 
по околна среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, бе 
подкрепен проекта за решение. Благодаря. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по 
социална политика. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Комисията изразява положително становище по докладната записка 
и проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, за постоянната комисия по 
образование и наука. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Постоянната комисия 
по образование подкрепя докладната записка с 6 гласа „ЗА“, без „против“ 

и 1 „въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще изчакаме да се върне в залата председателят на постоянната 
комисия по култура. Да, заповядайте, госпожа Али, да ни запознаете със 
становището на комисията. 

 

Г-жа Фатме Али – заместник – председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, постоянната комисия, след като 
разгледа докладната записка с проекта за решение, изрази становище като 
гласува последния начин: гласували „ЗА“ – 2, „против“ – няма, 
„въздържали се“ – 1. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Парашкевов, за постоянната комисия за 
младежта, спорта и туризма. 

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия, след като разгледа 
докладната записка и проекта за решение, гласува с 3 гласа „ЗА“, без 
„против“ и 1 „въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Вели, за постоянната комисия по 
международно сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 
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Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА“, постоянната комисия подкрепи 
докладната записка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи да задават въпроси. Изказвания, предложения във връзка с 
докладната записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване 
на докладна записка с входящ номер 415. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.09.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов   + 

9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев   + 

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова не участва   

20. Митко Иванов Ханчев не участва   

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   + 

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   
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32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

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

„против“. 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 418 

 
Съгласно разпоредбите на чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси 

/ЗПФ/, Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета 

по показателите, по които е приет, придружен с доклад и го внася за приемане от 

Общинския съвет. 

Годишният отчет на Община Разград към 31.12.2016 г., приложен към 

настоящето решение, е изготвен съобразно изискванията на чл.45, ал.1 и чл.140, 

ал.1 и ал.2 от ЗПФ и чл.43 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза и за съставяне, 
приемане, изпълнение  и отчитане на общинския бюджет. 

Съобразно изискванията на чл.140, ал.4 от ЗПФ и раздел II от Наредба № 23 

на Общински съвет Разград за реда и начина за провеждане на публични 

обсъждания е проведено обществено обсъждане на отчета за изпълнение на 

бюджета. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.6 и чл.22, ал.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140, ал.5 и ал.6 

от Закона за публичните финанси, чл.44, ал.2 и ал.3 от Наредба № 15 на Общински 

съвет Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза 

за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет, Общински съвет  Разград, след поименно гласуване, с 20 гласа 

„ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – 5, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Разград за 2016 г., както 

следва: 

    1.1. Планови показатели: 

1.1.1. По прихода               38 679 062 лв. 

/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/ 

1.1.2. По разхода                                                           38 679 062 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи в Приложение № 2/ 

1.2. Отчетни показатели:    

 1.2.1. По прихода                                                 37 419 453 лв. 

/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/ 

 1.2.2. По разхода                                                 34 707 381 лв. 

/разпределени по функции,дейности и видове разходи в Приложение № 2/ 
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 1.2.3. Остатък в края на периода                                                                    2 712 072 лв. 

2. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Разград – 

план/отчет от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. /Приложение № 3/. 

3. Приема финансовите сметки на общинските предприятия към 31.12.2016 г. 
/Приложения № № 4.1-4.6/. 

4. Приема годишния доклад по дълга към 31.12.2016 г. /Приложение № 5/. 

5. Приема отчета за сметки на средствата по Европейски програми  /Приложение 

№ 6/. 

6. Приема отчета за изпълнение на бюджета по кметства  /Приложение № 7/. 

7. Приема отчета за лимитирани разходи: 

7.1. Представителни разходи на кмета на общината                                        4 136 лв. 

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

7.3. За помощи за погребение на починали граждани                                      2 601 лв.   

 

 Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Община 
Разград. 
 Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и на Областния 
управител на Област Разград  в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Приложения от № 1 до № 7 са неразделна част от Решение № 418 

по Протокол № 31/26.09.2017 г. и са приложени към протокола. 

 

С Т А Т И Я 7 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 
416. 

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

Относно: Извършени  корекции  по  бюджета  на  Община  

Разград  през  второто тримесечие   на 2017 г. 
Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо Председател. 
Уважаеми общински съветници, 

През второто тримесечие на 2017 г. са получени 12 бр. дарения в 
размер на 19 365 лв., които се разходват според волята на дарителите. 

Извършени са 14 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит за 
42 358 лв. 

Издадени са 17 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за 
корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и 
бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят 
по системата на делегираните бюджети и 19 бр. заповеди на 
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ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по 
системата на делегираните бюджети. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124, 

ал.2 от Закона за публичните финанси, предлагам на Общински съвет  
Разград да вземе следното решение: 

Одобрява  промените  по  общинския  бюджет за второто тримесечие 
на 2017 г., съгласно Приложение № 1.                 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана във всички 
постоянни комисии. Госпожо Димитрова, да докладвате за постоянната 
комисия по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Настоящата докладна записка както и проектът за 
решение, беше разгледана в постоянната комисия по бюджет, финанси и 
икономическа политика. 3-ма общински съветника гласуваха „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържал се“ – 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Комисията гласува проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 
законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал се“, комисията подкрепя 
проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Христов, за постоянната комисия ТСУ. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Гласуването е както следва: „ЗА“ – 2, „против“ – 1, „въздържали се“ 

– 2. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 
среда. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. 
Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в комисията по околна 
среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ бе подкрепен 
проектът за решение. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по 
социална политика. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря. Комисията по социална политика изразява положително 
становище с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, за постоянната комисия по 
образование и наука. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. 
Постоянната комисия по образование подкрепи докладната записка с 

6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Селим, за постоянната комисия по култура. 
 

Г-жа Фатме Селим – заместник – председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, 
Постоянната комисия, след като разгледа докладната записка и 

проекта за решение, изрази становище, като гласува „ЗА“ – 3, „против“ – 

няма и „въздържали се“ – няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Парашкевов, за постоянната комисия за 
младежта, спорта и туризма. 

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 
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Уважаеми колеги, комисията разгледа докладната записка. Гласуваха 
„ЗА“ – 3, „против“ – няма, „въздържали се“ – 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Вели, за комисията по международно 
сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи проекта за 
решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма 
такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
входящ номер 416. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.09.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов  +  

9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев   + 

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова не участва   

20. Митко Иванов Ханчев не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   



66 

 

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

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

„против“. 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 419 

 

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

публичните финанси промените по общинския бюджет се одобряват от 

Общинския съвет, с изключение на: 

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

резултат на получени като трансфер или временен безлихвен 

заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и 

сметки; 

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

за дейностите на делегиран бюджет. 

През второто тримесечие на 2017 г. са получени 12 бр. дарения в 

размер на 19 365 лв., които се разходват според волята на дарителите. 
Извършени са 14 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит 

за 42 358 лв. 

Издадени са 17 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за 

корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и 

бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не 
работят по системата на делегираните бюджети и 19 бр. заповеди на 

ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, 

работещи по системата на делегираните бюджети. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет  
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Разград, след поименно гласуване, с 20 гласа „ЗА“, „против“ – 2, 

„въздържали се“ – 4, 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява  промените  по  общинския  бюджет за второто 

тримесечие на 2017 г., съгласно Приложение № 1.                 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

от приемането му.       

 

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

Административен съд – Разград. 
Приложение № 1 

 

 

 

С П Р А В К А 
 

за извършените корекции на бюджета през второто тримесечие на 2017 

година 
 

 
 

Корекции по бюджета 
  

Размер 
/ в лева / 

Направление 

1 2 3 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ  01.01.2017 г.  ДО  30.06.2017 г. 
888 003 лв. 

Първоначален общ обем на бюджета, приет от 

Общински съвет на сесия на 31.01.2017 г.  
                                                               37 888 850 лв. 

 

 

 

Уточнен общ обем на бюджета към 30.06.2017 г.  
 

                                                                   38 776 853 лв. 
в това число: 

 715 155 

172 848 

153 483 

19 365 

 

• Субсидии, трансфери и др.приходи 

• Дарения , в т.ч.: 
- първо тримесечие                                   

               - второ тримесечие                

               - трето тримесечие 

               - четвърто тримесечие                  
в това число: 

КОРЕКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОДОБРЯВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД, 

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

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СПОНСОРСТВА И ДАРЕНИЯ 

през второто тримесечие на 2017 година 

19 365 лв. 
 

Дарение от „Айдо транс“ЕООД 

За ДГ № 2 „Лудогорче“ - Разград 
200 функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” 

Дарение от „Семпе 2“ ООД 

За ДГ № 2 „Лудогорче“ - Разград 
200 функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” 

Дарение от „Полипартс“ ООД 

За ДГ № 2 „Лудогорче“ - Разград 
200 функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” 

Дарение от Сдружение на българските начални учители 

За ОУ“Н.Й.Вапцаров“  - Разград 
81 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 
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Дарение от Училищно настоятелство при ПГПЧЕ 

За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 
3 550 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „Антибиотик – Разград“ АД 

За ЦПЛР-Център за работа с деца - Разград 
400 функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно развитие ” 

Дарение от „Амилум България“ ЕАД 

За Център за настаняване от семеен тип - Разград 
2 000 функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност“Центрове за настаняване от семеен тип“ 

Дарение от „Агрохимконсулт Земеделие“ ООД 

За ОУ „В.Левски“ - Разград 
2 000 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ЕТ“Стефан Георгиев НИМ“ 

За ОУ „В.Левски“ - Разград 
2 000 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „Антибиотик – Разград“ АД 

За ЦПЛР-Център за ученическо, техническо и научно 
творчество - Разград 

450 функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно развитие ” 

Дарение от „Антибиотик – Разград“ АД 

За ДГ № 11„Детелина“ - Разград 
350 функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” 

Дарение от родители 

За СУ“Хр.Ботев“ - Разград 
90 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Учителски колектив при ОУ“Отец Паисий“  - 

с.Дянково 
За ОУ“Отец Паисий“  - с.Дянково 

214 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от родители 

За ДГ № 5 „Незабравка“ – Разград 
1330 функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” 

Дарение от „Юли транс“ ЕООД 

За ЦПЛР-Междуучилищен център по ТПО - Разград 
450 функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно развитие ” 

Спонсориран концерт от Община Тервел 
За Капански ансамбъл - Разград 

2 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни 
дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Спонсориран концерт от Община Созопол 
За Капански ансамбъл - Разград 

2 500 функция «Почивно дело, култура, религиозни 
дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от нотариус Роска Иванова 
За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 

600 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „Амилум България“ ЕАД 

За Дом за възрастни хора с деменция - Разград 
1 000 функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност“ Домове за възрастни хора с увреждания“ 

Дарение от „Амилум България“ ЕАД 

За Защитено жилище – с.Просторно 
1 000 функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност“Защитени жилища“ 

Дарение от „Амилум България“ ЕАД  

За ДГ № 14 „Славейче“ - Разград 
250 функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” 
 

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВИРАНИЯ БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ 

през второто тримесечие на 2017 година 

42 358 лв. 
 

За закупуване на екипировка за учениците от 
ОУ“Н.Икономов“ - участници в ХХІ Международни 

състезания по пожароприложен спорт в гр.Вилах, Австрия. 

2 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

За закупуване на екипировка за учениците от 
ОУ“В.Левски“ - участници на Световното ученическо 
първенство по лека атлетика в гр.Нанси, Франция /24-

30.06.2017 г./ 

2 000 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

За организация на честването на 50-год. юбилей на ДГ № 5 2000 функция”Образование”,  
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„Незабравка“ - Разград дейност”Детски градини” 

За организацията на Ден на «ин витро» децата 430 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За извършване на обследване за установяване на 
техническите характеристики и изготвяне на технически 

паспорт и обследване за енергийна ефективност и 
сертификат за енергийни характеристики за сграда – 

общинска собственост – бивш ДМСГД /във връзка с 
изграждане на Център за работа с деца на улицата/ 

6 238 функция «Икономически дейности и услуги», 

дейност «Други дейности по икономиката» 

За изготвяне на технически документации във връзка с 
кандидатстване с 2 проектни предложения по Приоритетна 
ос 1 на ОП“Региони в растеж 2014-2020 г.“/Център за 
работа с деца на улицата и изграждане на социални 

жилища/ 

6 840 функция «Икономически дейности и услуги», 

дейност «Други дейности по икономиката» 

За организация на честването на 40-годишнина на ДГ № 11 

“Детелина“ - Разград 
2 000 функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” 

За организация на честването на 65-годишнина на ДГ № 2 

“Лудогорче“ - Разград 
2 000 функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” 

За организацията на общоселски събор в с.Дянково 1 700 функция «Икономически дейности и услуги», 

дейност «Други дейности по икономиката» 

За наградата ”Отличник на випуска” 

 

12 880 

 

Ф-я”Образование”  

д-ст”Други дейности по образованието” 

За наградата ”Студент на годината” 

 

460 

 

Ф-я”Образование”  

д-ст”Други дейности по образованието”  

За наградата „Н.Икономов”  

 

920 

 

Ф-я «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

Д-ст «Други дейности по културата» 

За участие на ДТА Лудогорче» в ХХІІІ Международен 

фолклорен фестивал в гр.Прага, Република Чехия /06.07-

09.07.2017 г./ 

1 000 Ф-я «Почивно дело, култура, религиозни дейности», 

Д-ст «Оркестри и ансамбли» 

За организацията на Националния  32-ри поход “По 
стъпките на  Таньо войвода“ /30.05-02.06.2017 г./ 

1 890 функция «Икономически дейности и услуги», 

дейност «Други дейности по икономиката» 
 

КОРЕКЦИИ ПО ПАРАГРАФИ 

през второто тримесечие на 2017 година 
 

Заповед № 421/27.04.2017 г. на Кмета на Община Разград 
. 

 

 

-3 311 

+3 311 

Функция“Общи държавни служби“, 

дейност”Общинска администрация“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 429/28.04.2017 г. на Кмета на Община Разград 
За ОП“Ремонтстрой“ 

 

 

 

 

+3 000 

-3 000 

 

-21 600 

+21 600 

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

дейност”Други дейности по жилищното 
строителство“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД-353-353/03.05.2017 г. на Директора на 
ПГССХВТ“А.Кънчев“ – Разград 

 

 

 

+7 340 

+7 340 

-346 

+346 

функция”Образование”,  

дейност”Професионални училища и паралелки за 
професионална подготовка“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 462/05.05.2017 г. на Кмета на Община Разград 
По собствения бюджет на Община Разград 
 

По бюджета на отдел „Образование“ 

 

 

 

+14 494 

 

-14 494 

функция”Образование”,  

 

Дейност”Други дейности по образованието” – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Други дейности по образованието” – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед №.479/10.05.2017 г. на Кмета на Община Разград 
За Регионална библиотека „Проф.Б.Пенев“ - Разград 

 

 

 

-1 000 

+1 000 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 
дейности», 

дейност «Библиотеки с национален и регионален 
характер» - ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 244/27.04.2017 г. на Директора на 
СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

+447 

-447 

функция”Образование”,  

дейност”Ресурсно подпомагане“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 85/12.05.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 4 „Митко Палаузов“ - Разград 
 

 

+7 000 

-7 000 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 198/12.05.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 12 „Зорница“ - Разград 
 

 

-4 500 

+4 500 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 541/23.05.2017 г. на Кмета на Община Разград 
За ОП“Ремонтстрой“ 

 

 

 

 

-18 000 

+18 000 

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

дейност”Други дейности по жилищното 
строителство“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 278/30.05.2017 г. на Директора на 
СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

+70 

+10 

 

-80 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 
дейности», 

дейност”Спорт за всички“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 626/13.06.2017 г. на Кмета на Община Разград 
За ОП“Паркстрой“ - Разград 

 

 

 

+24 

-24 

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

дейност”Озеленяване“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

Заповед №.627/13.06.2017 г. на Кмета на Община Разград 
За художествена галерия „Проф.И Петров“ - Разград 

 

 

 

 

+1 600 

+1 200 

-2 800 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 
дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 
регионален характер» - дофинансиране с приходи с 
общински характер 
§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 628/13.06.2017 г. на Кмета на Община Разград 
За отдел „Образование“ 

 

 

+1 000 

-1 000 

 

+2 000 

+1 810 

-3 810 

 

-2 800 

+2800 

-2 086 

+2 086 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Други дейности по образованието” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 711/30.06.2017 г. на Кмета на Община Разград 
За кметство с.Дянково 

 

 

-70 

+70 

Функция“Общи държавни служби“ 

дейност”Общинска администрация“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 141/19.06.2017 г. на Директора на ДГ 

 „Осми март“ – с.Дянково 
 

 

-738 

+240 

+28 

 

+470 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 213/22.06.2017 г. на Директора на ДГ 

№ 3 „Приказка“ – Разград 
 

 

-746 

+700 

+46 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 233/21.06.2017 г. на Директора на ОУ“Кирил и 
Методий“ – с.Киченица 

 

 

 

-3 200 

+3 300 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-23-209/29.06.2017 г. на Директора на 
ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ – Разград 

 

 

 

-4 316 

+4 316 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 358/29.06.2017 г. на Директора на ДГ № 2 

 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

 

 

+1 150 

-3 150 

+2 000 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед №.712/30.06.2017 г. на Кмета на Община Разград 
За отдел „Социални дейности“ 

 

 

+5 500 

-5 500 

 

-300 

+300 

-2 000 

+2 000 

функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност“Центрове за настаняване от семеен тип“-ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Домове за стари хора“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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-1 000 

+1 000 

-1 500 

+1 500 

 

 

-100 

+100 

 

 

-5 000 

+4 900 

+100 

 

 

 

-20 000 

+20 000 

 

+1 000 

-1 000 

+6 000 

-6 000 

 

-500 

+500 

дейност”Домове за възрастни хора с увреждания“ – 

ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Центрове за социална рехабилитация и 
интеграция“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

дейност”Защитено жилище“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

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

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Център за обществена подкрепа“ – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Домашен социален патронаж“ – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

Заповед №.724/03.07.2017 г. на Кмета на Община Разград 
За художествена галерия „Проф.И Петров“ - Разград 

 

 

 

 

+220 

-220 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 
дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 
регионален характер» - дофинансиране с приходи с 
общински характер 
§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед №.723/03.07.2017 г. на Кмета на Община Разград 
За Регионална библиотека „Проф.Б.Пенев“ - Разград 

 

 

 

-6 000 

+6 000 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 
дейности», 

дейност «Библиотеки с национален и регионален 
характер» - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

Заповед № 733/04.07.2017 г. на Кмета на Община Разград 
За отдел „Образование“ 

 

 

-100 

+100 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 268/30.06.2017 г. на Директора на ДГ 

№ 6 „Шестте ястребинчета“ – Разград 
 

 

-200 

+200 

функция”Образование”,  

дейност”Ресурсно подпомагане“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 267/30.06.2017 г. на Директора на ДГ 

№ 6 „Шестте ястребинчета“ – Разград 
 

 

-4 200 

+4 200 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 338/30.06.2017 г. на Директора на 
ОУ“О.Паисий“ – Разград 

 

 

 

-6 000 

+6 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № ФС 02-301/20.06.2017 г. на Директора на 
ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Ясеновец 

 

 

 

-99 

+99 

-31 

+31 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 737/04.07.2017 г. на Кмета на Община Разград 
За ОП“Паркстрой“ 

 

 

 

-800 

+800 

-1 200 

+1 200 

 

+542 

+542 

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

дейност”Озеленяване“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

Заповед № 08-1079-509/03.06.2017 г. на Директора на 
ОУ“В.Левски“ – Разград 

 

 

 

 

+12 000 

-12 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – дофинансиране с 
приходи с общински характер 
§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 216/23.06.2017 г. на Директора на ДГ 

№ 11 „Детелина“ – Разград 
 

 

-9 590 

+9 590 

 

+6 000 

-6 000 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 360-1/28.06.2017 г. на Директора на 
СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

+13 

-13 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 
дейности», 

дейност”Спорт за всички“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 360-2/28.06.2017 г. на Директора на 
СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

 

+2 500 

-13 500 

 

+11 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 720/30.06.2017 г. на Кмета на Община Разград 
 

 

 

 

+13 820 

-7 020 

 

-6 800 

 

 

+3 530 

+12 510 

+4 750 

 

-20 890 

 

-4 570 

+4 570 

-8 450 

+8 450 

 

-400 

+400 

-6 000 

+6 000 

 

 

-400 

+400 

-1 600 

+1 600 

Функция“Общи държавни служби“, 

Дейност “Държавни и общински служби и дейности 
по изборите” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Дейност “Държавни и общински служби и дейности 
по изборите” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Дейност «Общинска администрация» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни  

санкции» 

Дейност «Общински съвет» - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Функция“Отбрана и сигурност“ 

дейност”Други дейности по вътрешната сигурност“- 

ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 „Придобиване на ДМА“ 
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+830 

-830 

 

 

 

-710 

+710 

 

 

-4 570 

+4 570 

 

 

-2 550 

+2 550 

 

+200 

-200 

 

-500 

+500 

 

 

 

-400 

+400 

 

 

 

 

-130 

+130 

-1 000 

+1 000 

 

 

-5 900 

+5 900 

 

 

-5 500 

+5 500 

 

 

+1 900 

-1 920 

+20 

 

 

-100 

+100 

+30 000 

+1 740 

 

-31 740 

 

 

 

-1 171 

+1 171 

 

+1 620 

-1 620 

дейност”Отбранително-мобилизационна 
подготовка“- ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност“Превантивна дейност за намаляване на 
вредните последствия от бедствия и аварии“-ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 „Придобиване на ДМА“ 

Функция“Здравеопазване“ 

дейност”Детски ясли“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

дейност”Здравен кабинет в детски градини и 
училища“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Други служби и дейности по социалното 
осигуряване и подпомагане” – дофинансиране с 
приходи с общински характер 
§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

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

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

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

дейност”Осветление на улици и площади“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Други дейности по жилищното 
строителство“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Управление и контрол на дейностите по 
опазване на околната среда“-ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

§§ 97-00 «Резерв» 

Функция“Почивно дело, култура, религиозни 
дейности“ 

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

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 „Придобиване на ДМА“ 

дейност”Спортни бази и спорт за всички“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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-100 

+100 

-25 

+25 

 

+11 200 

+440 

 

-11 640 

 

 

 

-1 000 

+1 000 

 

+413 

+59 

 

-972 

+500 

дейност”Радиотранслационни възли“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Други дейности по културата“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

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

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

дейност”Други дейности по икономиката“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни  

санкции» 

Заповед № 758/07.072017 г. на Кмета на Община Разград 
За Общински културен център - Разград 

 

 

+240 

-240 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 
дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 97/04.07.2017 г. на Директора на Спортно 
училище – Разград 

 

 

+240 

-240 

функция”Образование”,  

дейност”Спортни училища“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 759/07.07.2017 г. на Кмета на Община Разград 
За ОП“Обреден дом“ - Разград 

 

 

+470 

-470 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 
дейности», 

дейност”Обредни домове и зали“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

 

 

С Т А Т И Я 8 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 
417. 

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

Относно: Изменение на бюджета на Община Разград за 2017 

година. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо Председател. 
Уважаеми общински съветници, 
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Бюджетът на Община Разград за 2017 година е приет на 31.01.2017 г. 
Съгласно чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.38 от Наредба 
№ 15 на Общински съвет Разград, общинският съвет може да одобрява 
компенсирани промени между показатели на капиталовите разходи, както 
и между отделни обекти, финансирани със средства от целевата субсидия, 
като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година. 

За обект „Основен ремонт на път Разград-Йонково - Ясеновец“, за да 
стане по-ясно това е пътят за Мортагоново с отклонение по главния път, са 
предвидени 342 810 лева, финансирани от целевата субсидия за капиталови 
разходи за 2017 година. След проведена процедура по Закона за 
обществените поръчки е сключен договор с изпълнител, в резултат на 
което реалната стойност на ремонта възлиза на 226 762 лева. Разликата 
между планираните и разходваните средства е 116 048 лева, дължаща се на 
по-ниска ценова оферта. 

Предвид гореизложеното предлагам изменение на бюджета на 
Община Разград за 2017 година, състоящо се в допълнение на Приложение 
№ 5 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Разград 
през 2017 г.“ с нов обект, както следва: 

„Основен ремонт на част от път RAZ 2116 /ІІ-49, Манастирско-
Разград/-Островче- граница общини /Разград-Лозница/-Сейдол-Чудомир 
/ІІ-51/ от км. 0+00 до км. 1+00“, на кратко това е отклонението на главния 
път Разград – Търговище към село Островче. Целият път е в рамките на 
около 5 км. Ние се надяваме с тази сума да направим километър, 
километър и нещо в най – лошата част в момента която е – частта, която се 
намира в гората, финансирани от целевата субсидия за капиталови разходи 
за 2017 година. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, 

ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.4, ал.1, т.1 и чл.38 от Наредба № 

15 на Общински съвет Разград, предлагам на Общински съвет Разград да 
вземе следното решение: 

1. Одобрява промени в бюджета на Община Разград за 2017 година, 
както следва: 

1.1.  В Разчета за финансиране на капиталовите разходи на 
Община Разград за 2017 година (Приложение № 5 към Решение № 

278 от Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Общински съвет Разград), 
съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.  

2. Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по бюджета за 
2017 година съгласно т. 1. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана във всички 
постоянни комисии. Госпожо Димитрова, за комисията по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаеми колеги, настоящата докладна записка беше 
подкрепена както и проекта за решение, като 4-ма общински съветника 
гласуваха „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Анастасов, за постоянната комисия по 
общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Комисията гласува проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал се“, комисията подкрепя 
проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, за постоянната комисия по ТСУ. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Комисията гласува „За“ – 2, „против“ – 1, „въздържали се“ – 2. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна среда. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. 
Уважаеми колеги общински съветници, настоящата докладна 

записка бе разгледана в комисията по околна среда и с 5 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“, бе приет проектът за решение. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по 
социална политика. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 
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Комисията изразява положително становище с 5 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Хасанов, за постоянната комисия по образование и наука. 
 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. 
Докладната записка бе разгледана и бе подкрепена със 7 гласа „ЗА“, 

без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по 
култура. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, 
Уважаеми колеги, 

Докладната записка беше разгледана в постоянната комисия по 
култура и бе гласувана по следния начин: 3 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 
„въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Парашкевов, за постоянната комисия за 
младежта, спорта и туризма. 

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия разгледа докладната записка 
и проекта за решение и гласува с 3 гласа „ЗА“, без „против“ и без 
„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Вели, за постоянната комисия по 
международно сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия по международно 
сътрудничество подкрепи докладната записка с 5 гласа „ЗА“, без „против“ 

и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи да зададат въпроси. Изказвания, предложения във връзка с тази 
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докладна записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 
докладна записка с входящ номер 417. Моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.09.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан   + 

12. Иво Борисов Димитров не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти   + 

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова не участва   

20. Митко Иванов Ханчев не участва   

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 +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин   + 

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов   + 

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

 

 Общинският съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 420 

 

Бюджетът на Община Разград за 2017 година е приет с Решение 
№ 278 от Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Общински съвет Разград. 

Съгласно чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.38 от 

Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 

общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между 

показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, 

финансирани със средства от целевата субсидия, като промените се 
одобряват само в рамките на бюджетната година. 

За обект „Основен ремонт на път RAZ 1115 /ІІІ-205, Разград-

Йонково/ Ясеновец-Мортагоново - /ІІІ-2005/“ по бюджета на Община 

Разград са предвидени 342 810 лева, финансирани от целевата 

субсидия за капиталови разходи за 2017 година. След проведена 

процедура по Закона за обществените поръчки е сключен договор с 
изпълнител, в резултат на което реалната стойност на ремонта 

възлиза на 226 762 лева. Разликата между планираните и разходваните 
средства е 116 048 лева, дължаща се на по-ниска ценова оферта. 

Предвид гореизложеното предлагам изменение на бюджета на 

Община Разград за 2017 година, състоящо се в допълнение на 

Приложение № 5 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи на 

Община Разград през 2017 г.“ с нов обект, както следва: 

„Основен ремонт на част от път RAZ 2116 /ІІ-49, Манастирско-

Разград/-Островче- граница общини /Разград-Лозница/-Сейдол-

Чудомир /ІІ-51/ от км. 0+00 до км. 1+00“ на стойност 116 048 лева, 

финансирани от целевата субсидия за капиталови разходи за 2017 

година.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси, чл.4, 

ал.1, т.1 и чл.38 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на общинския бюджет, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 22 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 4, 

 

Р Е Ш И: 
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1. Одобрява промени в бюджета на Община Разград за 2017 година, 

както следва: 

1.1.  В Разчета за финансиране на капиталовите разходи 

на Община Разград за 2017 година (Приложение № 5 към Решение 
№ 278 от Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Общински съвет 

Разград), съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.  
2. Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по бюджета 

за 2017 година съгласно 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 и по реда на АПК пред 
Административен съд  - Разград. 

 

Приложение № 1 е неразделна част от Решение № 420 и е 

приложено към протокол № 31/26.09.2017г. 

 

С Т А Т И Я 9 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 
418. 

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

Относно: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2018-2020 

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

дейности на Община Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо Председател. 
Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на Решение на Министерски съвет за бюджетната 
процедура за Община Разград изготви бюджетна прогноза за периода 2018-

2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 
дейности.  Бюджетната прогноза е изготвена в съответствие с изискванията 
на Закона за публичните финанси, указанията на Министерство на 
финансите, дадени с писма Решение на Министерски съвет  от 18.05.2017 

г. за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза и Наредба № 15 за 
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет. 
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1. Приходна част 

Местните приходи са планирани на базата на облога по видове 
данъци и приетите с Наредба №  18 и Наредба № 14 за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Разград. Направена е реалистична оценка на собствените приходи 
и анализ на събираемостта им през последните години. 

 

2. Разходна част 

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с: 
• Общите изисквания и насоки, дадени в Писмо № БЮ-1 от 08.02.2017 

г. и Писмо № БЮ-4 от 01.09.2017 г.; 
• Основните допускания, дадени в РМС № 281 от 18.05.2017 г. за 
одобряване на средносрочната бюджетна прогноза; 

• Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет; 

• Действащите законови и подзаконови актове; 
• Решенията на Общинския съвет. 
Разходите за периода 2018-2020 г. са планирани в съответствие с 

очакваните приходи и при спазване на приоритетите и потребностите на 
местната общност и целите на общината. Не е допуснато планиране на 
разходи, за които няма обезпечен финансов ресурс.  

При изготвяне на бюджетната прогноза за периода 2018-2020 г. са 
спазени изискванията на чл.94, ал.3, т.1 и 2 от Закона за публичните 
финанси за наличните в края на годината поети ангажименти и задължения 
за разходи. 

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

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, ал.1 

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

ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.4, ал.1, т.2 и чл.17, ал.5 от 
Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 
прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на общинския бюджет, предлагам на Общински съвет  Разград да 
вземе следното решение:  

 Одобрява бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на Община 
Разград, както следва: 
 1. Прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за 
местни дейности на Община Разград по функции, групи  и основни 
показатели, съгласно Приложение № 1. 
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 2. Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за нов/ и 
разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на Община Разград, 
съгласно Приложение № 2. 

 3. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения 
за разходи за периода 2018-2020 г. на Община Разград, съгласно 
Приложение № 3. 

 Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана във всички 
постоянни комисии. Госпожо Димитрова, за постоянната комисия по 
бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Настоящата докладна записка беше разгледана с 
проекта за решение и беше подкрепена от постоянната комисия по 
бюджет, финанси и икономическа политика, 4 общински съветника 
гласуваха „ЗА“, без „против“ 1 се въздържа. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Комисията гласува проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Христов, за постоянната комисия по ТСУ. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Комисията по ТСУ не подкрепи тази докладна. Гласуването е „ЗА“ – 

1 глас, „против“ – 1 и 2-ма „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 
среда. 
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Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. 
Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 
по околна среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, бе 
подкрепен проектът за решение. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по 
социална политика. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията изразява 
положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, за постоянната комисия по 
образование. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Докладната записка 
бе разгледана от постоянната комисия по образование и бе подкрепена с 6 

гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по 
култура. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Докладната записка бе разгледана в постоянната комисия по култура, 
като 2-ма съветници подкрепиха докладната записка и проекта за решение 
към нея, „против“ – няма и 1 „въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Парашкевов, за постоянната комисия за 
младежта и спорта. 

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия, след като разгледа 
докладната записка я подкрепи с 3 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал 
се“. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Вели, за постоянната комисия по 
международно сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Имам въпрос, касаещ искана ли е информация от бюджетните звена 
и тези, които са на делегирани бюджети какво предвиждат за годините, 
които обхваща тази бюджетна прогноза, примерно 2018, 2019, 2020 

година? Като разходи какво залагат? Или въобще какви намерения имат по 
отношение придобиване на дълготрайни материални активи, на най-

малкото поне компютри, защото ето сега гледам и в образованието 
заложено 0,0,0 за трите години. Култура 0,0,0 и т.н. А мен лично като 
Директор никой не ме е питал в моето училище предвиждам ли 
следващите три години да обновявам, най-малкото, компютърната зала с 
нова техника. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Имате ли готовност, доктор Василев, за отговор? 

Заповядайте. Госпожо Иванова, заповядайте. Госпожо Николова, 
заповядайте. 

 

Г-жа Даниела Николова – главен експерт бюджет в Община Разград 
Благодаря. Значи по принцип е искана информация за приходите и 

разходите от звена, второстепенни разпоредители. Държа да отбележа, че 
звената, които са на делегирани бюджети, визирам училищата са държавна 
отговорност, а прогнозата касае само местните дейности, дори не касае и 
дофинансирането на държавните дейности. В случая има промяна в 
предлаганата за момента прогноза само в частта за трудовите разходи, тъй 
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като съгласно Решение 281 на Министерски съвет има определени 
допускания за някои от параметрите, които трябва да се заложат и това е 
всъщност увеличението на минималната работна заплата през годините и 
съответните други плащания, влияещи се от нея. Не са заложени 
капиталови разходи, защото знаете, че всяка година при изготвяне на 
бюджета за съответната година, всяко едно звено си дава предложението за 
капиталови разходи и се обсъжда със всяко едно звено какво е възможно 
да се направи за съответната година в частта за капиталови разходи и 
съответно и за други разходи. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Удовлетворена ли сте, госпожо Неделчева? Други 

въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения 
във връзка с тази докладна записка? Няма такива. Пристъпваме към 

поименно гласуване на докладна записка с входящ номер 418. Моля 
гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.09.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов   + 

9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева   + 

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 не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   
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24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 421 

 

В изпълнение на Решение № 37 на Министерски съвет от 

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

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

от местни приходи и на разходите за местни дейности.  Бюджетната 

прогноза е изготвена в съответствие с изискванията на Закона за 

публичните финанси, указанията на Министерство на финансите, 
дадени с Писмо № БЮ-1 от 08.02.2017 г. и Писмо № БЮ-4 от 01.09.2017 

г., основните допускания, дадени в РМС № 281 от 18.05.2017 г. за 

одобряване на средносрочната бюджетна прогноза и Наредба № 15 за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 
на общинския бюджет. 

 

1. Приходна част 

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

цените на услуги в Наредба № 14 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Разград. Направена е реалистична оценка на собствените приходи и 

анализ на събираемостта им през последните години, като са 

изключени приходите с еднократен характер. 

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

БЮ-4 от 01.09.2017 г.указания като база за разработване на 

трансферите за местни дейности и целевата субсидия за капиталови 
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разходи за периода 2018-2020 г. са заложени  одобрените със ЗДБРБ за 

2017 г. размери. 

 

2. Разходна част 

Разходната част на местните дейности е изготвена в 

съответствие с: 
• Общите изисквания и насоки, дадени в Писмо № БЮ-1 от 

08.02.2017 г. и Писмо № БЮ-4 от 01.09.2017 г.; 
• Основните допускания, дадени в РМС № 281 от 18.05.2017 г. за 

одобряване на средносрочната бюджетна прогноза; 

• Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна 

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

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

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

прогноза на разходите е разработена по функции и групи и по 

показатели от Единната бюджетна класификация за 2017 г.  
При изготвяне на бюджетната прогноза за периода 2018-2020 г. са 

спазени изискванията на чл.94, ал.3, т.1 и 2 от Закона за публичните 
финанси за наличните в края на годината поети ангажименти и 

задължения за разходи. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.4, 

ал.1, т.2 и чл.17, ал.5 от Наредба № 15 за условията и реда за съставяне 
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 

Общински съвет  Разград, след поименно гласуване, със 17 гласа „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържали се“ – 6, 

Р Е Ш И: 

 

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

Разград, както следва: 

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

показатели, съгласно Приложение № 1. 
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 2. Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за нов/ и 

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

съгласно Приложение № 2. 

 3. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

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

съгласно Приложение № 3. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 
и на Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 
приемането му. 

Решението подлежи на оспорване в срока и по реда на АПК пред 
Административен съд Разград. 
 

 Приложения от № 1 до № 3 са неразделна част от Решение № 421 и 

са приложени към Протокол № 31/26.09.2017г. 

 

С Т А Т И Я 10 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 
419. 

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

кмет на Община Разград. 
Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична 

общинска собственост чрез публичен търг с тайно наддаване по реда 

на Закона за общинската собственост. 

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 – публична 
общинска собственост № 1017, в кв.25 по кадастралния план на 
с.Ясеновец, с изградените в него сгради. Помещение от обслужващата 
сграда се е ползвало с договор за наем за извършване на 
телекомуникационни услуги. След изтичане срока на договора за наем 

помещението е свободно. Имотът е включен в Програмата за управление и 
разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 год.  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, 

ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.1, ал.2 и ал.3 от 
Наредба № 2 на Общински съвет Разград, предлагам на Общинския съвет 
да вземе следното решение: 
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1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 
наем за срок от пет години по реда на глава седма от Наредба № 2 на 
Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост на част от поземлен имот – 

публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 218 от 21.05.2013 г., представляваща помещение от 
обслужваща сграда, находяща се в поземлен имот № 1017, в кв.25 по 
кадастралния план на с.Ясеновец, ул. „Бузлуджа” № 1, със застроена площ 

от 14,00 кв.м, при граници на помещението: изток – помещение, запад –

тревни площи, север – тревни площи, юг – тревни площи. Определя 
начална тръжна месечна наемна цена на помещението в размер на 27,86 

лв., без ДДС, определена съгласно Приложение № 1 от  Наредба  № 2 на 
Общински съвет Разград, за извършване на услуги. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповед и сключи 
договор въз основа на резултатите от проведения търг. 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по общинска собственост и по законност. Господин Анастасов, за 
общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията гласува 
проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал се“, комисията 
подкрепя проекта.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? 

Заповядайте, доктор Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

 Госпожо Председател, от името на групата съветници от Движението 
за права и свободи ще искаме 10 минути почивка. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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 Имате право по правилника за организация дейността на Общински 
съвет – Разград, обявявам 10 минути почивка. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 След поискана от Председателя на групата общински съветници от 
ДПС почивка, откривам дебата по докладна записка с входящ номер 419, 

която ни беше изложена от вносителя, заместник – кметът Галина 
Георгиева, както и председателите на постоянните комисии, в които бе 
разглеждана докладваха за гласуванията в тях. Влизаме в процедура на 
въпроси. Имате ли въпроси към вносителя по тази докладна записка? Не 
виждам желаещи. Изказвания, предложения във връзка с нея? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с входящ 

номер 419. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.09.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан не участва   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева не участва    

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +    

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова не участва   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   
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24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева не участва   

 

 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 422 

 

Община Разград е собственик на поземлен имот – публична 

общинска собственост № 1017, в кв.25 по кадастралния план на 

с.Ясеновец, с изградените в него сгради – кметство, гаражи, 

обслужваща сграда и склад, съгласно Акт за публична общинска 

собственост № 218/21.05.2013 год. Помещение от обслужващата сграда 

се е ползвало с договор за наем за извършване на 

телекомуникационни услуги. След изтичане срока на договора за наем 

помещението е свободно. Имотът е включен в Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и 

чл.15, 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 21 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем за срок от пет години по реда на глава седма от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост на част от поземлен имот – 

публична общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 218 от 21.05.2013 г., представляваща помещение от 

обслужваща сграда, находяща се в поземлен имот № 1017, в кв.25 по 
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кадастралния план на с.Ясеновец, ул. „Бузлуджа” № 1, със застроена 

площ от 14,00 кв.м, при граници на помещението: изток – помещение, 
запад –тревни площи, север – тревни площи, юг – тревни площи. 

Определя начална тръжна месечна наемна цена на помещението в 

размер на 27,86 лв., без ДДС, определена съгласно Приложение № 1 от  

Наредба  № 2 на Общински съвет Разград, за извършване на услуги. 

2. Възлага на кмета на Община Разград 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 и по реда на АПК пред 
Административен съд Разград. 
 

С Т А Т И Я 11 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 
420. 

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

Относно: Продажба  на  имот – частна общинска собственост на 

собственика на законно построена в него сграда. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – зам. – кмет на Община Разград 
Уважаема госпожо Председател, 
Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на поземлен имот с идентификатор 
№61710.613.685 по кадастралната карта на гр.Разград. В имота е изградена 
вилна сграда, собственост на Сашко Дачев Друмев. Получена е молба от 
собственика на сградата за закупуване на общинския имот. 
 Молбата е разгледана на заседание на комисията по чл.2 от Наредба 
№ 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост, която е приела 
положително решение. 

Площта на имота е 876,00 кв.м., трайно предназначение на 
територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, в местността 
„Малкия хълм”. Изготвена е пазарна оценка от Невяна Найденова–Ненова 
– оценител на земеделски земи и трайни насаждения, която е в размер на 1 

310,00 лв. 
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Съгласно Удостоверение за данъчна оценка издадено от Община 
Разград данъчната оценка на имота е в размер на 276,70лв. 
 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 и чл.28а от Наредба 
№ 2 на Общински съвет Разград, предлагам на общинския съвет да приеме 
следното решение:  

1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска собственост, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2819/11.08.2017 г., 
представляващ поземлен имот с идентификатор № 61710.613.685 по 
кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със заповед № РД-18-

37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със 
заповед № 18-8553-28.10.2016 г.  на Началника  на СГКК-Разград, с площ 

от 876,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: Земеделска и 
начин на трайно ползване: Лозе, в местността „Малкия хълм”, при граници 
на имота: имоти с №№ 61710.613.686, 61710.613.4449; 61710.613.684 и 
61710.613.683, на собственика на построената в него вилна сграда Сашко 
Дачев Друмев, на пазарна цена в размер на 1 310,00 лв. (хиляда триста и 
десет лева),  определена от оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения, при данъчна оценка в размер на 276,70 лв. (двеста седемдесет 
и шест лева и седемдесет 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. Господин Анастасов, да докладвате за постоянната 
комисия по общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Членовете на постоянната комисия подкрепиха проекта за решение с 
6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не виждам нито председателя, нито заместник – председателя на 
постоянната комисия по законност. Госпожо Раданова, ще Ви помоля… 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник 
Готов съм да докладвам. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Готов ли сте? Заповядайте, господин Христов, да докладвате за 
решението на комисията. 
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Г-н Божинел Христов – общински съветник 
Решението на комисията. Докладната записка е подкрепена с 8 гласа 

„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма такива. Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка? Не виждам желаещи. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с входящ 

номер 420. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.09.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +    

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова не участва   

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  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   
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30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 423 

 

Сашко Дачев Друмев е собственик на вилна сграда, съгласно 

Нотариален акт №56, том II, рег.№ 3754,  дело № 192  от 20.06.2017 г. 
на нотариус Виолета Тодорова – нотариус с рег.№ 312 по регистъра на 

Нотариалната камара. Сградата е изградена в общински поземлен 

имот с идентификатор № 61710.613.685 по кадастралната карта на 

гр.Разград, одобрена със заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, изменена със заповед № 18-8553-

28.10.2016 г. на Началника на СГКК-Разград, с площ от 876,00 кв.м., с 
трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 

ползване: Лозе, в местността „Малкия хълм”. Имотът е актуван с Акт 

за частна общинска собственост № 2819/11.08.2017 г. С молба до 

Община Разград, собственикът на сградата е изявил желание да 

закупи гореописания имот. 

 Изготвена е пазарна оценка от Невяна Найденова–Ненова – 

оценител на земеделски земи и трайни насаждения, съгласно 

сертификат рег.№810100049/01.12.2010 г. на Камарата на независимите 
оценители в България, която е в размер на 1 310,00 лв. (хиляда триста 

и десет лева). Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, 

ал.1 от ДОПК с изх.№ 6705003165/10.08.2017 г. на Община Разград 

данъчната оценка на имота е в размер на 276,70лв. (двеста седемдесет 

и шест лева и седемдесет 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 и чл.28а от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 25 

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

 

Р Е Ш И: 
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1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2819/11.08.2017 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 

61710.613.685 по кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със 
заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, изменена със заповед № 18-8553-28.10.2016 г.  на Началника  на 

СГКК-Разград, с площ от 876,00 кв.м., с трайно предназначение на 

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

местността „Малкия хълм”, при граници на имота: имоти с №№ 

61710.613.686, 61710.613.4449; 61710.613.684 и 61710.613.683, на 

собственика на построената в него вилна сграда Сашко Дачев Друмев, 

на пазарна цена в размер на 1 310,00 лв. (хиляда триста и десет лева),  

определена от оценител на земеделски земи и трайни насаждения, при 

данъчна оценка в размер на 276,70 лв. (двеста седемдесет и шест лева и 

седемдесет 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 и по реда на АПК пред 
Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 12 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 
421. 

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

кмет на Община Разград. 
Относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, 

находящи се в землището на гр. Разград чрез публични търгове с 
тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – зам. – кмет на Община Разград 
Уважаема госпожо Председател, 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Получени са молби от граждани с искане за закупуване на поземлени  
имоти – частна общинска собственост, находящи се в земите по § 4. от 
Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи /ПЗР на ЗСПЗЗ/ в землището на гр. 
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Разград, които са декларирали намерението си за участие в тръжна 
процедура за продажба. Молбите са разгледани на заседание на Комисията 
по чл.2 от Наредба № 2, която е приела решение с предложение за 
удовлетворяване на исканията и провеждане на тръжни процедури. 

Имотите са следните:  
№ 61710.606.4789, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, с площ 

от 2 242 м2
 в местността „Стражецки лозя”; 

№ 61710.607.6101, с трайно предназначение на територията: 
Земеделска и начин на трайно ползване: Друг вид нива, с площ от 245 м2

 в 
местността „Изгрев”; 

№ 61710.612.4331, с трайно предназначение на територията: 
Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 1 044 м2

 в 
местността „Обзор”; 

№ 61710.612.5197, с трайно предназначение на територията: 
Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 458 м2

 в 
местността „Обзор”; 

№ 61710.614.2296, с трайно предназначение на територията: 
Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 668 м2

 в 
местността „Исперихски път”; 

№ 61710.614.2613, с трайно предназначение на територията: 
Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 547 м2

 в 
местността „Исперихски път”; 

№ 61710.616.2018, с трайно предназначение на територията: 
Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 564 м2

 в 
местността „Дянковски път 2” /Лозята на Иван Радев/; 

№ 61710.616.2039, с трайно предназначение на територията: 
Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 1 085 м2

 в 
местността „Дянковски път 2” /Лозята на Иван Радев/; 

№ 61710.616.2040, с трайно предназначение на територията: 
Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 1 082 м2

  в 
местността „Дянковски път 2” /Лозята на Иван Радев/; 

№ 61710.616.2041, с трайно предназначение на територията: 
Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 1 419 м2

 в 
местността „Дянковски път 2” /Лозята на Иван Радев/.                                                          
 Изготвени са пазарни оценки на имотите от инж.Невяна Иванова 
Найденова-Ненова – оценител на земеделски земи. Издадени са от Община 
Разград Удостоверения за данъчна оценка на имотите по чл.264, ал.1 от 
ДОПК. 

 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.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.27 и 
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чл.28 от Наредба  № 2, предлагам на Общински съвет Разград да приеме 
следното решение:  

 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба 
по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост на имоти – частна общинска собственост, както следва:  

1.1.  Имот с идентификатор 61710.606.4789 с площ от 2 242 м2
, 

категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Стражецки лозя”, 

землището на гр. Разград, при начална тръжна цена в размер на 3394.00 лв. 
/три хиляди триста деветдесет и четири  лева/,  представляваща  пазарна 
оценка на земята, определена от оценител на имоти, при данъчна оценка в 
размер на 390.40 лв. (триста и деветдесет лева и четиридесет стотинки);  

1.2. Имот с идентификатор 61710.607.6101, с площ от 245 м2 
 в 

местността „Изгрев”, при начална тръжна цена в размер на 227.00 лв. 
/двеста двадесет и седем  лева/,  представляваща  пазарна оценка на земята, 
определена от оценител на имоти, при данъчна оценка в размер на 26.80 

лв. (двадесет и шест лева и осемдесет стотинки);  

1.3. Имот с идентификатор 61710.612.4331 , с площ от 1 044 м2 

(хиляда четиридесет и четири квадратни метра), категория на земята - ІV 

(четвърта), в местността „Обзор“, при начална тръжна цена в размер на 1 

559.00 лв. /хиляда петстотин петдесет и  девет лева/,  представляваща  
пазарна оценка на земята, определена от  оценител на имоти, при данъчна 
оценка в размер на 354.20 лв. (триста петдесет и четири   лева  и двадесет 
стотинки);  

1.4.  Имот с идентификатор 61710.612.5197, с площ от 458 м2 
 в 

местността „Обзор”, землище на гр. Разград, при начална тръжна цена в 
размер на 658.00 лв. /шестстотин петдесет и осем  лева/, представляваща 
пазарна оценка на земята, определена от оценител на имоти, при данъчна 
оценка в размер на 144.70 лв. (сто четиридесет и четири лева и седемдесет   
стотинки);  

 1.5. Имот с идентификатор 61710.614.2296, с площ от 668 м2 
 , IV 

категория, в местността „Исперихски път”, при начална тръжна цена в 
размер на 997.00 лв. /деветстотин деветдесет и седем лева/, 
представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
имоти, при данъчна оценка в размер на 211.00 лв. (двеста и единадесет 
лева);  

1.6. Имот с идентификатор 61710.614.2613, с площ от 547 м2 

,категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Исперихски път”, при 
начална тръжна цена в размер на 812.00 лв. /осемстотин и дванадесет лева/, 
представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
имоти, при данъчна оценка в размер на 166.40 лв. (сто шестдесет и шест 
лева и четиридесет стотинки);  
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1.7. Имот с идентификатор 61710.616.2018, с площ от 564 м2
, 

категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Дянковски път 2”, при 
начална тръжна цена в размер на 842.00 лв. /осемстотин четиридесет и два 
лева/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител 
на имоти, при данъчна оценка в размер на 158.40 лв. (сто петдесет и осем 

лева и четиридесет стотинки); 

1.8. Имот 61710.616.2039, с площ от 1 085 м2
, в местността 

„Дянковски път 2”, при начална тръжна цена в размер на 1 619.00 лв. 
/хиляда шестстотин и деветнадесет лева/, представляваща пазарна оценка 
на земята, определена от оценител на имоти, при данъчна оценка в размер 
на 304.70 лв. (триста и четири лева и седемдесет стотинки); 

1.9. Имот с идентификатор 61710.616.2040, с площ от 1 082 м2
, 

категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Дянковски път 2”, при 
начална тръжна цена в размер на 1614.00 лв. /хиляда шестстотин и 
четиринадесет лева/, представляваща пазарна оценка на земята, определена 
от оценител на имоти, при данъчна оценка в размер на 303.80 лв. (триста и 
три лева и осемдесет стотинки); 

1.10. Имот с идентификатор 61710.616.2041  по кадастралната карта 
на гр.Разград, с трайно предназначение на територията: Земеделска и 
начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 1 419 м2

, категория на земята - 
ІV (четвърта), в местността „Дянковски път 2”, при начална тръжна цена в 
размер на 2 117.00 лв. /две хиляди сто и седемнадесет лева/,  
представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
имоти, при данъчна оценка в размер на 398.50 лева (триста деветдесет и 
осем лева и петдесет стотинки). 

 2. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 
сключи договори със спечелилите търговете за продажба на имоти, 
описани в т.1. 

 Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за комисията по управление на 
общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Комисията подкрепи проекта за решение с 6 гласа „ЗА“, без „против“ 

и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за комисията по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 
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Комисията също подкрепя проекта за решение с 8 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. Пристъпваме 
към поименно гласуване на докладна записка с входящ номер 421. Моля 
гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.09.2017 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 отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +    

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова не участва   

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  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   
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32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 424 

 

Във връзка с реализиране на разпоредбата на § 4. от ПЗР на 

ЗСПЗЗ, земеделските земи, предoставени за ползване на граждани по 

силата на актовете, посочени в цитирания параграф, са обособени 

като поземлени имоти – земеделска земя, по кадастралната карта  на 

землището на  гр. Разград, община Разград. 

Получени са молби за участие в търг за продажба на такива 

имоти – частна общинска собственост, с идентификатори, както 

следва: 

№ 61710.606.4789, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя, с 
площ от 2 242 м2

 в местността „Стражецки лозя”; 

№ 61710.607.6101, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Друг вид нива, с площ от 245 

м2
 в местността „Изгрев”; 

№ 61710.612.4331, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 1 044 м2
 в 

местността „Обзор”; 

№ 61710.612.5197, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 458 м2
 в 

местността „Обзор”; 

№ 61710.614.2296, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 668 м2
 в 

местността „Исперихски път”; 

№ 61710.614.2613, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 547 м2
 в 

местността „Исперихски път”; 

№ 61710.616.2018, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 564 м2
 в 

местността „Дянковски път 2” /Лозята на Иван Радев/; 

№ 61710.616.2039, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 1 085 м2
 в 

местността „Дянковски път 2” /Лозята на Иван Радев/; 
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№ 61710.616.2040, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 1 082 м2
  в 

местността „Дянковски път 2” /Лозята на Иван Радев/; 

№ 61710.616.2041, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 1 419 м2
 в 

местността „Дянковски път 2” /Лозята на Иван Радев/.                                                                                                 

 Изготвени са пазарни оценки на имотите от инж.Невяна 

Иванова Найденова-Ненова – оценител на земеделски земи съгласно 

Сертификат рег.№ 810100049/01.12.2010 г. от Камарата на 

независимите оценители в България. Издадени са от Община Разград 

Удостоверения за данъчна оценка на имотите по чл.264, ал.1 от ДОПК. 

 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.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.27 и чл.28 от Наредба  № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост,   Общинският съвет Разград, след 

поименно гласуване, с 25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма, 

 

Р Е Ш И : 

 

 1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за 

продажба по реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет 

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

общинска собственост на имоти – частна общинска собственост, както 

следва:  

1.1.  Имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2810 от 20.06.2017 г., с идентификатор 

61710.606.4789 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и шест точка четири хиляди седемстотин осемдесет и 

девет) по кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение 
на територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Друг вид 

земеделска земя, с площ от 2 242 м2 
(две хиляди двеста четиридесет и 

два квадратни метра), категория на земята - ІV (четвърта), в 

местността „Стражецки лозя”, землището на гр. Разград, при съседи: 

имоти с идентификатори 61710.606.5289, 61710.606.4794, 

61710.606.5069, 61710.606.4790, 61710.606.4787, 61710.606.4788,  

61710.606.5292 и 61710.606.4795, при начална тръжна цена в размер на 

3394.00 лв. /три хиляди триста деветдесет и четири  лева/,  

представляваща  пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

имоти, при данъчна оценка в размер на 390.40 лв. (триста и деветдесет 

лева и четиридесет стотинки);  
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1.2. Имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2803 от 30.05.2017 г., с идентификатор 

61710.607.6101 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и седем точка шест хиляди сто и едно) по кадастралната 

карта на гр.Разград, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Друг вид нива, с площ от 245 

м2 
(двеста четиридесет и пет квадратни метра), категория на земята - 

VІ (шеста), в местността „Изгрев”, землище на гр. Разград, при съседи: 

имоти с идентификатори 61710.607.3969, 61710.607.3965, 61710.607.4701 

и 61710.607.6010, при начална тръжна цена в размер на 227.00 лв. 

/двеста двадесет и седем  лева/,  представляваща  пазарна оценка на 

земята, определена от оценител на имоти, при данъчна оценка в 

размер на 26.80 лв. (двадесет и шест лева и осемдесет стотинки);  

1.3. Имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 969 от 25.02.2011 г., с идентификатор 

61710.612.4331 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и дванадесет точка четири хиляди триста тридесет и едно) 

по кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 

1 044 м2 
(хиляда четиридесет и четири квадратни метра), категория на 

земята - ІV (четвърта), в местността „Обзор”, землище на гр. Разград, 

при съседи: имоти с идентификатори 61710.502.7071, 61710.612.4330, 

61710.612.4333,  61710.612.4334  и  61710.612.5268, при начална тръжна 

цена в размер на 1 559.00 лв. /хиляда петстотин петдесет и  девет лева/,  

представляваща  пазарна оценка на земята, определена от  оценител 

на имоти, при данъчна оценка в размер на 354.20 лв. (триста петдесет 

и четири   лева  и двадесет стотинки);  

1.4.  Имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2814 от 26.07.2017 г., с идентификатор 

61710.612.5197 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и дванадесет точка пет хиляди сто деветдесет и седем) по 

кадастралната карта  на гр.Разград, с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 

458 м2 
(четиристотин петдесет и осем квадратни метра), категория на 

земята - ІV (четвърта), в местността „Обзор”, землище на гр. Разград, 

при съседи: имоти с идентификатори 61710.612.2446, 61710.612.2447, 

61710.612.5038 и  61710.612.5324, при начална тръжна цена в размер на 

658.00 лв. /шестстотин петдесет и осем  лева/, представляваща пазарна 

оценка на земята, определена от оценител на имоти, при данъчна 

оценка в размер на 144.70 лв. (сто четиридесет и четири лева и 

седемдесет   стотинки);  

 1.5. Имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 599 от 25.08.2009 г., с идентификатор 
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61710.614.2296 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и четиринадесет точка две хиляди двеста деветдесет и 

шест) по кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение 
на територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ 

от 668 м2 
(шестстотин шестдесет и осем квадратни метра), категория 

на земята - ІV (четвърта), в местността „Исперихски път”, землище на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.614.2776, 

61710.614.2768,  61710.614.2293, 61710.614.2294 и 61710.614.2295, при 

начална тръжна цена в размер на 997.00 лв. /деветстотин деветдесет и 

седем лева/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 

оценител на имоти, при данъчна оценка в размер на 211.00 лв. (двеста 

и единадесет лева);  

1.6. Имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост №  2807 от 30.05.2017 г., с идентификатор 

61710.614.2613 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и четиринадесет точка две хиляди шестстотин и 

тринадесет) по кадастралната карта на гр.Разград, с трайно 

предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 

ползване: Лозе, с площ от 547 м2 
(петстотин четиридесет и седем 

квадратни метра), категория на земята - ІV (четвърта), в местността 

„Исперихски път”, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с 
идентификатори 61710.614.2967, 61710.614.2771,  61710.614.2096 и 

61710.817.236, при начална тръжна цена в размер на 812.00 лв. 

/осемстотин и дванадесет лева/, представляваща пазарна оценка на 

земята, определена от оценител на имоти, при данъчна оценка в 

размер на 166.40 лв. (сто шестдесет и шест лева и четиридесет 

стотинки);  

1.7. Имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2809 от 20.06.2017 г., с идентификатор 

61710.616.2018 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и шестнадесет точка две хиляди и осемнадесет) по 

кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 

564 м2 
(петстотин шестдесет и четири квадратни метра), категория на 

земята - ІV (четвърта), в местността „Дянковски път 2” /Лозята на 

Иван Радев/, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с 
идентификатори 61710.616.1534, 61710.616.1859, 61710.616.2017, 

61710.616.1536 и 61710.616.1858, при начална тръжна цена в размер на 

842.00 лв. /осемстотин четиридесет и два лева/, представляваща 

пазарна оценка на земята, определена от оценител на имоти, при 

данъчна оценка в размер на 158.40 лв. (сто петдесет и осем лева и 

четиридесет стотинки); 
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1.8. Имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2806 от 30.05.2017 г., с идентификатор 

61710.616.2039 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и шестнадесет точка две хиляди тридесет и девет) по 

кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 

1 085 м2 
(хиляда осемдесет и пет квадратни метра), категория на 

земята - ІV (четвърта), в местността „Дянковски път 2” /Лозята на 

Иван Радев/, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с 
идентификатори 61710.616.1527, 61710.616.1528, 61710.616.2044,  

61710.616.2040, 61710.616.1858 и 61710.616.1524, при начална тръжна 

цена в размер на 1 619.00 лв. /хиляда шестстотин и деветнадесет лева/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

имоти, при данъчна оценка в размер на 304.70 лв. (триста и четири 

лева и седемдесет стотинки); 

1.9. Имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2804 от 30.05.2017 г., с идентификатор 

61710.616.2040 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и шестнадесет точка две хиляди и четиридесет) по 

кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 

1 082 м2 
(хиляда осемдесет и два квадратни метра), категория на 

земята - ІV (четвърта), в местността „Дянковски път 2” /Лозята на 

Иван Радев/, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с 
идентификатори 61710.616.2044, 61710.616.2043,  61710.616.2041, 

61710.616.1858 и 61710.616.2039, при начална тръжна цена в размер на 

1614.00 лв. /хиляда шестстотин и четиринадесет лева/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

имоти, при данъчна оценка в размер на 303.80 лв. (триста и три лева и 

осемдесет стотинки); 

1.10. Имот – частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2805 от 30.05.2017 г., с идентификатор 

61710.616.2041 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и шестнадесет точка две хиляди четиридесет и едно) по 

кадастралната карта на гр.Разград, с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 

1 419 м2 
(хиляда четиристотин и деветнадесет  квадратни метра), 

категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Дянковски път 2” 

/Лозята на Иван Радев/, землище на гр. Разград, при съседи: имоти с 
идентификатори  61710.616.2043, 61710.616.2042, 61710.616.1859, 

61710.616.1858 и 61710.616.2040, при начална тръжна цена в размер на 

2 117.00 лв. /две хиляди сто и седемнадесет лева/,  представляваща 

пазарна оценка на земята, определена от оценител на имоти, при 
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данъчна оценка в размер на 398.50 лева (триста деветдесет и осем лева 

и петдесет стотинки). 

 2. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 

сключи договори със спечелилите търговете за продажба на имоти, 

описани в т.1. 

  

Настоящoто 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 и по реда на АПК пред 
Административен съд – Разград. 

 

С Т А Т И Я 13 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 
422. 

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

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. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – зам. – кмет на Община Разград 
Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател, 
Уважаеми общински съветници, 

В Община Разград е постъпило заявление от гражданин с искане за 
учредяване на право на ползване върху имот в горска територия за 
настаняване на пчелни семейства в частна общинска собственост в 
землището на село Побит камък, община Разград. 
 Определена е частта на имота за настаняване на пчелните семейства 
и е изготвена схема с идентификатори на точките. 
 Заявителят, имотът и границите му са посочени в Приложение № 1 

към настоящото решение. 
Съгласно чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, пчелните 

семейства могат да се настаняват върху земеделски земи и горски 
територии,  общинска собственост,  като за устройването им в постоянни 
пчелини с над 10 броя пчелни семейства общината учредява право на 
ползване, при условия регламентирани в чл. 13 и чл. 14 от Закона за 
пчеларството. 
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Съгласно чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за 
горите учредяването на право на ползване върху поземлен имот в горски 
територии – общинска собственост е безвъзмездно. 

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

от Закона за месното самоуправление и местната администрация, чл.39, 

ал.3 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 от Закона за 
пчеларството и чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за 
горите,  предлагам на Общинския съвет да приеме следното решение:  

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот в 
горска територия – частна общинска собственост за настаняване на пчелни 
семейства по заявление, съгласно Приложение № 1, представляващо 
неразделна част от настоящото решение.   
 2. Определя срок за учредяване правото на ползване  -  10 /десет/ 
години.  

 3. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповед и да 
сключи договор за учредяване правото на ползване. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за гласуването в общинска 
собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проектът за решение 
бе подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за законност. Ще помоля за тишина в залата. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за околна среда. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател, 
Уважаеми колеги общински съветници, 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, докладната записка 
бе подкрепена. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения? Заповядайте, 
господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Аз имам само един въпрос. В тези десет години, ако се внесе една 
докладна записка за промяна, че освен за пчелин, може да става и за 
пауловния, дали ще мине? Защото е безвъзмездно. Или трябва да се 
увеличи цената. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли с въпроса си? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – зам.- кмет на Община Разград 
Основанието за тази докладна записка е Закона за пчеларството, 

както и Закона за горите. В Закона за горите изрично ви прочетох чл. 71, 

ал. 7, където се казва, че за пчелини устройването е безвъзмездно. Така че 
няма как по Закона за горите да говорим за аренда, какъвто беше 
договорът за аренда в …. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не за аренда,  а иска да насее медоносни растения. 
 

Г-жа Галина Георгиева – зам.- кмет на Община Разград 
Няма как, защото то е по Закона за горите и пчеларството, няма как 

да бъде. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Дълбоко успокоен от отговора, ще подкрепя. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искрено сме Ви благодарни за подкрепата. Други въпроси? Не 
виждам желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната 
записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна 
записка с входящ номер 422. Моля гласувайте. 
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С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.09.2017 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 отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +    

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова не участва   

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  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

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

„ЗА“. 

 

 Общинският съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 425 

 

В Община Разград е постъпило заявление от гражданин с искане 
за учредяване на право на ползване върху имот в горска територия за 

настаняване на пчелни семейства в частна общинска собственост в 

землището на село Побит камък, община Разград. 

 Определена е частта на имота за настаняване на пчелните 
семейства и е изготвена схема с идентификатори на точките. 
 Заявителят, имота и границите му са посочени в Приложение № 

1 към настоящото решение. 
Съгласно чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, пчелните 

семейства могат да се настаняват върху земеделски земи и горски 

територии,  общинска собственост,  като за устройването им в 

постоянни пчелини с над 10 броя пчелни семейства общината 

учредява право на ползване, при условия регламентирани в чл. 13 и 

чл.14 от Закона за пчеларството. 

Съгласно чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за 

горите учредяването на право на ползване върху поземлен имот в 

горски територии – общинска собственост е безвъзмездно. 

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

ал.1 от Закона за месното самоуправление и местната администрация, 

чл.39, ал.3 и ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.11, ал.2 от 

Закона за пчеларството и чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от 

Закона за горите,  Общински съвет Разград, след поименно гласуване, 
с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот 

в горска територия – частна общинска собственост за настаняване на 

пчелни семейства по заявление, съгласно Приложение № 1, 

представляващо неразделна част от настоящото решение.   
 2. Определя срок за учредяване правото на ползване  -  10 /десет/ 

години.  

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

сключи договор за учредяване правото на ползване. 
  

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 
и на Областния управител на област Разград в седемдневен срок от 
приемането му. 
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Решението подлежи на оспорване в срока и по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – 

Разград. 
Приложение № 1 е неразделна част от Решение № 425 и е 

приложено към Протокол № 31/26.09.2017г. 

 

С Т А Т И Я 14 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 
423. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – Заместник-кмет на 
Община Разград. 

Относно: Разрешаване на изключения от минималния брой на 

ученици в паралелките на училищата в община Разград за учебната 

2017/2018 г. 
Заповядайте, господин Хасанов. 
 

Г-н Ердинч Хасанов – зам. – кмет на Община Разград 
Уважаема госпожо Председател, 
Госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно чл. 100, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно 
образование /ЗПУО/, условията и редът за определяне на броя на 
паралелките в училището, броя на учениците в тях, деленето на 
паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение 
на ученик от паралелка се определят с държавния образователен стандарт 
за финансирането на институциите и в съответствие с държавния 
образователен стандарт за физическата среда и информационното и 
библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете 
за подкрепа за личностно развитие. За посочените по-горе държавни 
образователни стандарти все още не са приети предвидените в ЗПУО 

подзаконови нормативни актове, поради което по силата на § 30. от 
Преходните и заключителните разпоредби на закона се прилагат 
действащите в системата на народната просвета приети такива, доколкото 
не му противоречат.  

По отношение на броя на паралелките в училищата и броя на 
учениците във всяка от тях, такъв нормативен акт е Наредба № 7 от 29 

декември 2000 г., съгласно която  минимумът на учениците в една 
паралелка от I до IV клас е 16, от V до XII клас – 18 ученици, в паралелка 
за ученици със специални образователни потребности – 8 ученици. 

В разпоредбите на  чл. 11, ал. 1, т. 2, т. 3, ал. 2 и ал. 7 от Наредба № 7 

от 29 декември 2000 г. е предвидено, че изключения от минималния брой 
на учениците в паралелките се допускат, когато броят им е не по-малко от 
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10 ученици в паралелка или при формиране на слети паралелки с не по-
малко от 10 ученици от два класа, с разрешение на финансиращия орган, 
по мотивирано искане на директора на училището, към което се прилага 
становище на началника на съответното регионално управление по 
образованието. 

За учебната 2017/2018 г. са постъпили мотивирани искания за 
разрешаване на изключения от минималния брой на учениците в паралелка 
от следните директори на училища:  

1. ОУ „Отец Паисий”, с. Дянково – 4 маломерни паралелки, общ 

брой ученици в училището – 112 ученици: 

ІІІ клас – 15 ученици; 

ІV клас – 10 ученици; 

VІ клас – 10 ученици; 

VІІ клас – 17 ученици. 

 

2. ОУ „Кирил и Методий”, с. Киченица – 3 маломерни 

паралелки, общ брой ученици в училището – 58 ученици: 

І клас и ІІ клас 4 + 10 = 14 ученици в слята паралелка; 
V клас и VІ клас 7 + 8 = 15 ученици в слята паралелка; 

 VІІ клас - 11 ученици. 

 

3. ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Осенец – 3 маломерни паралелки, 

общ брой ученици  в училището - 63 ученици: 

ІІ клас и ІV клас 9 + 6 = 15 ученици в слята паралелка; 
V клас и VІ клас 8 + 8 = 16 ученици в слята паралелка; 
VІІ клас – 15 ученици. 

  

4. ОУ „Ив. С. Тургенев”, гр. Разград – 2 маломерни паралелки, 

общ брой ученици в училището – 287 ученици: 

V
б
 - 15 ученици; 

VІІ б  - 12 ученици. 

 

5. ОУ „Отец Паисий”, гр. Разград – 2 маломерни паралелки, общ 

брой ученици в училището – 192 ученици: 
 VІб клас – 12 ученици; 
 VІІб клас – 15 ученици.  

 

6. Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-

вкусови технологии /ПГССХВТ/ „Ангел Кънчев”, гр. Разград – 2 

маломерни паралелки, общ брой ученици в училището – 193 ученици: 

 VІІІ клас – 7 ученици – единствена в община Разград паралелка със 

специалност „Озеленяване и цветарство” за ученици със специални 

образователни потребности; 
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 ІХ клас – 14 ученици – единствена в община Разград паралелка със 

специалност „Механизация на селското стопанство”. 

  

7. Спортно училище, гр. Разград – 1 маломерна паралелка, общ 

брой ученици в училището – 96 ученици: 

VІІІ клас – 15 ученици – единствена в област Разград.  

 

8. СУ „Христо Ботев”, гр. Разград – 1 маломерна паралелка, общ 

брой ученици в училището – 325 ученици: 

 ХІ клас – 15 ученици – единствена в област Разград профилирана 

паралелка с профил „Технологичен - предприемачество и бизнес”. 

 

9. ОУ „Г. С. Раковски”, с. Раковски – 3 маломерни паралелки, 

общ брой ученици в училището – 118 ученици:  

І клас – 13 ученици;  
ІV клас – 15 ученици; 

 VІІ клас – 17 ученици.  

 

10. ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец – 4 маломерни паралелки, общ 

брой ученици в училището – 56 ученици: 

          I клас и ІV клас 10 + 5 = 15 ученици в слята паралелка; 
          ІІ клас и IIІ клас 5 + 8 = 13 ученици в слята паралелка; 
 V клас и VІ клас 6 + 9 = 15 ученици в слята паралелка; 
 VІІ клас – 13 ученици. 

 

11. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с . Ясеновец – 1 маломерна 

паралелка, общ брой ученици в училището – 177 ученици: 

VІ клас – 12 ученици. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 
1, т. 23 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2 и ал. 7 от Наредба № 7 от 29 

декември 2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена, във връзка с § 30. от Преходните и 
заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищно 
образование и мотивирани искания от директори на училища в община 
Разград, с приложено към тях положително становище на началника на 
Регионално управление на образованието – Разград, предлагам да вземете 
следното решение: 

Разрешава изключения от минималния брой на учениците в паралелките по 
училища за учебната 2017/2018 г., както следва:  
 

1. ОУ „Отец Паисий”, с. Дянково – 4 маломерни паралелки 



116 

 

2. ОУ „Кирил и Методий”, с. Киченица – 3 маломерни паралелки 
3. ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Осенец – 3 маломерни паралелки 
4. ОУ „Ив. С. Тургенев”, гр. Разград – 2 маломерни паралелки 
5. ОУ „Отец Паисий”, гр. Разград – 2 маломерни паралелки 
6. Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-

вкусови технологии /ПГССХВТ/ „Ангел Кънчев”, гр. Разград – 2 

маломерни паралелки 
7. Спортно училище, гр. Разград – 1 маломерна паралелка 
8. СУ „Христо Ботев”, гр. Разград – 1 маломерна паралелка 
9. ОУ „Г. С. Раковски”, с. Раковски – 3 маломерни паралелки 
10. ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец – 4 маломерни паралелки 
11. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с . Ясеновец – 1 маломерна 

паралелка. 
Благодаря. Приключих. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е гледана в постоянните комисии 
по законност и по образование. Господин Монев, за законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Комисията подкрепя проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, 1 „против“, 

без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, за образование. 
 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. 
Докладната записка бе разгледана на постоянната комисия по 

образование и бе подкрепена със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали 
се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 
господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Искам да попитам какви педагогически съображения са водели 
вносителя да ни предлага в една слята паралелка да учат 9 ученика от II 

клас и 6 ученика от IV? И в друга слята паралелка от I клас 10 ученика и от 
IV клас 5 ученика? И тази мешаница с какво ще подобри качеството на 
образование на тези деца? И другият ми въпрос е свързан с точка три, 

училището в село Осенец. Училищният автобус, който обслужва 
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училището, къде нощува в момента? Кой проверява техническото 
състояние? И какъв е ежедневният маршрут през учебните дни? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, въпросът Ви не е по тази докладна записка. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Защото част от тези деца, да Ви поясня на Вас, тъй като Вашето 
педагогическо образование е все пак музикално, а и не сте наблягали 
особено на другите дисциплини, които би трябвало…  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Аз на какво съм наблягала, Вие едва ли знаете. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Е, всички се досещаме. Все пак в „Петър Берон“ част от тези деца от 
втори и четвърти клас ползват ли този автобус и ако ползват, нека да ми 

отговорят на въпроса къде нощува, къде се прави ежедневната техническа 
проверка на състоянието и какъв е ежедневния маршрут през учебните 
дни? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Да, с тези въпроси да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, имате ли готовност за отговор на 
първия въпрос, защото вторият не касае разглеждане. 

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам. – кмет на Община Разград 
Аз ще му отговоря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-н Ердинч Хасанов – зам. – кмет на Община Разград 
Господин Димитров, с Решение на общинския съвет, знаете, че 

автобусите се прехвърлиха към училищата. Така че тези въпроси, с които 
Вие изразявате Вашата загриженост, това е грижа вече на директорите на 
училищата. 
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/Общински съветник Иво Димитров задава допълнителен въпрос без 

да говори на микрофон, поради което въпросът му не може да бъде 

отразен в настоящия протокол./ 

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам. – кмет на Община Разград 
Училището е на подчинението на директора. Неговата поддръжка, 

техническо състояние е вече под контрол на директора на училището. По 
този въпрос толкова. Колкото до обединяването на класовете, тук има 
трима директори, които може би ще обяснят по-добре от мен защо, и бих 
дал думата на тях. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е изготвена по предложение на директорите на 
училища. Други въпроси към вносителя има ли? Заповядайте, госпожо 
Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Ако ми позволите, понеже аз съм един от тримата директори. 

Въпреки, че не съм вносител, колеги, така е в наредбата за пълняемост, 
когато се допуска сливане на паралелки, трябва през клас да става 
сливането на паралелки. Не може първи и втори, трети и четвърти, от 
гледна точка на това, че материалът в първи и втори е сходен. И когато в 
един и същи час предаваш на два класа може да стане объркване в 
учениците и поради тази причина се сливат през клас. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси, има ли към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Мануел Василев – ПП „Реформаторски блок“ 

Моето изказване ще започне от там, където свърши на комисия. Аз 
първо искам да кажа, че не само като директор на училище в момента, като 
човек загрижен за учениците и децата въобще на България, и на нашата 
община, най-вече, с как да кажа, не с недоволствие, ами се чувствам 

задължен да подкрепя и ще подкрепя тази докладна. Обаче в докладната 
какво виждаме. Малко така аз да го разтълкувам пред слушателите и 

зрителите, може би, защото такива докладни, въпреки че тази наредба е на 
доизживяване, ще ни застигат и догодина, и по-догодина. Аз помня, че 
преди 15 години имаше още 5 училища, селски, в нашата община, които не 
съществуват и ние ги забравихме. Не говоря за оптимизация към момента, 
но тази докладна ще ни доведе в бъдеще до разглеждане на мрежата в 
нашата община. Помните, че когато приемахме общинска стратегия, аз 
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казах, че нещо е сбъркано, но не в общинската, а в областната, не и в 
областната, а в националната ни стратегия в образованието. Едва ли сте ги 
чели всичките, те са всички публикувани на министерския сайт, а и не сме 
длъжни да ги четем. Но там не се дават отговори на такива бъдещи 
истории с такива паралелки. Вие разбирате, че маломерните паралелки 

след време ще доведат до слети паралелки. Като погледнете сега и 
запомните кои са училищата със слети паралелки и догодина кои ще бъдат 
новите със слети паралелки, ще бъдете убедени в това. Само една сметка 
от това училище, което беше дадено за пример. Вторият с четвъртият клас 
са 15 ученици в слята паралелка, а седмият клас е 15. Значи от долу идват 
само сляти паралелки. Ако разделим училищата, аз не ги деля, но ако ги 
разделим на училища, които нямат маломерни и сляти, кои ги няма в тази 
докладна, това са най-големите. В мащаба на Разград те са големи, иначе в 
национален план не са толкова големи. Това са двете профилирани 
гимназии и три основни градски училища, които ги няма в тази докладна. 
Като погледнете кои са със слятите паралелки, това са Киченица, Осенец и 
Стражец и другите са нещо по между им, ако така ги разделяме. Аз, пък и 

вие сигурно помните, че не стигнахме до закриване на градините в Липник 
и в Осенец, но помня една майка на комисията по образование, която каза 
твърдо, че от Липник няма да си даде детето, две или тригодишно беше, да 
пътува зимата до Киченица за детската градина. Тази майка мисля, че след 
пет години, когато детето й стане в първи клас едва ли ще го даде в 
Киченица, а сигурно ще го кара до Разград в някое градско училище. 
Сбъркана ни е тази система. Средната пълняемост на петте градски 
училища, които ги няма в тази докладна, е 25 ученици и в момента в 17:48 

часа, ако не е междучасие, не е, ако отидем в сградата, където се 
помещават четирите училища, които работят на две смени, това са 
Математическа и Левски, Езикова и Вапцаров, в двете, образно казано 
сгради, четирите училища общо, в момента би трябвало да има в нашата 
сграда около 500 ученици – 550, може би и във Вапцаров са толкова. А 

другите училища в момента вече са в мрак. Средната пълняемост при нас е 
25, при нас, извинявам се, за това деление, а в Стражец да речем е 8 

ученици и то слято обучение. На комисия стана ясно, не знам, някой от 
финансистите поясни, че дофинансиране получават тези три училища в 
Киченица, Осенец и Стражец. И аз изразих така едно, ние директорите 
имаме право до три пъти да даваме тъй нареченото допълнително трудово 
възнаграждение, един, два или три пъти в годината, определени са правила 
и днес получавам една справка, от която виждам как училище Левски дава, 
средно, за 15 септември, вече са дадени, е дало по 49 лв. на учител в 
училище Левски. Аз успях по 50 лв. да дам на моите служители, а 
училището в Стражец дава 150 лв., нали, това вече, мен ме е срам и аз 
нямам обяснение как да го обясня на моите учители, които и в момента се 
трудят и знаете какви резултати гоним, и какви резултати се постигат. 
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Кметът се похвали, че ще се санират училища и ще строи един салон, а мен 
ме е срам, значи ПМГ няма нито сграда, която да се санира, нито 
физкултурен салон. И нали съм тук, за да гласувам тази докладна, която аз, 
ако съм извън този общински съвет, ще ме срам така да я гледам тази 
докладна. Сега обаче срам не срам, аз ще гласувам тази докладна, само 
заради децата и учениците на нашата община, разбира се и заради 
колегите, които полагат труд. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключвате ли? 

 

Г-н Мануел Василев – ПП „Реформаторски блок“ 

И Раковски са дали по 50 лв.. Да, извинявам се. Аз много мога да 
говоря, но ще спра до тук. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други изказвания или предложения във връзка с 
докладната записка? Не виждам желаещи. Прекратявам дебатите и 
пристъпваме към гласуване на докладна записка с входящ номер 423. Моля 
гласувайте. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

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

„против“. 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 426 

 

Съгласно чл. 100, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищно образование /ЗПУО/, условията и редът за определяне на 

броя на паралелките в училището, броя на учениците в тях, деленето 

на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално 

обучение на ученик от паралелка се определят с държавния 

образователен стандарт за финансирането на институциите и в 

съответствие с държавния образователен стандарт за физическата 

среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските 
градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 
За посочените по-горе държавни образователни стандарти все още не 
са приети предвидените в ЗПУО подзаконови нормативни актове, 
поради което по силата на § 30. от Преходните и заключителните 
разпоредби на закона се прилагат действащите в системата на 
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народната просвета приети такива, доколкото не му противоречат.  

По отношение на броя на паралелките в училищата и броя на 

учениците във всяка от тях, такъв нормативен акт е Наредба № 7 от 

29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и 

броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерство 

на образованието и науката. Съгласно посочената Наредба 

минимумът на учениците в една паралелка от I до IV клас е 16, от V до 

XII клас – 18 ученици, в паралелка за ученици със специални 

образователни потребности – 8 ученици. 

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2 и ал. 7 от Наредба № 7 от 29 

декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя 

на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 

детските градини и обслужващите звена на Министерство на 

образованието и науката, изключения от минималния брой на 

учениците, но не по-малко от 10 в паралелка или в слята паралелка от 

два класа се допускат с разрешение на финансиращия орган по 

мотивирано искане на директора на училището, към което се прилага 

становище на началника на съответното регионално управление по 

образованието. 

В съответствие с ал. 2 на чл. 11 от Наредбата, допълнителните 
средства за изключенията по ал. 1, т. 2 и т. 3 от същата разпоредба се 
определят съгласно изискванията на ал. 3, т. 2 и т. 3 и ал. 5, т. 2 и т. 3 

на чл. 11. 

Постъпили са мотивирани предложения за разрешаване на 

паралелки с ученици под определения норматив за учебната 2017/2018 

год. от директорите на ОУ „Отец Паисий”, с. Дянково; ОУ „Кирил и 

Методий”, с. Киченица; ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Осенец; ОУ „Ив. С. 

Тургенев”, гр. Разград; ОУ „Отец Паисий”, гр. Разград; 

Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови 

технологии „Ангел Кънчев”, гр. Разград; Спортно училище, гр. 

Разград; СУ „Христо Ботев”, гр. Разград; ОУ „Г. С. Раковски”, с. 
Раковски; ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец; ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий”, с. Ясеновец, към които е приложено положително 

становище от РУО – Разград, както следва: 

 

1. ОУ „Отец Паисий”, с. Дянково – 4 маломерни паралелки, общ 

брой ученици в училището – 112 ученици: 

ІІІ клас – 15 ученици; 

ІV клас – 10 ученици; 

VІ клас – 10 ученици; 

VІІ клас – 17 ученици. 
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2. ОУ „Кирил и Методий”, с. Киченица – 3 маломерни 

паралелки, общ брой ученици в училището – 58 ученици: 

І клас и ІІ клас 4 + 10 = 14 ученици в слята паралелка; 

V клас и VІ клас 7 + 8 = 15 ученици в слята паралелка; 

 VІІ клас – 11 ученици. 

 

3. ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Осенец – 3 маломерни паралелки, 

общ брой ученици  в училището – 63 ученици: 

ІІ клас и ІV клас 9 + 6 = 15 ученици в слята паралелка; 

V клас и VІ клас 8 + 8 = 16 ученици в слята паралелка; 

VІІ клас – 15 ученици. 

 

4. ОУ „Ив. С. Тургенев”, гр. Разград – 2 маломерни паралелки, 

общ брой ученици в училището – 287 ученици: 

V
б
 – 15 ученици; 

VІІ б 
 – 12 ученици. 

 

5. ОУ „Отец Паисий”, гр. Разград – 2 маломерни паралелки, общ 

брой ученици в училището – 192 ученици: 

 VІб клас – 12 ученици; 

 VІІб клас – 15 ученици. 

  

6. Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-

вкусови технологии /ПГССХВТ/ „Ангел Кънчев”, гр. Разград – 2 

маломерни паралелки, общ брой ученици в училището – 193 ученици: 

 VІІІ клас – 7 ученици – единствена в община Разград паралелка 

със специалност „Озеленяване и цветарство” за ученици със специални 

образователни потребности; 

 ІХ клас – 14 ученици – единствена в община Разград паралелка 

със специалност „Механизация на селското стопанство”. 

  

7. Спортно училище, гр. Разград – 1 маломерна паралелка, общ 

брой ученици в училището – 96 ученици: 

VІІІ клас – 15 ученици – единствена в област Разград.  

 

8. СУ „Христо Ботев”, гр. Разград – 1 маломерна паралелка, общ 

брой ученици в училището – 325 ученици: 

 ХІ клас – 15 ученици – единствена в област Разград профилирана 

паралелка с профил „Технологичен - предприемачество и бизнес“. 

 

9. ОУ „Г. С. Раковски”, с. Раковски – 3 маломерни паралелки, 

общ брой ученици в училището – 118 ученици:  

І клас – 13 ученици;  
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ІV клас – 15 ученици; 

 VІІ клас – 17 ученици.  

 

10. ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец – 4 маломерни паралелки, общ 

брой ученици в училището – 56 ученици: 

          I клас и ІV клас 10 + 5 = 15 ученици в слята паралелка; 

          ІІ клас и IIІ клас 5 + 8 = 13 ученици в слята паралелка; 

 V клас и VІ клас 6 + 9 = 15 ученици в слята паралелка; 

 VІІ клас – 13 ученици. 

 

11. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с . Ясеновец – 1 маломерна 

паралелка, общ брой ученици в училището – 177 ученици: 

VІ клас – 12 ученици. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, 

ал. 1, т. 23 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2 и ал. 7 от 

Наредба № 7 от 29 декември 2000 год. за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките 
и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, 

във връзка с § 30. от Преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за предучилищното и училищно образование и мотивирани 

искания от директори на училища в община Разград, с приложено към 

тях положително становище на началника на Регионално управление 
на образованието – Разград, Общински съвет Разград, с 24 гласа „ЗА“, 

„против“ – 2, „въздържали се“ – няма, 

 

РЕШИ: 

 

Разрешава изключения от минималния брой на учениците в 

паралелките по училища за учебната 2017/2018 г., както следва:  

 

1. ОУ „Отец Паисий”, с. Дянково – 4 маломерни паралелки, общ 

брой ученици в училището – 112 ученици: 

ІІІ клас – 15 ученици; 

ІV клас – 10 ученици; 

VІ клас – 10 ученици; 

VІІ клас – 17 ученици. 

 

2. ОУ „Кирил и Методий”, с. Киченица – 3 маломерни 

паралелки, общ брой ученици в училището – 58 ученици: 

І клас и ІІ клас 4 + 10 = 14 ученици в слята паралелка; 

V клас и VІ клас 7 + 8 = 15 ученици в слята паралелка; 
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 VІІ клас – 11 ученици. 

 

3. ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Осенец – 3 маломерни паралелки, 

общ брой ученици  в училището – 63 ученици: 

ІІ клас и ІV клас 9 + 6 = 15 ученици в слята паралелка; 

V клас и VІ клас 8 + 8 = 16 ученици в слята паралелка; 

VІІ клас – 15 ученици. 

 

4. ОУ „Ив. С. Тургенев”, гр. Разград – 2 маломерни паралелки, 

общ брой ученици в училището – 287 ученици: 

V
б
 – 15 ученици; 

VІІ б 
 – 12 ученици. 

 

5. ОУ „Отец Паисий”, гр. Разград – 2 маломерни паралелки, общ 

брой ученици в училището – 192 ученици: 

 VІб клас – 12 ученици; 

 VІІб клас – 15 ученици.  

 

6. Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-

вкусови технологии /ПГССХВТ/ „Ангел Кънчев”, гр. Разград – 2 

маломерни паралелки, общ брой ученици в училището – 193 ученици: 

VІІІ клас – 7 ученици – единствена в община Разград паралелка 

със специалност „Озеленяване и цветарство” за ученици със специални 

образователни потребности; 

 ІХ клас – 14 ученици – единствена в община Разград паралелка 

със специалност „Механизация на селското стопанство“. 

 

7. Спортно училище, гр. Разград – 1 маломерна паралелка, общ 

брой ученици в училището – 96 ученици: 

VІІІ клас – 15 ученици – единствена в област Разград. 

  

8. СУ „Христо Ботев”, гр. Разград – 1 маломерна паралелка, общ 

брой ученици в училището – 325 ученици: 

 ХІ клас – 15 ученици – единствена в област Разград профилирана 

паралелка с профил „Технологичен - предприемачество и бизнес”. 

 

9. ОУ „Г. С. Раковски”, с. Раковски – 3 маломерни паралелки, 

общ брой ученици в училището – 118 ученици:  

І клас – 13 ученици; 

ІV клас – 15 ученици;  

 VІІ клас – 17 ученици.  

 



125 

 

10. ОУ „Елин Пелин”, с. Стражец – 4 маломерни паралелки, общ 

брой ученици в училището – 56 ученици:  

          I клас и ІV клас 10 + 5 = 15 ученици в слята паралелка; 

          ІІ клас и IIІ клас 5 + 8 = 13 ученици в слята паралелка; 

 V клас и VІ клас 6 + 9 = 15 ученици в слята паралелка; 

 VІІ клас – 13 ученици. 

 

11. ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с . Ясеновец – 1 маломерна 

паралелка, общ брой ученици в училището – 177 ученици: 

VІ клас – 12 ученици. 

 

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 и по реда на АПК пред 

Административен съд гр. Разград. 

 

С Т А Т И Я 15 

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 
424. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – Заместник-кмет на 
Община Разград. 

Относно: Постъпило искане чрез Администрацията на 

Президента за опрощаване на дължими държавни вземания. 

Заповядайте, господин Хасанов. Ще помоля за тишина в залата. 
 

Г-н Ердинч Хасанов – зам. – кмет на Община Разград 
Уважаема госпожо Председател, 
Госпожи и господа общински съветници, 

В Общински съвет Разград е получена чрез Администрацията на 
Президента на Република България преписка входящ номер от 07.07.2017 

г., образувана по молба на Нора Евгениева Филипова - Иванова от гр. 
Разград, ул. „Сливница” № 7 за опрощаване на дължими държавни 
вземания. 

Видно от приложените към преписката документи с Присъда № 413 

от 15.07.2016 г., Нора Евгениева Филипова – Иванова е призната за 
виновна в това, че в периода 10.04.2008 г. до 29.02.2016 г. включително в 
гр. Разград, действайки в условията на продължаващо престъпление, чрез 
използване на неистински документ – Експертно решение, на който е 
придаден вид, че е издаден от ТЕЛК за общи заболявания при МБАЛ 

„Св.Иван Рилски“ АД – гр. Разград, представен на 10.04.2008 г. пред 



126 

 

служител на Районно управление „Социално осигуряване“ гр. Разград, е 
получила без правно основание чуждо движимо имущество – пари, на 
обща стойност 17 353.75 лв., представляващи изплатени лична пенсия за 
инвалидност поради общо заболяване и лична социална пенсия за 
инвалидност, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление 
по чл. 212, ал. 1, пр. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. На молителката е 
наложено наказание Лишаване от свобода за срок от две години и осем 

месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на същото е 
отложено за изпитателен срок от три години. 

Госпожа Иванова е осъдена да заплати на НОИ гр. София, сумата от 
17 353.75 лв. /седемнадесет хиляди триста петдесет и три лева и 
седемдесет и пет стотинки/, представляваща обезщетение за причинените 
от престъплението по чл. 212, ал. 1, пр. 2, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК 

имуществени вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 
29.02.2016 г., до окончателното й изплащане. 

В отправената до Президента на Република България молба за 
опрощаване на държавното вземане Нора Евгениева Филипова – Иванова 
твърди, че не може да заплати сумата, за която е осъдена, тъй като е една 
болна жена в тежко здравословно състояние, страдаща от множество 
заболявания, видно от Експертно решение на ТЕЛК № 2547 от заседание 
№ 205/01.12.2016 г. и получава единствено инвалидна пенсия в размер на 
около 140 лв. 

Във връзка с уточняване размера на задължението, в това число 
държавни такси, размер на законната лихва, платените, респективно 
възстановените парични средства от страна на длъжника, Община Разград 
изиска и комплектова преписката със следните документи и справки: 

1. Въпросник – сведение за семейно положение  
2. Декларация за разкриване данните за материално и имотно 

състояние, както и данни за данъчна и осигурителна информация съгласно 
чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), 

попълнена и подписана саморъчно от същото лице; 
3. Декларация за семейно положение, материално и имотно 

състояние на длъжника, саморъчно попълнена и подписана от същото 
лице; 

4. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, от 
информация на Национална база данни „Население“, с Изх. № 

4571/17.07.2017 г., от което е видно, че г-жа Иванов е със семейно 
положение омъжена. 

По информация на Териториално поделение на Национален 

осигурителен институт (ТП на НОИ) гр. Разград, с Удостоверение изх. № 

3040-16-542/03.08.2017 г. на лицето Нора Евгениева Филипова – Иванова е 
отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване, по чл. 74 

от КСО, в размер на 155.14 лв. Върху пенсията е наложена удръжка за 
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надвзета пенсия, в размер на 22.16 лв., като размера на сумата за 
получаване е 132.98 лв. 

По информация на Дирекция „Финансови дейности и местни данъци 
и такси“, Отдел „Местни данъци и такси” при Община Разград, видно от 
Удостоверение по декларирани данни е констатирано, че Нора Евгениева 
Филипова – Иванова е собственик на:  

- 1/8 ид. части от недвижим имот /жилище, земя и 
второстепенна постройка/, находящ се в с. Липник, ул. 
„Генерал Владимир Заимов“ № 1. Имотът е имуществена 
общност с Васвие Емрулла Зекерие – сестра и Реджеб 
Емурллов Реджебов – брат на молителката. Данъчната оценка 
за целия имот е в размер на 5 513,00 лв.;  

- 1/2 ид. части от недвижим имот /жилище и земя/, 
находящ се в с. Дянково, ул. „Огоста“ № 10. Имотът е 
имуществена общност с Христо Ангелов Иванов – съпруг. 
Данъчната оценка за целия имота е в размер на 4 738,20 лв. 

- 1/2 ид. части от МПС – „Ситроен Берлинго“ с рег. 
№ РР 41 70 ВА.  

 

По информация на ТП на НОИ гр. Разград, предоставена с Писмо от 
30.08.2017 г., с Разпореждане № 38/07.05.2008 г., считано от 17.01.2008 г. 
на основание чл. 74, ал. 1 и чл. 90, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване на Нора Евгениева Филипова-Иванова са отпуснати лична 
пенсия за инвалидност поради общо заболяване и лична социална пенсия 
за инвалидност. На 30.09.2016 г. в ТП на НОИ гр. Разград е получен 
препис на влязлата в сила Присъда № 413 от 15.07.2016 г., постановена по 
Наказателно от общ характер дело № 399 по описа на Районен съд Разград 
за 2016 г., с която Нора Иванова е призната за виновна в това, че 
действайки в условията на продължаващо престъпление, чрез използване 
на неистински документ – Експертно решение, на който е придаден вид, че 
е издаден от ТЕЛК за общи заболявания при МБАЛ „Св.Иван Рилски“ АД 

– гр. Разград е получила без правно основание чуждо движимо имущество, 
представляващо изплатени лична пенсия за инвалидност поради общо 
заболяване и лична социална пенсия за инвалидност. В тази връзка е 
постановено Разпореждане № 2141-16-92/13.10.2016 г., с което на 
основание чл. 98, ал. 1 и чл. 99, ал. 1, т. 2 от КСО са отменени всички 
разпореждания, издадени във връзка и по повод отпуснатите пенсии на 
Нора Иванова. Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 1 от КСО 

„Недобросъвестно получените суми за осигурителни плащания се 

възстановяват от лицата, които са ги получили, заедно с лихвата по чл. 

113 от КСО“. С разпореждане № 3045-16-86/22.12.2016 г. е определен 
размера на задължението, което подлежи на възстановяване, както следва: 

- главница в размер на 17 353.75 лв.; 
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- лихва по чл. 113 от КСО в размер на 10 489.14 лв. 
Част от задължението е погасено и към 28.08.2017 г. Нора Иванова 

дължи: 
- главница в размер на 2 062.18 лв.; 
- лихва по чл. 113 от КСО в размер на 12 016.36 лв. 

По данни на г-жа Иванова, вписани в Декларация за семейно 
положение, материално и имотно състояние на длъжника, попълнена и 
подписана от нея; Декларация, саморъчно написана и подписана от нея и 
Писмо с вх. № АО-05-03-6229-1/25.08.2017 г. от Дирекция „Бюро по 
труда“ гр. Разград, същата е семейна, доходите й са изключително ниски и 
се формират единствено от лична пенсия за инвалидност поради общо 
заболяване, която тя получава, съпругът й не работи и няма доходи, но не е 
регистриран в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Разград и същият много често 
пребивава на територията на Република Турция, поради което тя не може 
да отдели средства за да погаси задължението си.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на Република България и Писмо 
изх.№ 94-05-91/07.07.2017 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, предлагам да вземете следното решение: 

Предлага на Президента на Република България дължимото от Нора 
Евгениева Филипова - Иванова от гр. Разград държавно вземане към 

Национален осигурителен институт гр. София за получено без правно 
основание чуждо движимо имущество - пари, представляващо изплатена 
лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и лична социална 
пенсия за инвалидност, съгласно Присъда № 413 от 15.07.2016 г., 
постановена по Наказателно от общ характер дело № 399 по описа на 
Районен съд Разград за 2016 г., влязла в сила на 02.08.2016 г., което към 

28.08.2017 г. е в размер на - главница 2 062.18 лв. и лихви 12 016.36 лв. да 

не бъде опростено. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, микрофона да изключите, защото става 
микрофония. 

 

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

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Хасанов. Господин Монев, ще Ви помоля да 
докладвате за становището на постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 
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Комисията подкрепя проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“ 

и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по социална 
политика. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията изразява 
положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. Няма такива. 
Пристъпваме към гласуване на докладна записка с входящ номер 424. 

Моля гласувайте. 
 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

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

„ЗА“. 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 427 

 

Получена е чрез Администрацията на Президента на Република 

България преписка, образувана по молба, с вх. № 94-05-91/07.07.2017 г. 
от Нора Евгениева Филипова – Иванова за опрощаване на дължими 

държавни вземания от гр. Разград, ул. „Сливница”, №7.  

Видно от приложените към преписката документи с Присъда № 

413 от 15.07.2016 г., постановена по Наказателно от общ характер дело 

№ 399 по описа на Районен съд Разград за 2016 г., влязла в сила на 

02.08.2016 г., Нора Евгениева Филипова – Иванова е призната за 

виновна в това, че в периода 10.04.2008 г. до 29.02.2016 г. включително 

в гр. Разград, действайки в условията на продължаващо 

престъпление, чрез използване на неистински документ – Експертно 

решение № 0592/17.03.2008 г., на който е придаден вид, че е издаден от 

ТЕЛК за общи заболявания при МБАЛ „Св.Иван Рилски“ АД – гр. 

Разград, представен на 10.04.2008 г. пред служител на Районно 

управление „Социално осигуряване“ гр. Разград /по настояще ТП на 

НОИ гр. Разград/, е получила без правно основание чуждо движимо 

имущество – пари, на обща стойност 17 353.75 лв., представляващи 
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изплатени лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и 

лична социална пенсия за инвалидност, собственост на НОИ гр. 

София, с намерение противозаконно да ги присвои – престъпление по 

чл. 212, ал. 1, пр. 2 във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК. На молителката е 
наложено наказание Лишаване от свобода за срок от две години и осем 

месеца, като на основание чл. 66 от НК изтърпяването на същото е 
отложено за изпитателен срок от три години.  

Госпожа Иванова е осъдена да заплати на НОИ гр. София, ЕИК 

121082521, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. 

Стамболийски“ № 62-64, сумата от 17 353.75 лв. /седемнадесет хиляди 

триста петдесет и три лева и седемдесет и пет стотинки/, 

представляваща обезщетение за причинените от престъплението по 

чл. 212, ал. 1, пр. 2, във връзка с чл. 26, ал. 1 от НК имуществени 

вреди, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 

29.02.2016 г., до окончателното й изплащане. 
В отправената до Президента на Република България молба за 

опрощаване на държавното вземане Нора Евгениева Филипова – 

Иванова твърди, че не може да заплати сумата, за която е осъдена, тъй 

като е една болна жена в тежко здравословно състояние, страдаща от 

множество заболявания, видно от Експертно решение на ТЕЛК № 

2547 от заседание № 205/01.12.2016 г. и получава единствено 

инвалидна пенсия в размер на около 140 лв. 

Във връзка с уточняване размера на задължението, в това число 

държавни такси, размер на законната лихва, платените, респективно 

възстановените парични средства от страна на длъжника, Община 

Разград изиска и комплектова преписката със следните документи и 

справки: 

1. Въпросник – сведение за семейно положение на длъжника, 

попълнен и заверен от Общинска администрация Разград; 

2. Декларация за разкриване данните за материално и имотно 

състояние, както и данни за данъчна и осигурителна информация 

съгласно чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителен процесуален 

кодекс (ДОПК), попълнена и подписана саморъчно от Нора Евгениева 

Филипова – Иванова; 

3. Декларация за семейно положение, материално и имотно 

състояние на длъжника, саморъчно попълнена и подписана от Нора 

Евгениева Филипова – Иванова, от която е видно, че същата живее в 

едно домакинство със съпруга си Христо Ангелов Иванов; 

4. Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца, от 

информация на Национална база данни „Население“, с Изх. № 

4571/17.07.2017 г., от което е видно, че г-жа Иванов е със семейно 

положение омъжена. 
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По информация на Териториално поделение на Национален 

осигурителен институт (ТП на НОИ) гр. Разград, с Удостоверение изх. 

№ 3040-16-542/03.08.2017 г. на лицето Нора Евгениева Филипова – 

Иванова е отпусната лична пенсия за инвалидност поради общо 

заболяване, по чл. 74 от КСО, в размер на 155.14 лв. Върху пенсията е 
наложена удръжка за надвзета пенсия, в размер на 22.16 лв., като 

размера на сумата за получаване е 132.98 лв. 

По информация на Дирекция „Финансови дейности и местни 

данъци и такси“, Отдел „Местни данъци и такси” при Община 

Разград, видно от Удостоверение по декларирани данни изх. № 

6705101158/18.07.2017 г. е констатирано, че Нора Евгениева Филипова 

– Иванова е собственик на:  

- 1/8 ид. части от недвижим имот /жилище, земя и 

второстепенна постройка/, находящ се в с. Липник, ул. „Генерал 

Владимир Заимов“ № 1. Имотът е имуществена общност с Васвие 
Емрулла Зекерие – сестра и Реджеб Емурллов Реджебов – брат на 

молителката. Данъчната оценка за целия имот е в размер на 5 513,00 

лв.;  

- 1/2 ид. части от недвижим имот /жилище и земя/, находящ 

се в с. Дянково, ул. „Огоста“ № 10. Имотът е имуществена общност с 
Христо Ангелов Иванов – съпруг. Данъчната оценка за целия имота е 
в размер на 4 738,20 лв. 

- 1/2 ид. части от МПС – „Ситроен Берлинго“ с рег. № РР 41 

70 ВА.  

По информация на ТП на НОИ гр. Разград, предоставена с 
Писмо вх. № АО-05-03-6395-1 от 30.08.2017 г., с Разпореждане № 

38/07.05.2008 г., считано от 17.01.2008 г. на основание чл. 74, ал. 1 и чл. 

90, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване на Нора Евгениева 

Филипова-Иванова са отпуснати лична пенсия за инвалидност поради 

общо заболяване и лична социална пенсия за инвалидност. На 

30.09.2016 г. в ТП на НОИ гр. Разград е получен препис на влязлата в 

сила Присъда № 413 от 15.07.2016 г., постановена по Наказателно от 

общ характер дело № 399 по описа на Районен съд Разград за 2016 г., с 
която Нора Иванова е призната за виновна в това, че действайки в 

условията на продължаващо престъпление, чрез използване на 

неистински документ – Експертно решение № 0592/17.03.2008 г., на 

който е придаден вид, че е издаден от ТЕЛК за общи заболявания при 

МБАЛ „Св.Иван Рилски“ АД – гр. Разград е получила без правно 

основание чуждо движимо имущество, представляващо изплатени 

лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и лична 

социална пенсия за инвалидност. В тази връзка е постановено 

Разпореждане № 2141-16-92/13.10.2016 г., с което на основание чл. 98, 

ал. 1 и чл. 99, ал. 1, т. 2 от КСО са отменени всички разпореждания, 
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издадени във връзка и по повод отпуснатите пенсии на Нора Иванова. 

Съгласно разпоредбата на чл. 114, ал. 1 от КСО „Недобросъвестно 

получените суми за осигурителни плащания се възстановяват от 

лицата, които са ги получили, заедно с лихвата по чл. 113 от КСО“. С 

разпореждане № 3045-16-86/22.12.2016 г. е определен размера на 

задължението, което подлежи на възстановяване, както следва: 

- главница в размер на 17 353.75 лв.; 

- лихва по чл. 113 от КСО в размер на 10 489.14 лв. 

Част от задължението е погасено и към 28.08.2017 г. Нора 

Иванова дължи: 

- главница в размер на 2 062.18 лв.; 

- лихва по чл. 113 от КСО в размер на 12 016.36 лв. 

По данни на г-жа Иванова, вписани в Декларация за семейно 

положение, материално и имотно състояние на длъжника, попълнена 

и подписана от нея; Декларация, саморъчно написана и подписана от 

нея и Писмо с вх. № АО-05-03-6229-1/25.08.2017 г. от Дирекция „Бюро 

по труда“ гр. Разград, същата е семейна, доходите й са изключително 

ниски и се формират единствено от лична пенсия за инвалидност 

поради общо заболяване, която тя получава, съпругът й не работи и 

няма доходи, но не е регистриран в Дирекция „Бюро по труда“ гр. 

Разград и същият много често пребивава на територията на 

Република Турция, поради което тя не може да отдели средства за да 

погаси задължението си.  

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

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

администрация във връзка с чл. 98, т. 12 от Конституцията на 

Република България и Писмо изх.№ 94-05-91/07.07.2017 г. от 

Администрацията на Президента на Република България, Общински 

съвет Разград, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 1, 

 

Р Е Ш И: 

 

Предлага на Президента на Република България дължимото от 

Нора Евгениева Филипова - Иванова от гр. Разград държавно вземане 
към Национален осигурителен институт гр. София за получено без 
правно основание чуждо движимо имущество - пари, представляващо 

изплатена лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване и 

лична социална пенсия за инвалидност, съгласно Присъда № 413 от 

15.07.2016 г., постановена по Наказателно от общ характер дело № 399 

по описа на Районен съд Разград за 2016 г., влязла в сила на 02.08.2016 

г., което към 28.08.2017 г. е в размер на - главница 2 062.18 лв. и лихви 

12 016.36 лв. да не бъде опростено. 
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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. 

Решение подлежи на оспорване в срока и по реда на АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 16 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, господин Иванов. 
 

 Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря, госпожо Председател. Предвид общият характер на двете 
докладни записки с вх. №№ 426 и 434 правя процедурно предложение да 
ги разгледаме заедно, а да ги гласуваме поотделно.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Да, благодаря за това предложение. Имаме такава практика в 
Общинския съвет. Вносител и на двете докладни записки с вх. №№  426 и 
434 е общински съветник Наско Анастасов. 
 

Докладна записка с вх. № 426 от Наско Стоилов Анастасов  -  

Общински съветник и председател  на  ПК  по  управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол 

ОТНОСНО: Даване разрешение на Общински пазари-Разград 

ЕАД гр.Разград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на недвижим имот-частна общинска собственост, включена в 

капитала на дружеството. 

 

и 

   Докладна записка с вх. № 434  от Наско Стоилов Анастасов  -  

Общински съветник и председател  на  ПК  по  управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол 

ОТНОСНО: Даване разрешение на Общински пазари-Разград 

ЕАД гр.Разград за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем на земя, включена в капитала на дружеството. 

 Заповядайте господин Анастасов, да ни представите двете докладни 
записки, след това ще докладваме за тази, която е минала през комисиите. 
Ще ги разгледаме заедно, а след това ще ги гласуваме поотделно. 
Заповядайте.  
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Г-н Наско Анастасов  -  общински съветник и председател  на  ПК  

по управление на общинската собственост, приватизация и 
следприватизационен контрол, вносител 

Уважаеми колеги, получено е писмо с вх.№ 411/11.09.2017 г. от 
Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, 
с което ни уведомява, че на 14.11.2017 г. изтича десет годишния срок на  
договорът за наем на сграда-павилион  № 72, находящ се на територията на 
Централен общински пазар, ул.Марица № 2 в гр.Разград, пред 
административната сграда на дружеството. 

Предвид  изтичане на срока на договора за наем, с горепосоченото 
писмо е депозирано искане за провеждане на търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на недвижим имот със стопанско предназначение – 

Павилион № 72, с площ 12.00 кв.м., находящ се на територията на 
Централен общински пазар гр.Разград, улица Марица № 2, в парцел VII, 

имот 1823,квартал 63-В по плана на гр.Разград,  включен в капитала на 
дружеството. 

 На основание чл.33, ал.1 от Наредба № 3 на Общински съвет 
гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община Разград 
чрез търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез 
граждански дружества и чрез общински предприятия и във връзка с 
гореизложеното, предлагам на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, ал.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33, ал.1 

от Наредба № 3 на Общински съвет гр.Разград за осъществяване на 
стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие в капитала или чрез граждански дружества и чрез 
общински предприятия и във връзка с писмо с вх.№ 411/11.09.2017г. на 
Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, 
предлагам да вземем следното Решение: 

1.Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград  
да проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ 

години на Павилион № 72 – частна общинска собственост, с обща площ от 
12.00 кв.м., находящ се на Централен общински пазар, ул.Марица № 2 

гр.Разград. 
2.Търгът с явно наддаване за отдаване под наем по т.1 да се проведе 

при спазване изискванията на чл.34, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба № 3 на 
Общински съвет гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на 
Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие в капитала 
или чрез граждански дружества и чрез общински предприятия. 

3.Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и т.2. 

Завърших по първата.  
 

Втората докладна записка. 



135 

 

 Уважаеми колеги, получено е писмо с вх.№ 432/20.09.2017г. от 
Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, 
с което ни уведомява, че в баланса на дружеството е включена общинска 
земя, находяща се на Централен общински пазар на ул.“Хан Омуртаг“ №2 

в гр.Разград, с идентификационен номер 61710.505.1818 по кадастралната 
карта на гр. Разград, върху която са монтирани павилиони по проект на  
Гл.архитект на Община Разград, от които на павилион № 31 изтича срока 
на  договора за наем  на 31.10.2017г. 
 Предвид  предстоящото изтичане на срока на договора за павилион 
№ 31   в  горепосоченото писмо е депозирано искане за провеждане на търг 
с тайно наддаване за отдаване под наем на земя с обща площ 12.00 кв.м., 

находяща се на територията на Централен общински пазар в гр.Разград  на 
улица „Хан Омуртаг“ №2,на основание чл.33,ал.1 от Наредба №3 на 
Общински съвет Разград и на основание чл.21 ,ал.1, т.8 и чл.22, ал.1 от 
ЗМСМА, чл.33, ал.1 от Наредба №3 на Общински съвет гр.Разград за 
осъществяване на стопанската дейност на Община Разград чрез търговски 
дружества с общинско участие в капитала или граждански дружества и 
чрез общински предприятия и във връзка с писмо с вх.№ 432/20.09.2017г. 
на Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. 
Разград, предлагам да вземем следното Решение: 
 1.Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград  
да проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет 
години на земя частна общинска собственост с обща площ 12.00 кв.м., 

находяща се на Централен общински пазар, ул.“Хан Омуртаг“ №2 

гр.Разград, с идентификационен номер 61710.505.1818 по кадастралната 
карта на гр. Разград върху която е монтиран  метален павилион № 31 по 
схема на Гл.архитект на Община Разград 
 2.Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем по т.1 да се проведе 
при спазване изискванията на чл.34,ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба №3 на 
Общински съвет гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на 
Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие в капитала 
или чрез граждански дружества  и чрез общински предприятия. 
 3.Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и т.2. 

Завърших. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Първата от двете докладни записки с вх. №426 е 
разглеждана в постоянните комисии: по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол и по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации. 
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Господин Анастасов, да докладвате за общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ членовете на 
постоянната комисия подкрепиха проекта за решение.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за постоянната комисия по законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, 1 – „против“ без „въздържали се комисията 
подкрепя проекта. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси във връзка с двете докладни записки към 

вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения. Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. № 426. 

Моля гласувайте.  
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.09.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков не участва   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова не участва   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

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

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели не участва   

25. Светослав Теофилов Банков не участва   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 428 

 

В баланса на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград е 
включено помещение представляващо Павилион  № 72, с площ от 

12.00 кв.м., находящо се на Централен общински пазар в гр.Разград, 

ул. Марица № 2, в парцел VII, имот 1823, квартал 63-В с 
предназначение за търговски цели. 

Получено е писмо с вх.№ 411/11.09.2017 г. от Изпълнителния 

директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, с което 

уведомява Общински съвет Разград за предстоящо изтичане на срока 

на договора за наем за помещение представляващо Павилион № 72 и  

искане на разрешение за провеждане на търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на недвижим имот частна общинска собственост, 

представляващ Павилион  № 72, с площ от 12.00 кв.м. 

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.33, ал.1 от Наредба № 3 на Общински съвет 

гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община 

Разград чрез търговски дружества с общинско участие в капитала или 

чрез граждански дружества и чрез общински предприятия и във 

връзка с писмо с вх.№ 411/11.09.2017г. на Изпълнителния директор на 

„Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград , Общински съвет 

гр.Разград, след поименно гласуване, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма,  

Р Е Ш И: 

 

 1.Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД 

гр.Разград  да проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за 
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срок от 3 /три/ години на Павилион № 72 – частна общинска 

собственост, с обща площ от 12.00 кв.м., находящ се на Централен 

общински пазар, ул.Марица № 2 гр.Разград. 

 2.Търгът с явно наддаване за отдаване под наем по т.1 да се 
проведе при спазване изискванията на чл.34, ал.1 и ал.2, т.1 от 

Наредба № 3 на Общински съвет гр.Разград за осъществяване на 

стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие в капитала или чрез граждански дружества и чрез 
общински предприятия. 

 3.Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и т.2. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 
и на Областния управител на област Разград в 7 дневен срок от приемането 
му. 

Решение подлежи на оспорване в срока и по реда на АПК пред 
Административен съд Разград. 
 

С Т А Т И Я 17 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов  -  Общински 
съветник и председател  на  ПК  по  управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол 

ОТНОСНО: Даване разрешение на Общински пазари-Разград 

ЕАД гр.Разград за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем на земя, включена в капитала на дружеството. 

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

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.09.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева не участва   
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11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков не участва   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова не участва   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели не участва   

25. Светослав Теофилов Банков не участва   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 429 

 

 „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград е собственик на  

земя, находяща се на Централен общински пазар на ул.“Хан Омуртаг“ 

№2 в гр.Разград, с идентификационен номер 61710.505.1818 по 

кадастралната карта на гр. Разград, върху 12.00 кв.м.  от нея е 
монтиран павилион № 31 по проект на  Гл.архитект на Община 

Разград, за която договора за наем изтича на 31.10.2017г. 
 Получено е писмо с вх.№ 432/20.09.2017г. от Изпълнителния 

директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, с което 

уведомява Общински съвет Разград за предстоящото изтичане на 

срока  на договора за наем на земя с обща площ  от 12.00 кв.м. и 

искане на разрешение за провеждане на търг с тайно наддаване  за 

отдаване под наем на земя частна общинска собственост. 

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

и чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от Наредба №3 на Общински съвет 

гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община 

Разград чрез търговски дружества с общинско участие в капитала или 
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граждански дружества и чрез общински предприятия и във връзка с 
писмо с вх.№ 432/20.09.2017г. на Изпълнителния директор на 

„Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, Общински съвет 

гр.Разград, след поименно гласуване, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма,  

Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград  

да проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет 

години на земя частна общинска собственост с обща площ 12.00 кв.м., 

находяща се на Централен общински пазар, ул.“Хан Омуртаг“ №2 

гр.Разград, с идентификационен номер 61710.505.1818 по 

кадастралната карта на гр. Разград върху която е монтиран  метален 

павилион № 31 по схема на Гл.архитект на Община Разград 

2. Търгът с тайно наддаване за отдаване под наем по т.1 да се 
проведе при спазване изискванията на чл.34,ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба 

№3 на Общински съвет гр.Разград за осъществяване на стопанската 

дейност на Община Разград чрез търговски дружества с общинско 

участие в капитала или чрез граждански дружества  и чрез общински 

предприятия. 

3. Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и т.2. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 
и на Областния управител на област Разград в 7 дневен срок от приемането 
му. 
 Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 
Административен съд гр.Разград. 

 

С Т А Т И Я 18 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 По извънредния способ, в точка втора от дневният ред на днешната 
сесия, приехме да влезе и докладна записка с вх. № 436.  

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

Относно: Разрешение за изготвяне на Проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

 Заповядайте, доктор Василев. 
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
 Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми общински съветници, в Община Разград е постъпило 
Искане от СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СПОРТЕН КЛУБ ПО 
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СТРЕЛБА ДРЪЗКИ“, гр.Разград представлявано от д-р Методи Христов 
Ботровлиев – Председател, за разрешение за изработване на Подробен 
устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот в 
землището на с.Ушинци, Община Разград, местност „Под Балнъкая“,  с   
начин на трайно ползване – иглолистна гора, по реда на Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/. 

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

за застрояване; 
- предложение за създаване на ПУП – План за застрояване на част от 
собствен поземлен имот с № 000215 по КВС в землището на 
с.Ушинци, Община Разград, местност „Под Балнъкая“,  с   начин на 
трайно ползване – иглолистна гора – с отреждане „За  спорт и 
развлечения“; 

- скица на имота; 
- документ за собственост – Договор № 115/30.05.2017 г. за покупко-

продажба на имот – частна общинска собственост. 
Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на проект 

за ПУП за поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия 
се допуска с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на 
общината. Искането за издаване на такова разрешение се придружава от 
задание по чл. 125 от ЗУТ, което се одобрява едновременно с 
разрешението по чл. 124а.   

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СПОРТЕН КЛУБ ПО 

СТРЕЛБА ДРЪЗКИ“, гр. Разград е представило задание за изработването 
на Подробен устройствен план – план за застрояване на част от собствен 
поземлен имот с № 000215 по КВС в землището на с.Ушинци, Община 
Разград, местност „Под Балнъкая“, с начин на трайно ползване – 

иглолистна гора. 
 Със заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 
допускане се иска. Посочено е, че имота се обслужва от съществуващ 

местен път. Водоснабдяването ще се осъществи при необходимост от 
резервоар за битови нужди, зареждан с водоноска, а за питейни нужди ще 
се използва бутилирана вода. Ел. захранването за имота ще се осъществи 
от дизел – агрегат, при необходимост. Имотът ще се ползва за изграждане 
на СПОРТЕН ОБЕКТ -ОТКРИТО СПОРТНО СТРЕЛБИЩЕ ИЗВЪН 

УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ, като се вземат предвид изискванията 
на Наредба № V-12-299 от 16.09.2013 г. за условията и реда за изграждане 
и експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън 
урбанизираните територии. 

Предвижда се при необходимост да се промени предназначението на 
част от имот – горска територия за други нужди по реда на Закона за 
горите. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал., т.11 и чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, 
ал.1 и ал.7, чл.124б, ал.1, ал.2 и ал.4, чл. 125, ал.1 във връзка с чл.109, ал.1, 

т.3 и чл.110, ал.1, т.3 от Закона за устройство на територията, във връзка с 
чл.3 от Наредба № V-12-299 от 16.09.2013 г. за условията и реда за 
изграждане и експлоатация на спортни обекти – открити спортни 
стрелбища, извън урбанизираните територии, предлагам Общински съвет 
Разград да вземе следното Решение: 

Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 
устройствен план – план за застрояване на част от собствен поземлен имот 
с № 000215 по КВС в землището на с.Ушинци, Община Разград, местност 
„Под Балнъкая“, с начин на трайно ползване – иглолистна гора и 
разрешава изработването на Проект за  подробен устройствен план – план 
за застрояване с отреждане на част от собствен поземлен имот с № 000215 

по КВС в землището на с.Ушинци, Община Разград, местност „Под 
Балнъкая“, с начин на трайно ползване – иглолистна гора с обща площ от 
66,870 дка, която част е подотдел 219/2 „кариера“, с площ от 14,621 дка, 

собственост на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СПОРТЕН КЛУБ 

ПО СТРЕЛБА ДРЪЗКИ“, гр.Разград представлявано от д-р Методи 
Христов Ботровлиев – Председател. 
            Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината, да се публикува на 
интернет страницата на Общината и в един местен вестник.  Завърших.  
 Уважаеми общински съветници, правя корекция в основанията, 
преди решението, чл.21, ал.1 вместо т.8 да се чете т.11.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Разбрахте ли какво е променено в докладната,  в мотивите? Преди 
диспозитива, в основанията в чл.21, ал.1, заменяме  точка 8, с точка 11. 

Благодаря много за разбирането. Докладната записка е влязла по 
извънредния способ. Имате възможност да задавате въпроси на вносителя. 
Не виждам желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната 
записка. Имате въпрос ли, господин Димитров? Заповядайте. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

 Той е съвсем кратък. Мисля, че беше споменато, но аз …. Колко 
декара е гората там?  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Четете си докладните записки. 

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

 Е, не мога. Забравих си очилата. Колко е гората?  66. 
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 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Други въпроси към вносителя? Не виждам. Изказвания, 
предложения.  Няма такива. Пристъпваме към гласуване на докладна 
записка с вх. №436. Моля гласувайте.  
 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 430 

 

В Община Разград е постъпило  Искане с вх. № 103-06-14746 от 

21.09.2017 г. от СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СПОРТЕН 

КЛУБ ПО СТРЕЛБА ДРЪЗКИ“, гр.Разград представлявано от д-р 

Методи Христов Ботровлиев – Председател, за разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на 

собствен поземлен имот с  № 000215 по КВС в землището на с.Ушинци, 

Община Разград, местност „Под Балнъкая“,  с   начин на трайно 

ползване – иглолистна гора, по реда на Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/. 

Към искането са  приложени следните документи: 

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

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

част от собствен поземлен имот с № 000215 по КВС в землището на 

с.Ушинци, Община Разград, местност „ПОД БАЛНЪКАЯ“,  с   начин 

на трайно ползване – иглолистна гора – с отреждане „За  спорт и 

развлечения“; 

- скица на имота; 

- документ за собственост – Договор № 115/30.05.2017 г. за 

покупко-продажба на имот – частна общинска собственост. 

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

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а.   

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СПОРТЕН КЛУБ ПО 

СТРЕЛБА ДРЪЗКИ“, гр. Разград е представило задание за 

изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на 

част от собствен поземлен имот с № 000215 по КВС в землището на 

с.Ушинци, Община Разград, местност „Под Балнъкая“, с начин на 

трайно ползване – иглолистна гора. 
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 Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

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

съществуващ местен път. Водоснабдяването ще се осъществи при 

необходимост от резервоар за битови нужди, зареждан с водоноска, а за 

питейни нужди ще се използва бутилирана вода. Ел. захранването за 

имота ще се осъществи от дизел – агрегат, при необходимост. Имотът 

ще се ползва за изграждане на СПОРТЕН ОБЕКТ -ОТКРИТО 

СПОРТНО СТРЕЛБИЩЕ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА 

ТЕРИТОРИЯ, като се вземат предвид изискванията на Наредба № V-

12-299 от 16.09.2013 г. за условията и реда за изграждане и 

експлоатация на спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън 

урбанизираните територии. 

Предвижда се при необходимост да се промени предназначението 

на част от имот - горска територия за други нужди по реда на Закона 

за горите. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.11 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

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

устройство на територията, във връзка с чл.3 от Наредба № V-12-299 

от 16.09.2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на 

спортни обекти – открити спортни стрелбища, извън урбанизираните 
територии, Общински съвет Разград, с 24 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма,  

РЕШИ: 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – план за застрояване на част от собствен поземлен 

имот с № 000215 по КВС в землището на с.Ушинци, Община Разград, 

местност „Под Балнъкая“, с начин на трайно ползване – иглолистна 

гора и разрешава изработването на Проект за  подробен устройствен 

план – план за застрояване с отреждане на част от собствен поземлен 

имот с № 000215 по КВС в землището на с.Ушинци, Община Разград, 

местност „Под Балнъкая“, с начин на трайно ползване – иглолистна 

гора с обща площ от 66,870 дка, която част е подотдел 219/2 „кариера“, 

с площ от 14,621 дка, собственост на СДРУЖЕНИЕ С 

НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СПОРТЕН КЛУБ ПО СТРЕЛБА ДРЪЗКИ“, 

гр.Разград представлявано от д-р Методи Христов Ботровлиев – 

Председател. 

         Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината, да се публикува на 
интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   
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Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и на 
Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

Настоящото решение не подлежи на оспорване. 
 

ЗАДАНИЕ 

За изработване на.ПУП-ПЗ за част от поземлен имот с № 000215 в 

землището на с.Ушинци , м."ПОД БАЛНЪКАЯ", Община Разград за 

изграждане СПОРТЕН ОБЕКТ-ОТКРИТО СПОРТНО СТРЕЛБИЩЕ 

ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ 

 

Възложител: СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „СПОРТЕН КЛУБ 

ПО СТРЕЛБА ДРЪЗКИ“ -гр. Разград 
 

Плана е необходим за промяна на предназначението на част от имот с 
начин на трайно ползване „ иглолистна гора „ -представляваща подотдел 
219/2-,,кариера“, за осигуряване на възможност за изграждане СПОРТЕН 

ОБЕКТ-ОТКРИТО СПОРТНО СТРЕЛБИЩЕ ИЗВЪН 

УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ в него. 
 

Обхват на проекта - ПИ с № 000215-с обща площ от 66,870 дка. и по 
конкретно подотдел 219/2-,,кариера“ с площ от 14,621 дка. 
В имота няма изградени сгради. 
 

Ел. захранването за имота ще се осъществи от дизел-агрегат при 
необходимост. 

 

Водоснабдяването ще се осъществи от резервоар за битови нужди 
зареждан с водоноска, а за питейни нужди ще се използва бутилирана вода, 

 

Транспортен подход е осигурен от същ. полски пътища с изход към 

републиканската пътна мрежа. 
  

За имота да се отреди Зона за спорт и развлечения с необходимите 
показатели за нея, съгласно чл.ЗЗ от Наредба № 7 за ПНУОВТУС 

 

Застройката да се покаже с ограничителни линии на застрояване. 
 

В имота да се предвиди СПОРТЕН ОБЕКТ-ОТКРИТО СПОРТНО 

СТРЕЛБИЩЕ ИЗВЪН УРБАНИЗИРАНАТА ТЕРИТОРИЯ , като се вземат 
предвид изискванията на НАРЕДБА № V-12-299 от 16.09.2013 г. за 
условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - 

открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии /ДВ.бр.83 от 
24.09.2013 г.,в сила от 25.10.2013 г./ 

 

Откритото СПОРТНО СТРЕЛБИЩЕ да отговаря на изискванията на 
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член 7 , ал.1,т.1 и член 8 , ал.1,т.З от НАРЕДБАТА. 
 

Плана да се изработи при обединяване на фазите "предварителен 
проект” и “окончателен проект” на основание чл.126, ал.5 от ЗУТ. 

 

Няма информация за наличие на защитени територии на културно- 
историческото наследство в близост до обекта. 

Съставил: не се чете 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 С това изчерпахме точка втора от дневният ред на днешната сесия и 

пристъпваме към приетата  
 

ТОЧКА ТРЕТА 

ПИТАНЕ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Питане от Таня Петрова Тодорова – общински съветник от групата 
на БСП в Общински съвет Разград 
 Госпожице Тодорова, имате ли готовност да развиете питането си? 

Заповядайте.  
 

 Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Уважаема госпожо Председател, уважаеми общински съветници, 

уважаеми господин Василев,  
 На основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА и съобразно чл.42, ал.1, т.4 и 
чл.95 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за Мандат 2015 – 2019 г.; отправям Питане относно: 
Наличното количество дърва за огрев в складовата база и навременната им 

доставка от ОП „Разградлес“ за населението.  
 При среща с избиратели от село Дряновец и други населени места от 
Община Разград, сигнализираха за един изключително важен проблем 

свързан с доставката на дърва за огрев. Те споделиха, че въпреки заявените 
през кметството и платени още през месец април дърва за огрев от ОП 

„Разградлес“, същите все още не са доставени. Това е изключително дълъг 
период за доставка на дървесина и предпоставка за възникване на битови и 
социални проблеми. Знаем, че в малките населени места, хората основно се 
отопляват с дърва. Част от домакинствата, които все още очакват 
отоплението си имат малки деца и възрастни хора. 
 Наближава зимния сезон и хората са разтревожени от факта, че могат 
да останат без дърва за огрев или ще им бъдат предоставени , когато вече 
климатичните условия не са благоприятни за тяхното прибиране. 
 Предвид гореизложеното моите въпроси са следните: 
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1. Колко е наличното количество на дървата за огрев в складовата 
база на ОП „Разградлес“? 

2. Колко домакинства до месец септември, не са получили заявените 
и платени от тях дърва за огрев? 

3. Гарантирани ли са дървата за огрев на населението от общината 
през настоящия зимен сезон?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Госпожице Тодорова, стана въпрос в началото на сесията, искам още 
веднъж да кажа, че това питане не е постъпило в Общинския съвет. 
 Въпреки това предвид наистина наболелия и важен проблем, защото 
такъв е сезона, Ви дадохме възможност да го изложите на тази сесия  и на 
следващата сесия, както е реда да получите отговора си от Кмета на 
Община Разград.  
 Само искам да помоля и да уведомя тези общински съветници, които 
са останали, че когато внасяте питания до Кмета те се внасят чрез 
Председателя на Общинския съвет. Когато ги адресирате и ги входирате в 
Община Разград тръгват по друг ред и се забавят, и срока наистина става 
изключително кратък, за да могат да влязат на сесия, съобразявайки се с 
това, то е изписано и в Правилника. С това изчерпахме точка трета от 
дневният ред.   

 

 Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Само за малко да направя едно уточнение: В моето питане съм 

цитирала чрез Надежда Радославова - Председател на Общински съвет до 
Кмета на Общината и съм го завела в пощата на Общински съвет. Не знам 

поради каква причина не е достигнало до Вас.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Това ще го проверя. Съмнявам се, че е така, защото …. Но в момента 
нямам го питането, не мога да кажа със сигурност . Ще уведомя всички на 
следващата сесия. Изчерпахме точка трета от дневният ред. Преминаваме 
към изпълнение на  

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Чрез звеното по чл.29а от ЗМСМА имате възможност и на ваше 
разположение са Отчет за дейността на „ДКЦ I Разград“ ЕООД  за второто 
тримесечие на 2017 година; Отчет за финансовото състояние; Отчет за 
приходите и разходите и Счетоводен баланс за второто тримесечие на 2017 

година, с вносител Управителят на Общинското дружество доктор 
Николай Денев. 
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= Информация от доктор Валентин Василев – Кмет на Община Разград, 
относно: Изпълнение на бюджета на Община Разград към 30.06. 2017 

година. 
= Като Председател на Общинския съвет съм внесла Отчет за дейността на 
Общински съвет Разград и на неговите комисии за периода месец декември 

2016 година – месец юни 2017 година, на основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА.  

 Този отчет го имате размножен всички на банките си още в началото 
на сесията. Предполагам, че сте го получили.  

 Благодаря на всички за търпението.  
 

 В 18.15 часа закривам редовното заседание на Общински съвет 
Разград за месец септември.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ Не се чете 
                                                                           / Надежда Радославова / 

 

            ПРОВЕРИЛ       СЕКРЕТАР: /П/ Не се чете 
                                                      /Джипо Джипов/ 

 

 

 


