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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 42 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 29.05. 

2018 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  32. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 30 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници Фатме 

Селим и Хами Хамиев. 

По уважителни причини отсъства общински съветник Диана 

Мирчева. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На заседанието присъстваха: д-р Валентин Василев – Кмет на 

Община Разград;  г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград; 

г-н Ердинч Хасанов - зам. -  кмет на Община Разград; представители на 

общинска администрация; кметове на населени места; журналисти и 

граждани. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Уважаеми съветници, 

  Уважаеми съграждани, за днешното заседание на Общинския съвет 

са се регистрирали 30  общински съветници. Отсъстват: един по 

уважителни причини и двама по засега неизвестни причини. Налице е 

необходимия  кворум и откривам заседанието на Общинския съвет. 

 Най – напред съобразно нашият правилник е направил заявка 

господин Маню Манев за изложение пред общинските съветници. 

Заповядайте господин Манев, имате възможност да направите 

изложението си. Вие добре знаете, че Вашето изложение не бива да 

превишава 5 минути и се надявам, че ще спазите това изискване. Имате 

думата. Заповядайте. 

 

 Г-н Маню Манев – гражданин на град Разград 

 Благодаря господин Председателю на Общината Разград. Значи, 

въпросът ми е към заместник – кмета на Разград Ердинч Хасанов. Става 

въпрос за киното и театъра на Ясеновец. Защо е в такова мизерно 
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състояние? Защо в Ясеновец в училището оградата ще падне всеки 

момент? Защо  библиотеката в Разград е в окаяно състояние? Значи това 

нас ни интересува. Значи в Ясеновец мен ме интересува защо се прави 

почти всеки месец ревизия на госпожа директорката на училището в 

Ясеновец? Значи, в Ясеновец  в училището има общо 478 декара и 4 ара. 

Значи , имаме информация, че се опитвате по някакъв начин тези земи да 

бъдат по някакъв начин конфискувани от Ваша страна. Това е едното. 

Второто, което се получава в Ясеновец е значи мизерия и само Вашата 

улица е асфалтирана улицата Ви. Почти навсякъде не е асфалтирано 

изобщо. Защо попитах Ви защо се получава това нещо? Нали сте 

заместник – кмет, нали сте от Ясеновец. Съжалявам но Вие, съжалявам аз 

съм също от Ясеновец, но такъв селски нямам думата за какво да Ви 

уважавам. Защо заплашвате моите хора в Ясеновец по време на 

кампаниите?  Защо, питам Ви защо? Отговор искам веднага или в писмен 

вид. Моля ви се догодина ние, ще има избори само за секунда, ще има 

избори и ние ще имаме група най – малко от 8 общински съветници по 

последното преброяване. Така, че някои от тука господа и дами няма да ви 

има догодина. Съжаляваме, но затова се обръщаме към голямата, към 

деветте човека, които подкрепяте ГЕРБ. Значи, просто ме интересува защо 

се получава, защо искате да махнете директорката на училището в 

Ясеновец? Питам Ви защо? Защото или ще си слагате Ваш човек защото 

земята е 478 декара в училището, което училището притежава. 478 декара 

и 4 ара. Ами, извинявайте обаче тук замириса на корупция. Абсолютна 

корупция. Тук само питаме, но догодина тези работи ще ги дадем в съда. 

Извинявайте. Благодаря за вниманието.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви и аз, че се побрахте във времето. 

 Уважаеми колеги, за днешното заседание на Общинския съвет 

дежурен секретар по правилата на ротацията трябва да бъде господин 

Мариан Иванов.   

 

 Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

 По процедура господин Председател. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да.  

 

 Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

 Предлагам от името на ПП „ГЕРБ“ дежурен секретар да бъде 

госпожа Валентина Френкева.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 Валентина Френкева. Да, тя е член на същата група съветници и ако 

няма възражение ще изпълнява функциите на секретар.  

 

Госпожа Валентина Френкева ще бъде секретар на днешното 

заседание. 

 

От предварително раздадените ви материали ви е предложен дневен 

ред, който включва:   

1. Докладни записки. 

2. Питане на общинския съветник Таня Тодорова от предишното 

заседание и възможност на Кмета да отговори на днешното заседание и  

3. Текущи. 

 

По дневния ред имате ли предложения уважаеми съветници? 

Заповядайте, госпожо Димитрова. Заповядайте господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. Позволете ми по извънредния 

способ да внеса докладна записка с вх. №339. 

Относно: Сключване на допълнително споразумение към 

Договор №331 от 15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет: 

„Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, 

неговото управление и поддържане след въвеждането му в 

експлоатация на риск на концесионера“. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Колеги, тази докладна записка е получена в 

сроковете определени в правилника. Тя ви е предоставена предварително и 

сега следва да решим дали да я включим в дневния ред по извънредния 

способ. Други предложения по дневния ред?  

 

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

Господин Председател, бих искал преди да започнем да отговоря на 

гражданина Маню Манев защото имаше отправени въпроси, запитване към 

мен, ако ми се даде възможност. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Хасанов, в нашия правилник няма предвидена такава 

възможност за дискусия във връзка с изказвания на граждани. Ако желаете 

Вие можете по – нататък в хода на заседанието или в писмен вид да му 

отговорите и да огласите тези неща. Така, че сега ще продължаваме 

съобразно установената процедура. Има внесено едно предложение за 

включване в дневния ред по извънреден способ  на Докладна записка от  
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д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община Разград 

Относно: Сключване на допълнително споразумение към 

Договор №331 от 15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет: 

„Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, 

неговото управление и поддържане след въвеждането му в 

експлоатация на риск на концесионера“. 

 Подлагам на гласуване предложението тази докладна записка, 

внесена по извънредния способ да бъде включена в дневния ред. Моля 

гласувайте.  

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване общински 

съветник Иво Димитров гласува „ЗА“ с вдигане на ръка. 

 

С 31 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

общинските съветници подкрепят предложението  докладна записка с 
вх.№ 339 да бъде включена в дневния ред на днешното заседание. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнение на така приетия дневен ред. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

 По него има ли някакви процедурни предложения? Заповядайте 

госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви господин Ненчев. Правя процедурно предложение 

докладна записка с вх. № 270, Относно: Предсрочно прекратяване 
пълномощията на Председателя на Общински съвет – Разград и избор 

на Председател на Общински съвет Разград да бъде разгледана като 

първа такава, с оглед на това, че  е първа с най – малък входящ номер и с 

оглед на това, че е изключително важна. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви и аз. Постъпило е процедурно предложение по 

дневния ред от докладните записки, които са включени за разглеждане най 

– напред да бъде разгледана докладна записка с вх. № 270. Моля 

общинските съветници да гласуват по това предложение.  

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване общински 

съветник Иво Димитров гласува „против“ с вдигане на ръка. 
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С 25 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – 1, 

предложението се приема. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И тъй като то касае въпрос, който касае Председателя на Общинския 

съвет по разпоредбите на нашия правилник аз ще предоставя 

ръководството на сесията по тази точка от дневния ред на заместник – 

председател. По правилата на ротацията тъй като доктор Апти ръководи 

предишното заседание на Общинския съвет сега е редно другия заместник 

- председател господин Калоян Монев да поеме ръководството на 

заседанието по тази точка от дневния ред. Господин Монев, заповядайте на 

трибуната да поемете изпълнение на функциите си. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС 

Господин Председател, аз предлагам да водя заседанието от моето 

място, тъй като е свързано и с гласувания, електронната система, не ми е 

проблем така, че ако Вие не възразявате нека да останем на местата си. 

Нещо против имате ли?   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Вие сте ръководител на заседанието по тази точка от дневния ред, 

Вие преценявате.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Колеги, постъпила е докладна записка с вх. № 270 от 

групата общински съветници от ПП „ГЕРБ“ в Общински съвет Разград, 

мандат 2015 – 2019 г., с вносители 10 общински съветници. 

Относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на 

Председателя на Общински съвет – Разград и избор на Председател на 

Общински съвет Разград. 

Кой ще представи докладната записка? Заповядайте госпожо 

Димитрова. 

 

Докладна записка с вх. № 270 от групата общински съветници от ПП 

„ГЕРБ“ в Общински съвет Разград, мандат 2015 – 2019 г. 

Относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на 

Председателя на Общински съвет – Разград и избор на Председател на 

Общински съвет Разград. 

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря Ви. Уважаеми колеги, както знаете на 27.04. 2018 г. 

внесохме докладна записка 10 общински съветника от групата на ПП 
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„ГЕРБ“, Относно: Предсрочно прекратяване пълномощията на 

Председателя на Общински съвет – Разград и избор на Председател на 

Общински съвет Разград. 

 С Решение № 450, по Протокол 34/28.11.2017 г. на Общински съвет 

Разград, мандат 2015-2019г., е избран за Председател общинския съветник 

Стоян Димитров Ненчев.  

 От тогава досега, вече бих казала шест  месеца, е налице недобра по 

точно лоша организация на работата на Общински съвет-Разград и 

считаме, че Председателят на съвета не е в състояние да изпълнява 

функциите си пълноценно и при спазване на нормативните изисквания.  

 Както знаете това се дискутира твърде на дълго и на широко, с 

Решение №71/16.11.2017г. по адм.д.125/2017г. Административен съд-

Разград отмени голяма част от обжалваните текстове, но не и този на чл.44, 

ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация мандат   2015 - 2019 г. Дълго време близо пет месеца 

Председателят на съвета, който от една страна е дългогодишен юрист и 

съветник също не беше предприел никакви действия за изменение и 

допълнение на Правилника. И така  поместен в сайта на Община Разград, 

до преди няколко дни беше поместен стария Правилник, който на практика 

даваше дезинформация по отношение на това по кой Правилник 

общинските съветници работят.  Вместо това в предходно заседание внесе 

Докладна записка, без мотиви, с искане за приемане на решение за 

определяне размер на възнагражденията на заместник - председателите в 

пълно противоречие и стана ясно на въпросната сесия за този факт. От тази 

докладна обаче не стана ясно с това решение дали допълваме, дали  

изменяме Правилника и в кой от действащите му варианти. По тази 

причина бе гласувано отлагане на решението, по предложението на самия 

вносител Стоян Ненчев. 

 Съгласно нашия Правилник това отлагане по тази докладна трябваше 

да се произнесем на следващо заседание, но това също не се направи вече 

три заседания подред. В тази посока бих казала, че това е грубо нарушение 

на чл.81, ал.1,т.2 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация в този мандат.  

 Председателят на Общинския съвет не подпомага в достатъчна 

степен съветниците и тяхната дейност, с което на практика  нарушава 

задълженията си предвидени в чл. 25, т.5 от ЗМСМА и чл.13, т.7 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград и  

неговите комисии. Така например не е предоставил в срок копие от 

протокола от предходно заседание, изискано по надлежния ред, на 

общински съветник, с което го е лишил от правото да иска неговата 

поправка или допълнение в предвидения от закона и правилника срок. 
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 В противоречие на чл.54, ал.11 и чл.84, ал.2 от Правилника не 

предоставя в срок материалите по дневния ред за заседанията и на 

комисии, и на сесии, с което лишава общинските съветници от 

възможността да участват пълноценно в обсъждането и решаването на 

въпроси от компетентността на съвета. 

 В нарушение на чл. 22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал.2 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Мандат 2015-2019г. не спазва сроковете за изпращане на областния 

управител и на кмета на общината приетите актове от общинския съвет, 

както и тяхното разгласяване на населението на общината. 

 Председателят на Общински съвет Разград внесе Отчет за дейността 

на съвета и неговите комисии на 01.02.2018г., а не до края на 2017г., така 

както е посочено съгласно чл. 27, ал.6 от ЗМСМА.   

 В нарушение на чл. 51, ал.4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет-Разград Председателят не осигурява ред 

сред присъстващите по време на заседанията, което означава, че не е в 

състояние да създаде спокойна и делова обстановка за пълноценна работа 

на Общинския съвет. 

 В нарушение на чл. 26, ал.1 от ЗМСМА Председателят на 

Общинския съвет в продължение на бих казала вече пет месеца е 

получавал  трудово  възнаграждение за 7-часов работен ден, въпреки че не 

е спазвал това работно време и не е изпълнявал задълженията си в пълен 

обем. 

 Налице са и редица процедурни грешки, допускани на заседанията на 

Общински съвет – Разград, видни от пълните протоколи, изготвени за 

заседанията на Общински съвет -  Разград мандат 2015-2019г. 

 Изключително грубо нарушение е и взимането на еднолични 

решения, които противоречат на решение взето от Общински съвет – 

Разград, видно от Протокол № 39. 

 Уважаеми колеги общински съветници, бих могла в много по – 

подробен вариант да изложа всички нарушения, които са допуснати до 

настоящия момент, но това ще оставя в хода на дискусията.  

 От изложеното досега следва, че е налице системно неизпълнение на 

задълженията  като Председател, което  налага прекратяване на 

правомощията му и провеждане на избор за Председател на съвета. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.3, 

т.2, пр.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.14, ал.2 във вр. с чл.9 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, Мандат 2015-2019г., както и Протокол с 

резултатите от проведена процедура с тайно гласуване на комисията за 

предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на Общински 
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съвет Разград – Стоян Димитров Ненчев, Общински съвет Разград, 

РЕШИ: 1. Прекратява предсрочно правомощията на Председателя на 

Общински съвет- Разград- Стоян Димитров Ненчев.  

 2. Да се проведе избор с тайно гласуване за Председател на 

Общински съвет- Разград.  

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и на Областния управител на Област Разград. Благодаря Ви.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз Ви благодаря госпожо Димитрова. Колеги, тази докладна 

записка е разгледана в ПК  по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации и аз като нейн Председател ще 

докладвам решението на комисията. След представянето на проекта за 

решение от колегата Мариан Иванов комисията гласува и с 3 гласа „ЗА“, 

„против“ – 3, и 1 – „въздържал се“ не подкрепя проекта за решение.  

Откривам процедура по въпроси към вносителите.  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Господин Председател, ако мога да допълня нещо. Изключително 

съм изненадана защо тази докладна записка е представена единствено и 

само за разглеждане в Постоянната комисия по законност? Разбира се тя 

трябваше да бъде разгледана и в тази комисия, тук няма как да се оспорва 

нейната законосъобразност, по – скоро докладната записка беше редно да 

бъде разгледана във всички постоянни комисии, с оглед на 

целесъобразност.  Това което обаче Председателят все още настоящия 

Председател на Общинския съвет Стоян Ненчев направи според мен е 

чисто така целенасочено за да не може общинските съветници да бъдат по 

– детайлно запознати с всички нарушения, които той е вършил и които аз 

изброих до сега. И в тази връзка нали аз ще си позволя  да добавя някои 

неща, за да могат общинските съветници да бъдат така по – наясно при 

вземането на решенията относно своя избор. 

/ Общински съветник Иво Димитров задава въпрос на общински съветник 

Радиана  Димитрова, но не говори на микрофон и поради тази причина не 

е възможно да бъде отразен в протокола./    

 Аз съм вносител господин Димитров. Че от кога спазваш Правилника ти? 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Колега Димитров, колега Димитров. Госпожо Димитрова, ще имате 

възможност по същество в дискусията да изложите своите мотиви така 

че…. 
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 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря Ви господин Монев. Моля Ви да правите забележки на 

съветник Димитров за нецелесъобразната му намеса.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 И на двамата ви правя забележка, тъй като и двамата ме прекъснахте. 

Благодаря. Въпроси към вносителите имате ли? Колега Димитров. Въпроси 

имате ли към вносителите? Не виждам. Добре тогава преминаваме към 

втората фаза дискусия. Колега Ханчев. 

 

 Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

 Уважаеми дами и господа, изтъкнатите мотиви за смяната са според 

нас несериозни и несъстоятелни. Как може господин Стоян Ненчев да бъде 

упрекван изобщо за Правилника, след като цялата бъркотия с този 

Правилник беше създадена от предишния Председател госпожа Надя 

Радославова. По нейна инициатива и докладна записка и въпреки нашите 

основателни протести и несъгласие Правилника беше променен и с тези 

поправки вие добре си спомняте бяха ограничени правата на общинските 

съветници да изразяват свободно позициите си.  И освен това напълно 

излишно и в тежест на бюджета бяха определени без никаква 

необходимост двама заместник –председатели на заплата. Неслучайно 

съдът разгроми, той не разгроми ами направо разпердушини този нов 

Правилник и станахме за смях като Общински съвет. За работното време е 

още по – несериозно, всъщност беше много добре, че господин Ненчев сам 

прецени, че 7 – часов работен ден му е достатъчен да се справя със 

задълженията си, което означава че той получава по – ниска основна 

заплата, по мои сметки с 1/8 или около 300 лв. по- малко от предишния 

Председател. И какво значи, излиза че този човек работи за по – малка 

заплата. Работи без двама заместник – председатели платени, т.е. не се 

осигуряват партийни мнозинства с общински средства и така се спестяват 

десетки хиляди левове народна пара. Това според ГЕРБ може да е 

недостатък, според нас не е. Проблемът очевидно е и всички ние добре го 

знаем, че Председателя не е от ГЕРБ и не е госпожа Радославова. За нас 

обаче няма абсолютно никакво значение  от коя партия е Председателят, 

важното е да върши работа и да не позволява чрез Общинския съвет да се 

върти партийна търговия за което в крайна сметка плащат всички 

граждани. Господин Ненчев си върши добре работата   и си изпълнява 

добре задълженията. С неговото избиране в работата на Общинския съвет 

бяха внесени умереност и баланс. Много важно е да има баланс, да има по 

този   начин и взаимен контрол за да няма партийни договаряния и 

безобразия за сметка на всички избиратели като тези които споменах и 
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много други на които бяхме свидетели през мандата. Ние, в партийни и 

лични пазарлъци и сделки не участваме и смятаме, че нашата община в 

момента има далеч по – важни проблеми за решаване от някакви тясно 

партийни и лични интереси. Ето защо нашата група няма да участва в 

гласуването по тази докладна. Благодаря Ви.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 И аз Ви благодаря. Давам думата за изказване на Стоян  Ненчев. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

 Реплика ако ми позволите. 

  

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Да, заповядайте. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

 Тъй като беше намесено моето име и тъй като бяха във връзка с това 

изречени големи лъжи, които по никакъв начин не бяха подкрепени с 

факти за пореден път аз се чувствам длъжна да репликирам това изказване 

на общинския съветник Митко Ханчев. Първо трябва да му напомня, че 

Общинският съвет е колективен орган и той взема своите решения така 

както е предвидено в закона. Това във връзка с Правилника и във връзка с 

този Правилник искам да кажа, че той беше подкрепен и неговото 

приемане с нужното мнозинство. Второто: за избор на заместник – 

председатели – много явно стана ясно от тази необходимост да има такива 

заместник – председатели и ще Ви припомня, явно сте късопаметни за 

пореден път защото така Ви изнася, че на предходната сесия, която беше 

тържествена и посветена на 24 май – Ден на славянската писменост и на 

българската просвета и култура нямаше Председателя Стоян Ненчев, го 

нямаше  на заседанието и това заседание се води от един от заместник – 

председателите доктор Апти. И сега във връзка с моето възнаграждение и 7 

– часовия работен ден на новия Председател само искам да Ви цитирам 

цифрите от неговото възнаграждение за да се убедите, че не с 340 лв. е по – 

малко или там  колкото се изразихте извинявайте не запомних взема, а 

напротив точно обратното въпреки 7 – часовия си работен ден. И ще Ви ги 

цитирам точните суми: дванадесети  месец 2017 г. – 2 613, 58 лв.; януари 

месец   2018 г. - 2 559, 53 лв. така, че ще Ви помоля и много ми е чудно 

дали този път ще излезе на първа страница на местния вестник заплатата 

на Председателя, с намалено работно време, а съответно с по – високо 

възнаграждение както е видно от фактите. Благодаря.  
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/ Общински съветник Иво Димитров задава въпрос на общински съветник 

Надежда Радославова, но не говори на микрофон и поради тази причина 

не е възможно да бъде отразен в протокола./    

Моята заплата като Председател, между  другото минахме процедурите на 

въпроси доколкото си спомням и за пореден път нарушавате Правилника 

съветник Димитров. Моята заплата беше 90% от възнаграждението на 

Кмета 2 340 лв.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Благодаря на двамата колеги общински съветници. Госпожо 

Димитрова, за реплика ли? За изказване. Преди  Вас има записан общински 

съветник и това е Стоян Ненчев. Заповядайте господин Ненчев. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Уважаеми съветници, най – напред във връзка с казаното от госпожа 

Радославова, тя обяви своята заплата 2 340 лв. основно възнаграждение, 

моето е 2 047 лв., другото са добавките за така наречения стаж. С нейните 

добавки / коментари в залата / възнаграждението й надвишава …… 

 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

 Става въпрос за това кой колко е вземал господин Ненчев и е факт 

колко сте вземали Вие и е факт колко съм вземала аз.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 и във всички случаи Вашето възнаграждение е по – голямо, а моето 

основно беше намалено така както беше пояснено. Но, да се върнем към 

сериозните неща. / Реплики и шум в залата/.  

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Господин Председател, внесете малко ред в тази зала. Нечувам 

защото говорят.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Уважаеми съветници, ще се възползвам от правото си на становище 

и отговор по докладната записка. Изложените в нея аргументи и 

фактически основания са изцяло неверни и показват драстично 

непознаване на правните норми. Те са проява във висша степен на двоен 

стандарт и двуличие. Какво можем да констатираме по тях: За Правилника 

– Бързо забравихте колеги от ГЕРБ, че цялата каша с него я забъркахте 

Вие. Приехте калпави и незаконосъобразни изменения въпреки нашите 

предупреждения. Последваха дела в Административен съд Разград, първо, 

второ, а сега е трето което предстои да се разглежда през месец юни за 
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отмяната им. Вече има 2 влезли в сила съдебни решения и сега предстои 

произнасяне на съда и по третото. Какви са задълженията на Председателя, 

относно обявяването на тези изменения и отмяната им? – Те са разписани в 

чл.8 от Правилника, т.е. да обяви за отмяната на съответните разпоредби. 

Това бе направено, обявени са и разгласени по надлежния ред още с 

влизането в сила на първото решение. Явно вносителите трудно се 

ориентират в тази правна материя и проявяват неподготвеност и 

непознаване на закона и смесват редакционна работа с изискванията на 

закона. Второ: Относно внасянето на проекти за решения от Общинския 

съвет и конкретно за посочени от вас проекти. Правилникът позволява 

вносителят да оттегли предложението си за произнасянето по проекта, а 

когато е започнало обсъждане със съгласието на съветниците. Извършено е 

гласуване за отлагане за следващо, още веднъж ще повторя следващо, 

подчертавам това, заседание. Вие явно не правите разлика между следващо 

и следващото заседание. Госпожо Димитрова, касае се за причастие, което 

е не членувано. Тълкуването на правните норми е сложна дейност 

изискваща специални юридически познания. Това тълкуване е цял 

комплекс от историческо, логическо, социологическо, систематическо, 

граматическо и прочие и прочие. Явно вносителите не са наясно с тази 

материя. Да ви припомня ли как Кмета господин Василев внесе 

некачествена докладна записка  за концесията на стадиона Лудогорец 

арена на сесията през месец февруари. Произнасянето бе отложено и се 

състоя чак след няколко месеца, а не на следващото заседание.  В 

практиката на Народното събрание също има множество такива случаи. 

Трето: Чиста измишльотина са твърденията за уж някакво непредставяне 

на протоколи на съветниците и материали за заседания на комисиите. По 

всички заявления своевременно е дадено разпореждане за предоставяне, а 

когато общинския съветник е дошъл в звеното за подпомагане на 

Общинския съвет да си ги получи навреме това винаги е ставало. Ако не е 

идвал да си ги получи е негов личен въпрос. Тук особено важно е 

уважаеми колеги да се има предвид следното: Съгласно Правилника 

материалите за комисии и сесии се предоставят в определени срокове. 

Няма случай в който тези материали, както по електронен път така и на 

хартиен носител да не са подготвени и предоставени в звеното за 

подпомагане дейността на Общинския съвет. Те винаги стоят надиплени и 

подредени в 505 стая. Вносителите явно са се объркали от това, че 

материалите за сесия не само се предоставят както е дължимото в стая 505 

на Общината, но по една неписана, нерегламентирана традиция се 

транспортират с коли на общинската администрация на някои съветници 

от съответните шофьори и коли на Общината. Задължение за доставка на 

материали по домовете дали в Разград, дали в с. Дянково където живеят 

съветници, в офиси или на други места не съществува в Правилника. Това 

не може да разберете. Тази своеобразна екстра е изцяло проява и 
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единствено на добрата воля и на общинската администрация от десетки 

години която харчи и общински пари, но не е нормативно задължение и 

това следва да се отчита. Че този довод е толкова безпочвен следва и от 

факта, че имаме общински съветници, които не живеят на територията на 

града и следва ли ние да пращаме коли от администрацията  на Общината 

да ги откарват по домовете или там където желаят общински съветници. 

Явно е, че това е абсурдно. Четвърто: За отчетите за дейността на 

Общинския съвет – Отново е налице непознаване на закона. Изискването 

на ЗМСМА е такъв отчет да се предоставя 2 пъти годишно, а не както се 

внушава от вносителите на 30 юни или до 31 декември на годината. За да е 

отчет за полугодие по утвърдена традиция, която е спазвал и предишния 

Председател такива отчети се предоставят след изтичането на полугодието. 

Даже и си спомняте една година бяхме на вилата на Пчелина през лятото 

където също се занимавахме с такъв отчет. В Правилника няма изискване 

за конкретна дата, но изискването на закона е 2 пъти годишно, което 

стриктно се е правило и то е за съответното полугодие. За да има отчет за 

второто полугодие разбира се, че той трябва да бъде след 31 декември. 

Така, че тук изискванията на закона са спазени. За работното време: Тук 

както вече беше казано явно трябва да ви се напомни, че работата на 

Председателя не е само да стои в кабинета си. Известни са ангажиментите, 

които са в почивни дни и след работно време. Аз съм първият Председател 

в Общинския съвет след 1991 година, който предложи да работи на 

непълен работен ден и явно не можете да се примирите с този факт. Тук 

вие проявявате най – уродлива форма на двоен стандарти двуличие.   Ще 

ви върна във времето от  2007 до 2009 година. Кой беше тогава 

Председател на Общинския съвет? От вашата група, от ГЕРБ, действащ 

адвокат. Той получаваше пълен размер на възнаграждението си за 8 часов 

работен ден, за разлика от мен и независимо от това работеше интензивно 

и пълноценно като адвокат. Тогава никой от вас не се сети да възразява за 

това. Ако не знаете ще ви информирам и за практиката в страната и то за 

областни градове, с кметове и мнозинства в Общинските съвети от ГЕРБ.  

Ще започна от Силистра. Повечето съветници бяхме на посещение в 

Силистра и  се срещнахме с колегите си. Председателят на съвета е от 

ГЕРБ, по професия е медик и пред всички нас той заяви, че упражнява 

постоянно и без ограничение професията си. В Русе Председател на съвета 

е действащ Ректор на университета, във Варна, Ловеч, Сливен, Пазарджик, 

Председатели на Общинските съвети  са адвокати, които практикуват   

професията си.   Разговарял съм с много от тях и всички те се смеят и     

чудят на акъла ви. Възнамерявам да им изпратя и копие от вашата 

докладна записка, която чудесно илюстрира нивото на правната 

некомпетентност от ваша страна. А нима не ви е ясно уважаеми колеги от 

ГЕРБ, че с тези твърдения вие пряко удряте не кого да е, а Кмета на 

Общината господин Василев. Той е лидер на ГЕРБ за цялата Разградска 
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област. Много често е ангажиран в работно време с партийни мероприятия 

не само в общината, но и в цялата област. Значи ли това, че и на него ще 

му искате оставката след като допуска такива нарушения особено сега 

когато се видя, че бе пряко ангажиран с изборите за Кмет на Община 

Лозница. Сами ме предизвиквате да споделя  какво констатирах лично във 

времето  откакто съм Председател.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Колега Ненчев, времето Ви изтича.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 В голяма част от дните в седмицата в работно време Кмета отсъства 

от сградата на Общината. Възможно е и да е ангажиран със служебни 

мероприятия, но е възможно и другото.  Десетки са гражданите, които са 

идвали при мен с оплаквания, че по цели седмици не могат да се доберат 

до Кмета. Някой от тях са ме молили да се срещнем извън сградата на 

Общината защото се страхуват, че като ги видят да влизат при мен в 

кабинета ми за тях ще има неблагоприятни последици. Попитайте 

например Кмета на Просторно колко време чака да го приемат / Шум в 

залата/ по служба.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

 Времето Ви за изказване не изтече ли?  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 / Шум в залата и не може да се чуе изказването/ ……… да се види 

каква е атмосферата, а тя е  ……. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

  Колега Ненчев, времето Ви изтича, завършвайте.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Господин Председател, най –лесно е да ми запушите устата и да не 

слушате. Начина по който вие се нахвърляте върху другите общински 

съветници е показателен от БСП и завършвам с това публикуването на 

протоколите от заседанията на съвета: Първо не сте наясно със сроковете, 

те са 7 дни за изготвяне и изпращане на Кмета и на Областния управител и 

следват 3 дни за публикуване, може да има процедура за допълване и 

поправки. Ако не ви е известно ще ви съобщя, че от 33 протокола когато 

Председател е била Надя Радославова, 14 са публикувани след 7 дни от 

провеждането на сесията и те са от 3 до № 31.  Можете сами да го видите. 
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Аргументите ви ако въобще могат да се  нарекат такива са изсмукани от 

пръстите. Ще използвам и народния израз, че  „ в това безсилие вие сте 

готови да ми гризете и подметките“. И в заключение: Тук важното е друго, 

през месец ноември миналата година избора ми за Председател стана не 

защото аз съм настоявал за това, случи се защото вие  настроихте 3 от 

основните групи съветници от целия политически спектър да поиска 

смяната на Председателя. Ръководителите на тези групи ме помолиха да се 

съглася да заема този пост. Явно е, че се опитвате да правите пазарлъци с 

някои от групите, ако колегите от ДПС са забравили какво ми  говореха 

през есента възможно е сега да се променили своето становище. Изборът 

на Председател и освобождаването са вътрешно –организационни актове, 

които  не подлежат на оспорване от Кмета или Областния управител. Така, 

че ако повече от половината от  съветниците подкрепят едно или друго 

предложение то е ясно, че така ще се развият нещата. Накрая, завършвам 

не бива да забравяме уважаеми съветници, че сме се клели като съветници 

„във всичките си действия да се ръководим от интересите на гражданите 

на Разградска община, да работим за тяхното благоденствие“ . Това, което 

правят сега колегите от ГЕРБ в никакъв случай не е спазване на клетвата, 

защото интересите на гражданите са по – важни от някои дребни групови и 

индивидуални интереси.  

 Господин Василев,  в тази връзка аз Ви моля …. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Колега Ненчев, времето Ви изтече ако обичате спазвайте 

Правилника. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 … вижте този договор за услуга.  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Това не е предмет на докладната записка. Ненчев, не се правете на 

маймуна.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Защо давате по 400 лв. на адвокат за  правни съвети, след като имате 

цяла група юристи? Това искат сега наново като този договор ….. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Не ме карайте да Ви отнемам думата, моля Ви.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 …. Да си раздават пари….. /Шум в залата, говорят едновременно 

няколко общински съветници/. Завършвам. Благодаря ви за  вниманието.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Ако обичате колеги, моля ви мисля, че изказването беше необходимо 

да го изслушаме тъй като е по същество. Смятам, че е засегната страна и 

следваше да го изслушаме. Реплики към изказването на колегата Ненчев 

има ли? Колегата Христов. 

 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

 Благодаря Ви  господин Председател. Господин Димитров, тази 

реплика е във връзка с Вашите твърдения, че всеки един общински 

съветник може да си получава кореспонденцията от звеното. Аз с нарочно 

писмо съм поискал протокол от заседанието и съгласно нашия Правилник 

има си  законоустановен срок, в който аз трябва да получа този протокол.   

Този протокол не само, че не ми беше предаден така както е записано в 

определение срок, а се наложи аз да ходя да си го търся и да си го искам. 

Вие казахте, че докладните трябва да бъдат качествени аз сега ще кажа 

нещо друго: Вие като качествен юрист би трябвало да знаете, че в 

кореспонденцията си има определен протокол и този протокол е датата на 

която аз съм входирал писмото и на която дата аз съм получил този 

протокол. Този протокол аз го получих един месец и нещо след моето 

официално искане. Сега искам само да използвам случая и да попитам: Да 

не би да сте променили и Правилника без аз да знам? Аз като председател 

на група общински съветници за времето през което  Вие сте бил 

председател съм присъствал един единствен път на Председателски съвет, 

а в Правилника ясно е описано и е разписано, че тези Председателски 

съвети са валидни все още  и са преди заседанието и вземане на важни 

такива решения. Та въпроса ми е: Защо няма и Председателски съвети или, 

Председателски съвети аз знам, че е имало, но не всички председатели на 

групи са канени.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Благодаря колега Христов. Други реплики има ли към изказването? 

Госпожо Димитрова.  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря Ви господин Монев. Изключително, всъщност  въобще не 

съм изненадана, но изключително ми е неприятно  да всичко това което 

чух от устата на един човек, който е с бяла коса и който в типичния си стил 

тук заблуди абсолютно всички или поне се опита да заблуди общинските 
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съветници. Господин Ненчев, на няколко пъти ни обидихте за това, че ние 

видите ли не сме юристи, че това е сложна материя, че нали така или иначе 

нашите компетенции са изключително ниски. Готова съм да защитя цялата 

докладна абзац по абзац. Вие като сте юрист къде гледахте, какво правихте    

когато не установихте, че този член 44 нали всъщност не е отменен. Защо 

вкарахте в заблуда цял  Общински съвет, защо стигнахте до там дори да ми 

поискате копие от решението на съда, защото просто не бяхте в час, а Вие 

сте  Председател който сте ни обявили това решение на Административния 

съд. Господин Ненчев, искам да Ви попитам: На заседанието по протокол 

№ 34 когато Ви зададох въпроса: Вие ще продължите ли практиката си в 

съда, Вие какво ми отговорихте, искате ли да зачета на общинските 

съветници какво точно ми отговорихте – За разлика  от колегата Стоян 

Стоянов отговарям на Вашия въпрос, който не беше се погрижил за тези 

неща.  Когато имам нужда да отсъствам по някакви други причини, аз ще 

ползвам правото си на отпуск. Господин Ненчев, докладната съм я внесла 

на 27.04.2018 г. До 27.04. Вие имате пуснат 1 ден платен отпуск, който е на 

26 април и сега ще ме принудите да запозная общинските съветници с 

фактите по отношение на Вашето присъствие и на Вашето отсъствие.  

 Уважаеми колеги общински съветници, ……. 

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Господин Монев, това беше реплика. ….. 

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Месец декември – 1 декември – 3 часа 15 минути; 4 декември - 2 часа 

40 минути; 5 декември- 5 часа; 6 декември – 6 часа; 7 декември – 4 часа; 8 

декември – 5 часа. На 11 декември уважаеми колеги общински съветници 

господин Ненчев е бил в Разградски районен съд от 10.00 до 12.00 часа, а в 

същото време е бил чекиран от 9.52 до 11 и 20 часа в Община Разград. 

Какво ви говори това? Продължаваме – 12 декември 4 часа; 13 декември – 

3 часа.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Госпожо Димитрова, времето Ви за реплика изтече.  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Аз искам да оспоря това, което каза господин Ненчев пред всички 

нас. Имаме справка, която всички общински съветници трябва да знаят, че 

много рядко сигурно за четирите месеца господин Ненчев има по 7 часа 

цифром и словом 3 дни. Останалото време 2 и 3 часа и в същото време по 

справката, която получихме едновременно е присъствал и в Общината и 
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едновременно е бил на дела. Нека да се знае това нещо. Имам още 

забележки по отношение на неговото изказване. Ще продължа  …… 

 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Вие може да имате обаче нямате време за изказване.  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Имам, имам и като председател на група и като вносител.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Колеги, други изказвания. Госпожа Елка Неделчева. 

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 По процедура имам предложение. Чухме обвинителния акт на 

госпожа Радиана Димитрова защото лично на мен така ми звучеше 

въпреки, че обвиненията бяха безпочвени и изсмукани от пръсти. Чухме и 

отговора на господин Ненчев, който беше достатъчно изчерпателен и 

считам, че не е необходимо повече от това да занимаваме гражданите, 

които доказано е, че с интерес следят работата на Общинския съвет, не 

бива да ги занимаваме с политически каламбури, хватки  защото хората 

очакват в тази зала да решим техните проблеми. Затова а пък е ясно щом 

днес се внася докладната записка  изхода от гласуването е ясен затова 

предлагам да прекратим дебатите и да преминем към гласуване.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Има направено предложение. Има ли някой който не е съгласен с 

това предложение? Госпожа Димитрова. Заповядайте. 

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Не съм съгласна госпожо Неделчева. За разлика от докладната, в 

която Вие сте вносител при свалянето на предходния Председател и 

избирането на господин Ненчев Вашата мотивна част цифром и словом е 

от 4 изречения. Тук сме се подготвили и смея да застана зад всеки един 

абзац на тази докладна, че е истина и нищо от това което господин Ненчев 

каза не е истина. Така, че не смятам, че с едно процедурно предложение  

сега трябва да отметкате един изключително важен въпрос. Има много 

неща които трябва да кажа  на общинските съветници, които все още не 

знаят и не са решили какъв избор да направят.   
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Благодаря госпожо Димитрова. Господин Василев, заповядайте. По 

процедурата обаче. 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

 Благодаря Ви.   

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 По процедурата.  

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

 На прекратяването.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Да. 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

 И няма да ми дадете думата да кажа това, което искам да кажа, след 

нещата които каза господин Ненчев? Защото ако не ги кажа тук аз ще ги 

кажа на медиите.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Заповядайте. 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

 Благодаря господин Председател. Изключително манипулативно 

изказване на Председателя, на уважаемия от мен Председател. Ще направя 

само с няколко точки по неговото изказване като тръгнем от концесията за 

футболния клуб. Много точна дума господин Димитров „некачествена“. 

Чудесно определение. Само, че докладната записка, която аз вкарах на 

вашето внимание и първата беше съгласувана от 5 Министерства на 

Република България. По тази тема приключвам. Работното време – 

изключителна манипулация. Кмета – по партийни мероприятия. Господин 

Ненчев, искам да ми покажете едно партийно мероприятие, да покажете на 

обществеността, на съветниците едно партийно мероприятие на което 

Кмета в качеството си на партиен лидер е присъствал в работно време. За 

всяко едно мероприятие на което аз присъствам партийно си пускам 

отпуска и това нещо може да се провери в деловодството, за разлика от 

някои Ваши съветници. Благодаря господин Иво Димитров за забележката. 
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Направихте внушение изключително грубо за страх, как беше плашене, 

напрежение и т.н. Да, господин Димитров наистина е така, от ученик още 

ги плашех и ги биех. Биех ги в училище завършвайки с отличие. Биех ги на 

спортните терени, четири години съм абсолютен шампион в четири 

категории. Да, биех ги в института. Напоследък ми се случва доста често 

да ви бия на избори. И последното нещо на което искам да обърна 

внимание: Господин Ненчев, за мен не стана ясно на посочените дати Вие 

всъщност къде сте били? Били сте в Общинския съвет, били сте в сградата 

на Общината, били сте в Разград или сте били на дела в различни 

съдилища и т.н. За медиите ако ги интересува можем да им предоставим 

справката за дублираните дни и нека да е ясно. Председателя да отговори, 

той къде е бил. В Общината, в Общинския съвет или е бил на дела. Никой 

не отрича правото на господин Димитров да адвокатства. Това е негово 

право, но в рамките на работното му време. Нека да покаже господин 

Ненчев колко отпуски си е пуснал. Колко отпуски си е пуснал в периода в 

който той е Председател? И какво щеше да стане ако Кмета се чекира в 

Общината и в същото време примерно професионално ако погледнем съм в    

някоя ферма на приятел и извършвам ветеринарни услуги примерно. 

Благодаря господин Председател.       

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 И аз Ви благодаря. Колеги, имаме постъпило процедурно 

предложение от колегата Елка Неделчева, което подлагам на гласуване. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Моля Ви за отговор и дуплика.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Извинявайте, не Ви виждам отзад. Съвсем накратичко. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да. Във връзка с изказването на колегата Божинел Христов. Колега 

Христов, отидете и питайте служителите и ще констатирате и от тях, …… / 

Г-жа Надежда Радославова – РР „ГЕРБ“  репликира господин Стоян 

Ненчев: Това беше доста отдавна мисля си, че …… от звеното които 

подготвиха материалите Вие бяхте в Брюксел. Имам право на дуплика 

моля Ви.  / Шум в залата/. Вие бяхте в Брюксел и благоволихте да си 

получите материала твърде късно. На второ место: Колегата Монев може 

да потвърди, че съм довършвал дела и които са продължавали не повече от 

час това което е предвидено. За отпуските, които съм си вземал и господин 

Василев знае много добре, че това беше делото във връзка с гибелта на 
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Директора на „Паркстрой“ и на общинския съветник за което лично го 

информирах. През останалото време ангажиментите ми като Председател 

са били в целия спектър както в сградата така и извън сградата. Това, което 

сега правим в момента е една недостойна разправия, която не прави чест 

на Общинския съвет. Хубаво е господин Василев Вие да кажете примерно 

как с предишния Председател раздавате 4 800 лв. на година за правни 

съвети от адвокат, след като имате цяла група юристи.     

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Благодаря. / Някой от общинските съветници иска думата за 

реплика/. Реплика на дуплика не може да има. Подлагам на гласуване 

процедурното предложение за прекратяване на дискусията. Колеги, има 

направено процедурно предложение, моля гласувайте.  

 

 Поради техническа неизправност в пулта за гласуване общински 

съветник Иво Димитров гласува с вдигане на ръка „въздържал се“. 

 

 Общинският съвет, с 6 гласа „ЗА, „ против“ – 13, „въздържали 

се“ – 4, не приема направеното процедурно предложение.  
 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Продължаваме с изказванията по темата. Желаещи за изказвания. 

Госпожа Елка Неделчева. 

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 След като не беше прието моето предложение да прекратим този 

цирк аз искам само за цитирам госпожа Радиана Димитрова това, което е 

казала ноември месец когато беше внесена такава докладна и ще оставя 

изводите за присъстващите: „ Филма се повтаря по същия неморален 

начин, по същия начин без всякакви основания. Днес понеже сме събрали 

необходимото мнозинство с лека ръка ще освободим Председателя на 

Общинския съвет“. Благодаря.   

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 И аз Ви благодаря.  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Реплика към изказването на госпожа Неделчева.  
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Госпожо Димитрова, не съм Ви дал думата. След като Ви я дам 

тогава започвате изказването. 

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря господин Монев. Давате ли ми я? Госпожо Неделчева, 

взела съм си докладната, която Вие представихте. Неслучайно преди малко 

казах: Вижте колко изречения имате, какви мотиви имате. Просто сравнете 

двете докладни, ако можете да го направите разбира се, ако имате този 

капацитет. Вижте какви, никакви мотиви и абсолютно основателно съм го 

направила това изказване. Като гледам двете докладни тази докладна на 

която Вие сте вносител просто от всякъде не е издържана. Но погледнете 

другата докладна / Общински съветник Иво Димитров прави допълнение -   

графоманска/  в която сме цитирали нарушени членове както от 

Правилника на Общинския съвет така и от ЗМСМА. Би трябвало да си 

направите извода, че това което казахте е неуместно преди малко.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Завършихте ли? Благодаря. Изказвания. Дуплика. Добре, 

заповядайте.  

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Аз само искам да кажа на госпожа Радиана Димитрова понеже тя 

преди малко с този мотив тръгна, че колко била по – обширна докладната, 

която сега се представя. Един мъдрец е казал: „ Не е важно колко дълго 

време говориш, а какво казваш“.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Благодаря. Колеги, изказвания по докладната записка. Като 

Председател на група?  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Аз не съм се изказвала, правила съм реплики досега.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Мисля, че се изказахте. / Разговори в залата/.Мисля, че беше 

изказване. 

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 
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 Тогава ще се изкажа като Председател на група.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Госпожо Димитрова, имате възможност като Председател на групата 

да го направите. 

 

 Г-жа Радиана Димитрова – Председател на група общински 

съветници от ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря Ви господин Монев все пак, че ми дадохте някаква 

възможност .  

 Уважаеми колеги общински съветници, за разлика от предходното 

заседание, което преди няколко сесии, което беше със същата тематика 

считам, че в момента темата която отваряме и мотивите, които сме 

посочили са далеч по – съдържателни и далеч по – основателни. Не мога да 

се съглася с нито една от корекциите, които направи  господин Стоян 

Ненчев в изказването си, но напълно го разбирам. Лично аз ако бях на 

негово място щях да постъпя достойно и да си подам оставката вместо да 

участвам във всичко това, което в момента ще му се случи.  

 Господин Ненчев, стана ясно, че Вие действително имате сериозни 

нарушения в последните няколко месеца и за толкова кратко време успяхте 

да ги реализирате. Аз заставам зад всеки един абзац в докладната си, но 

най - вече съм втрещена от Вашето поведение по отношение на Вашата 

работа извън Общинският съвет.  

 Уважаеми колеги, нито един Председател досега не си е позволявал 

толкова грубо нарушаване на толкова много нормативни актове.  

 Уважаеми колеги, не може да си едновременно в Община Разград и 

едновременно да си на дело в Шумен. Не може да си едновременно в 

Община Разград и да си на дело в Разградски районен съд. Не може да си 

едновременно в Община Разград и да си на дело в Разградски окръжен съд. 

Не може за всичките тези месеци действително да си имал дела и да не си 

пуснеш нито един  ден отпуска.  Разбирате ли, че това в частния сектор за 

две такива нарушения на практика съгласно Кодекса на труда можете да 

бъдете освободен дисциплинарно. Вие също така не сте дали съгласие на 

Окръжен следствен отдел Разград да предостави информация за делата по 

които сте били ангажирани през периода от 28.11.  и 13 март. Защо? В тази 

информация никой не е искал нито имената на клиентите Ви, нито 

предмета на делото, а само от колко до колко часа сте били ангажирани по 

следствени дела. Защо не сте дали тази информация? Ако Вие нямате нищо 

от което да се притеснявате, Вие би трябвало с чиста съвест да дадете тази 

възможност, а не да се измъквате по терлички така както се бяхте 

подготвили сега, с оглед да хвърлите заблуда към общинските съветници.  



24 

 

 Уважаеми колеги, казвам ви наред с всички нарушения на 

Правилника и на ЗМСМА, които действително са факт най – голямото 

нарушение този човек така наречения Председател господин Стоян Ненчев 

има по 2 и по 3 часа работа в Общински съвет Разград. В същото време той 

си е водил делата не само в Разград, в Шумен, Добрич, къде ли не и това е 

ставало без нито един ден да си е пуснал отпуск независимо, че в 

протокала на заседанието, проведено на 28.11. категорично е заявил, че 

няма да повтаря грешките на някои други Председатели на Общински 

съвет.    Жалко е, жалко е защото се измъква от цялата ситуация по един 

неетичен начин и това е изключително неморално от гледна точка и на 

възрастта му. Аз бих искала и да го попитам защо след като тази „ на 

следващо заседание отлагането“ защо тази докладна с вх. № 270 отново е 

внесена на тази сесия за разглеждане? Не може да ми отговори. Значи една 

докладна за една докладна според Правилника думичката е на „следващо“ , 

и това може да е след две, след пет, след десет, но за други докладни е на 

„следващото“, защото аз си направих труда да прочета протокола и точно 

това е решението на „следващо заседание“ и въпреки това настоящата 

докладна записка е внесена което означава, че има пълно противоречие в 

това, което господин Ненчев тук всички вас ви заблуждава.   

 Уважаеми колеги общински съветници, лично аз изпитвам някакво 

неудобство и срам от това което чух от него и ако лично аз бих направила 

всичко това, което той е направил, с откровение ви казвам, че просто с 

достойнство бих си подала оставката. Благодаря Ви.   

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 За реплика.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Заповядайте за реплика. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Госпожа Френкева лъже най – безсрамно за това, че съм бил …… 

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Вие и имената не помните. Бях Мариана Димитрова, а сега съм 

Френкева. Моля Ви, Вие вече имената не помните на съветниците.   

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да. Госпожо Димитрова, в Добрич … госпожа Френкева е секретар и 

тя има ангажименти за това нещо, това имах предвид. Вие госпожо 

Димитрова лъжете с твърдението си, че съм бил в Добрич. За Шумен аз 

съм си пуснал отпуск и попитайте и Кмета информирах ли го за някои 
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обстоятелства по делото или не. За продълженията на делата попитайте 

колегата Монев продължавали ли са повече от един час тези дела. И с 

Вашите ченгеджийски номера по копойски да слухтите и да следите кой 

кога влизал и излизал само напомняте за някой от най – нелицеприятни 

страни от Вашата дейност. Но, със слухтене и с подобни прийоми далеч 

няма да стигнете.  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Реплика към господин Ненчев. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Реплика на дупликата не може да направите.  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Ами не може ама, Френкева иска да се изкаже.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

 Той не е направил дуплика.  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Искам да попитам господин Ненчев, на 30.01. 2018 г. в отпуск ли е 

бил и на дело ли е бил в Шумен? Ей това е.   

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Ще го попитате извън залата. Сега нямате право да го питате.  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Не мога извън залата. Безобразна лъжа е това, което господин 

Ненчев или институцията ни е излъгала нас.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Добре. Успяхте да споделите каквото искахте да кажете. Изказвания 

има ли? Да, заповядайте. 

 

 Г-ца Таня Тодорова – ПП „ БСП“ 

 Уважаеми колеги, от началото на заседанието слушам този филм, 

цитирам колегата Радиана Димитрова и като млад човек, първи мандат 

общински съветник за мен тази така наречена дискусия  това е несериозно, 

неморално, омерзена съм от поведението и изобщо от дискусията в тази 

зала като общински съветник.    
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Благодаря. Други изказвания има ли? Заповядайте госпожо 

Димитрова. 

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“  

 Благодаря Ви господин Монев. Таня, наистина не сте били в някои от 

предходните мандати когато същия господин Ненчев за подобно 

нарушение като мотив свали Председателя на Общински съвет Стоян 

Стоянов. Точно за това той на заседанието на което беше избран 

категорично заяви, че няма да допуска неговата грешка. Но я направи в 

пъти повече.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Процедура. Заповядайте колега Димитров. 

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Уважаеми общински съветници, когато беше процедурата за 

прекратяване аз дълго се двоумих и затова гласувах и „въздържал се“ 

защото наистина очаквах, че ще има някакво по – смислено изказване 

което поне да се изравни по  изказ и по смисленост с това на господин 

Манев, който ви даде пример, но вие така и не правите това. Моля ви като 

процедура, като молба оттук нататък концентрирайте се и говорете 

смислено и верни неща, а не както до сега. Благодаря.    

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Благодаря за процедурното становище на колегата Иво Димитров. 

Изказвания. Госпожо Радославова имате ли изказване? Заповядайте. 

  

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря много.  Слушах, аз не знам как да го нарека това опозиция 

или по-скоро мнозинство, защото с такова мнозинство между 

Реформаторски блок и БСП беше избран за председател Стоян Ненчев. 

Няма да се спирам на много от нещата, които са наистина в силната 

мотивна част на докладната записка, която като вносители сме предложили 

на Вашето внимание. Сроковете и тяхното неспазване е ясно. Това нещо се 

е случвало, било е и практика, но това са инструктивни срокове, така че не 

е от такова съществено значение. Искам да припомня само за това, че един 

от мотивите на предходен такъв филм и голям театър, който разиграха от 

другата страна беше редът в залата и неговото спазване, съответно 
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изказването на един от общинските съветници, който каза, че аз като 

председател нямам възможността да го накарам да се държи възпитано и 

прилично, видяхме обаче, вече шест месеца, че и настоящият председател 

на общинския съвет Стоян Ненчев няма такава възможност, защото може 

би при някои хора опира до домашно възпитание и култура, каквато им 

липсва. Няма да говоря и за процедурните грешки и да се спирам в 

подробности, защото те са видни от всеки един протокол от заседание на 

Общински съвет – Разград. Само ще Ви припомня, че грубо нарушаване на 

процедурата е да не се обяви резултата от гласуването и като председател 

Стоян Ненчев да ни накара ние да приемаме докладна, в която не знаем 

дали постъпилите преди това и гласувани от общинския съвет 

предложения са приети или не. А това е една от основните му функции на 

заседание на общинския съвет. Колкото до неговото изказване, колко 

силно е било или колко не, но то беше наистина изпълнено с неистини, 

едната от тях много съществена, а именно че огромния гаф, а такъв гаф 

наистина не е правен от председател на общинския съвет от 91-ва година 

насам, а именно председателят на общинския съвет, който е дългогодишен 

юрист, който е многомандатен общински съветник да пропусне решението 

на съда, да не бъде отразено то в правилника за дейността на общинския 

съвет и да ни подложи нас на такъв казус, който, ако бяхме приели 

неговата докладна записка с неговото предложение наистина щяхме да 

изпаднем в законов колапс. Няма значение това, всъщност човешко е, 

греши се, всички сме го правили, но не пък чак толкова и не в такива 

размери, ако трябва да сме точни. Но, това което наистина трябва да стане 

ясно на всички и този път, за разлика от изказването на Стоян Ненчев, 

което беше без всякакви факти и доказателства относно това къде е бил 

кмета и какво точно е правил в работно време, ние се опитваме за пореден 

път да ви наврем в очите това, че този председател на общинския съвет, 

при негово предложение за седемчасов работен ден, при негово изказване 

на сесията, на която беше избран, че когато има дела извън дейността на 

общинския съвет той ще си пуска отпуск, на Вас ви се предоставиха 

абсолютни безспорни доказателства за това, че такъв отпуск е имало само 

веднъж и то е било в края на април месец. Аз съм си избрала от тази 

справка, която сме изискали от кмета, а той е изискал от съответните 

институции само няколко дена, с които искам да ви запозная. На 

01.03.2018 г. работното време на Стоян Ненчев е било 2 часа и 30 минути, 

на 02.03.2018 г. е било 3 часа, на 06.03.2018 г. – 2 часа, на 07.03.2018 г. – 1 

час и 40 минути, на 08.03.2018 г. – 2 часа и 30 минути, предполагаме, че е 

имал ангажименти и празници във връзка с този ден, посветен на жените, 

на 09.03.2018 г., петък – отсъства целия ден, след като няма пуснат отпуск. 

И искам да ви кажа, че цялата справка е точно такава и всъщност 

седемчасов работен ден е имал само и единствено тогава, когато 

общинският съвет е заседавал и е имал редовни сесии. Това е факт 
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абсолютен, който е виден от справките. В същото това време за този 

тричасов работен ден, който той е изпълнявал през тези шест месеца, в 

които заема този пост е получавал, както ви запознах преди малко, много 

по-висока от моята заплата, предвид това, че класа му е много по-висок, 

защото и трудовия му стаж е по-голям. В крайна сметка не е важно, защото 

точно това беше акцента ви през всичките месеци срещу мен, не е важно 

нали какво е изписано, важното е какво получаваш чисто. Дадохме ви 

факти и във връзка с това. Явно не сте ги запомнили и искам още веднъж 

да ви кажа, че за единия месец сумата, която е получил чисто е 2613, за 

другия месец 2559, чисто получено възнаграждение като общински 

съветник, като председател на общински съвет. В същия този момент 

обаче, трябва да си направите много простата математика, че тези 2500 

лева и отгоре чисто, които той е вземал, е вземал за тричасов работен ден. 

Ако някой може да каже, че това не е нагло, мисля си, че наистина трябва 

да си посипе главата с пепел. И нещо, което много важно, и с него искам да 

завърша, че не е луд този, който яде зелника, а е луд този, който му го дава. 

Вие му го дадохте, но аз не искам да изглеждам луда. Благодаря Ви. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз Ви благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

За реплика. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Има реплика от колегата Ненчев. Заповядайте. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Във връзка с правилника. Госпожо Радославова, за пореден път ясно 

си личи колко сте боса, извинявам се за израза. Ако не вярвате на мен в 

правните въпроси, моля Ви вслушайте се в становището на заместник – 

кмета Галина Георгиева, която Ви обясни, че има връзка между 

отменените норми на чл.15 от правилника и разпоредбите на чл.44. На 

сесията много ясно тя Ви го обясни. И това беше и необходимостта да се 

реши този въпрос. Сега Административния съд ще се произнесе и най-

после ще има възможност цялата каша, която Вие забъркахте да бъде 

оправена. И другото, което е важно, отново Ви казвам, Вашето 

възнаграждение беше 2340 лева, моето 2047 лева. Това е верния измерител. 

Останалото са спекулации. 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Втора реплика на госпожа Димитрова. Така разбирам. 

Нали така? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Ненчев, спрете да повтаряте за тази каша. Цялата каша я 

забъркахте Вие. Само за това, съдът е отменил членовете, не защото не са 

целесъобразни и неоснователни, само защото правилника не е стоял още 

един ден публикуван на сайта. И Вие положихте всички, абсолютно всички 

усилия това да се случи. Недейте да заблуждавате общинските съветници. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Право на дуплика, госпожа Радославова и приключваме. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Първо искам да кажа на господин Стоян Ненчев, че наистина съм 

боса, защото на вън са 30 градуса и времето го предполага. Другото, което 

искам да кажа, още веднъж да повторя, тъй като наистина явно на 

определени общински съветници нещо трябва да им се повтаря 

многократно, че … Господин Монев, дали ще ме остави съветник 

Димитров да си довърша мисълта? 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Заповядайте. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Много благодаря, за което. Наистина ще го повторя още веднъж. 

Кашата с правилника е забъркана именно от общински съветник Стоян 

Ненчев, защото той беше такъв, с неговата жалба до прокуратурата и 

преди това до съда. Така че няма какво да кривим истината, да обръщаме 

палачинката постоянно и непрекъснато, защото това, което чуваме ние са 

едни измислици и едни извъртания на събитията, докато това, с което ние 

боравим на тази сесия са факти и доказателства. Аз не видях един факт 

изложен и едно доказателство в подкрепа на всички твърдения, които 

чухме в различните на нашите изказвания. Благодаря Ви. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз Ви благодаря. Изказвания. Господин Иванов. 
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Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря, господин Председател. Искам да припомня на колегите, 

че през последните пет заседания, това което видяхме от опитния юрист 

господин Стоян Ненчев, не е това което ние трябва да получим. За 

изминалите пет заседания той демонстрира изцяло своята 

некомпетентност, като на много пъти беше неподготвен, няколко пъти той 

пропусна да ни уведоми за това, че гласуването, което правим е поименно, 

на някои от заседанията той забрави да уведоми за ……. 

/Реплики в залата/ 

Няма, той господин Ненчев е длъжен да ни уведоми. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Господин Иванов, изказвайте се, недейте слуша другите колеги. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Извинявайте. Това което искам да кажа е, че на някои от заседанията 

господин Ненчев забрави да уведоми кой е дежурния секретар. Както и да 

е. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Завършихте ли, колега Иванов? Благодаря. Други изказвания, има 

ли? Не виждам други изказвания. Колеги, предложеният проект за решение 

попада в една специална процедура, по която трябва да бъде взето това 

решение, а именно че трябва да се проведе таен избор за провеждане на 

гласуването и по двете точки и в тази връзка ще ни е необходима нарочна 

комисия за организиране и провеждане на този избор по отделно и за двете 

точки. Така че сега трябва да изберем комисия, която да организира и да 

проведе първо избора по точка първа. Моля за предложения. Заповядайте, 

госпожо Димитрова. Добре. 

 

Г-н Стефан Стефанов – ПП „ГЕРБ“ 

Предлагам Мариан Иванов. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Кого предлагате. 

 

Г-н Стефан Стефанов – ПП „ГЕРБ“ 

Мариян Иванов. 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Значи в момента караме по точка първа. Точка втора ни е далече още 

по дневния ред. Мариан Иванов, има предложение. Добре. Госпожо 

Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Предлагам Таня Тодорова. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Владимир Димитров. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Предложете. Аз ли да ви предлагам броя членове. Някак си не е 

удачно аз да предлагам. Добре първо да започнем с числеността на 

комисията. Предложения за численост. Госпожо Радославова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Аз предлагам комисията да се състои от 5 члена. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Други предложения, има ли? Да, колега Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз предлагам от 17 члена. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Други предложения? Не виждам. Подлагам на гласуване 

първото предложение на госпожа Радославова за пет членна комисия. 

Моля гласувайте. Готови ли сте да гласуваме? Добре. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Ненчев, как гласувате Вие? Не участвате. Господин 

Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ние имаме решение да не участваме в този маскарад. Предложение е 

едно,  да участваш в гласуване е друго, госпожо Димитрова. 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Не участва колегата Димитров явно в гласуването. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Благодаря. Господин Председател, гласували общо 21 общински 

съветника, „ЗА“ – 21, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

С така обявеният резултат, всъщност не, ще подложа на гласуване и 

второто предложение, защото може да събере повече гласове „ЗА“. 

Възможно е да събере повече гласове „ЗА“. Подлагам на гласуване и 

второто предложение за 17 членна комисия. Който е съгласен да гласува. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Ненчев? Не участвате. Господин Димитров и Вие отново 

не участвате, предполагам? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не участвам. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Да, благодаря за което. Господин Председател, гласували общо 14 

общински съветника, „ЗА“ – 1, „против“ – 12,  „въздържали се“ - 1. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Общинският съвет, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, определя численост на Комисия за 

прекратяване на правомощията на Председателя на Общинския 

съвет, състояща се от 5 члена.  

 

До тук има постъпили предложения за Мариан Иванов и Таня 

Димитрова. Други предложения? Господин Хасанов. 

 

Г-н Хасан Хасанов – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви, господин Председател. От нашата политическа група 

Движение за права и свободи, предлагаме д-р Левент Апти. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Госпожо Радославова. 
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Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Моето предложение е за Рейхан Вели. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

До тук са четири предложения. Мариан Иванов, Таня Димитрова, 

Владимир Димитров. Други предложения? Пет са. Мариан Иванов, Таня 

Димитрова, Левент Апти, Рейхан Вели…  

/Реплики в залата./ 

Моля? Извинявам се Таня. Извинявам се.  

Повтарям. Мариан Иванов, Таня Тодорова, Левент Апти, Рейхан 

Вели и Владимир Димитров. 

Други предложения? Ще ги подложа анблок на гласуване на 

комисията. Който е съгласен с такъв състав на петчленната комисия, моля 

да гласува. Заповядайте.  

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Ненчев? Пак не участвате. Господин Димитров? И Вие не 

участвате. Добре. Благодаря. Уважаеми господин Председател, гласували 

общо 21 общински съветника, „ЗА“ – 21, без „против и „въздържали се“. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. 

 

Общинският съвет, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, определя състав на комисията за предсрочно 

прекратяване правомощията на Председателя на Общинския съвет, 

както следва: 

1. Мариан Иванов 

2. Таня Тодорова 

3. Левент Апти 

4. Рейхан Вели 

5. Владимир Димитров 

 

Петчленната комисия следва да се събере, да си избере председател и 

да ни предложи проект за правила за провеждане на избора. Предлагам, 

половин час ще бъде ли достатъчен или по-малко? Колко? След десет 

минути, в 15:15 часа ще продължим. 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Продължаваме заседанието на общинския съвет. Ще помоля 

излъчената комисия, неин представител да ни запознае с правилата, които 

е приела и с времето, което ще е необходимо за изготвяне на избора, за 

времето за провеждане на избора ориентировъчно, за да можем да го 

обявим на общинските съветници и ако имате избран председател, 

желателно е той да представи правилата. 

 

Г-н Мариан Иванов – Председател на комисията 

Благодаря, господин Председателстващ. 

Комисията се събра и беше проведено гласуване и беше избран 

Председател в мое име Мариан Иванов, като четирима човека гласуваха 

„ЗА“, един от тях не участва в гласуването.  

Комисията, избрана с решение на Общинския съвет на 29.05.2018 г. 

се събра и обсъди Процедурни правила за провеждане на гласуване за 

предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на Общински 

съвет – Разград Мандат 2015-2019 г. в лицето на господин Стоян Димитров 

Ненчев. Аз ще ви запозная първо с предложените правила и след това с 

дебатите в комисията по тях. 

 
ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГЛАСУВАНЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ 

НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАЗГРАД 

МАНДАТ 2015-2019 Г. 

Г-Н СТОЯН ДИМИТРОВ НЕНЧЕВ 

 

1. Гласуването се организира и провежда от нарочно избрана комисия 

общински съветници. 

2. Гласуването се провежда в рамките на гласуван от общинския съвет 

времеви интервал. 

 Ние смятаме, че гласуването ще отнеме около 30 минути и 30 

минути, за да подготвят от звеното необходимите документи. 

3. Гласуването за предсрочно прекратяване на правомощията на 

председателя на общинския съвет г-н Стоян Ненчев  е тайно съгласно 

чл.24, ал.3, т.2 от ЗМСМА. 

4. Право да гласуват имат всички действащи общински съветници в 

Общински съвет Разград мандат 2015-2019г., които към днешна дата 

29.05.2018 г. са положили клетва при встъпването си в длъжност. 

5. За определяне на поименния състав на имащите право да гласуват се 

изготвя списък от звеното, обслужващо Общинския съвет. 

6. При регистрация на общински съветник желаещ да упражни правото 
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си на глас, комисията извършва проверка в поименния списък и 

самоличността му, предоставя на избирателя три отделни бюлетини „За”, 

„Против” и „Въздържал се”, всяка от които подпечатана на гърба с печата 

на Общински съвет Разград и подпис на Председателя на комисията. 

7. Гласуването се извършва самостоятелно от всеки общински съветник, 

в отделно помещение или обособена част от зала с непрозрачни стени, 

гарантиращи тайната на вота. 

8. Гласуването се извършва чрез поставяне само на една от бюлетините 

изразяваща вота на избирателя сгъната три  пъти през средата. 

Председателят на Комисията поставя втори печат и своя подпис, след което 

избирателя сам пуска бюлетината в изборната урна, находяща се на масата 

на комисията по избора. След пускане на бюлетината  в урната, избирателя 

- общински съветник полага подпис под нарочен списък удостоверяващ 

упражняването на вота му. 

9. След изтичане на времето за провеждане на избора, председателят на 

комисията обявява края на гласуването. Председателят на комисията 

отваря урната и организира преброяването на гласовете „ЗА”, „Против” и 

„Въздържал се”. 

10.  Бюлетини не по образец или без два печата на Общински съвет 

Разград и подписа на Председателя на комисията  се считат за 

недействителни. 

11. Една валидна бюлетина отразява един глас. 

12. За провеждането и резултата от избора се съставя протокол от 

комисията. 

13.  Намерените бюлетини в урната, протокола на комисията и препис от 

настоящите правила се съхраняват от председателя на Общински съвет - 

Разград съгласно нормативните изисквания. 

14.  Решението за предсрочно прекратяване правомощията на г-н Стоян 

Димитров Ненчев  като председател на Общински съвет Разград се счита за 

взето ако „За” са гласували 17 или повече общински съветници. 

И тук имам образец на бюлетините. 

 

Приложение №1 

 

Решение за предсрочно прекратяване на правомощията на г-н Стоян 

Димитров Ненчев като председател на Общински съвет - Разград 

мандат 2015-2019 г. 

„ЗА” 

 

 

 

Решение за предсрочно прекратяване на правомощията на г-н Стоян 

Димитров Ненчев като председател на Общински съвет - Разград 
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мандат 2015-2019 г. 

„ПРОТИВ“ 

 

 

Решение за предсрочно прекратяване на правомощията на г-н Стоян 

Димитров Ненчев като председател на Общински съвет - Разград 

мандат 2015-2019 г. 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

 

 

 

 Под протокола сме се подписали и петимата, като съветник Таня 

Тодорова се е подписала с особено мнение, но я няма в залата, за да изкаже 

защо го е направила. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Завършихте ли? 

 

Г-н Мариан Иванов – Председател на комисията 

 Да, завърших. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Добре. Колеги, чухте предложените правила за процедура по 

провеждане и организация на избора. Някакви предложения други, имате 

ли? Не виждам. Подлагам ги на гласуване от общинския съвет. Който е 

съгласен, моля да гласува. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Уважаеми господин Председател, гласували общо 21 общински 

съветника, „ЗА“ – 21, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря Ви, госпожо Френкева. 

 

Общинският съвет, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма,  приема  ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА за 

провеждане на гласуване за предсрочно прекратяване на 

правомощията на Председателя на Общински съвет Разград - Стоян 

Димитров Ненчев. 
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Обявявам половин час почивка за изготвяне на бюлетините. Като 

изборът ще започне точно в 16:00 часа и след като приключи комисията ще 

ни уведоми, за да продължим заседанието на общинския съвет. 

 

Заседанието продължава 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колеги, продължаваме заседанието на Общински съвет – Разград. 

Комисията по избора е готова със своите резултати и очакваме нейният 

председател да ни запознае с протокола. 

 

Г-н Мариан Иванов - Председател на Комисията за прекратяване 

предсрочно правомощията на Председателя на Общинския съвет 

Благодаря, господин Председателстващ. 

Уважаеми колеги, 

След проведен избор, ще ви зачета протокола, който съставихме след 

така направеното гласуване. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 
от 29.05.2018г. 

 

В провел се избор за предсрочно прекратяване правомощията на 

Председателя на Общинския съвет Стоян Димитров Ненчев са отпечатани 

общо 33 броя бюлетини „ЗА“, като отпечатахме и две резервни. Така 

общият брой стана 35. Отпечатани бяха 33 бюлетини „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и 

две резервни, съответно общо 35. Отпечатани бяха и 33 бюлетини 

„ПРОТИВ“ плюс две резервни, общо 35. В гласуването участваха общо 17 

общински съветници. След преброяване на бюлетините, в урната бяха 

открити 17 броя валидни бюлетини, като от тях 17 броя бяха „ЗА“ 

прекратяване правомощията на Стоян Димитров Ненчев като Председател 

на Общински съвет – Разград Мандат 2015-2019 г. 

Протокола подписахме петимата членове, като съветник Таня 

Тодорова се подписа с особено мнение. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря, господин Иванов. Сега продължаваме с втора точка по 

така предложения проект за решение. Господин Иванов, може ли още 

веднъж да прочетете вашето решение? 

 

Г-н Мариан Иванов - Председател на Комисията за прекратяване 

предсрочно правомощията на Председателя на Общинския съвет 
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Решението на комисията е, че със 17 гласа „ЗА“ прекратява 

правомощията на Стоян Димитров Ненчев като Председател на Общински 

съвет – Разград Мандат 2015-2019 г. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря Ви. Колеги, чухте резултата от гласуването.  

На основание разпоредбите на Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, както и съгласно 

разпоредбите на нашия правилник, полученият вот от 17 гласа „ЗА“, 

без „против“ и „въздържали се“, до колкото разбирам, са достатъчни 

за предсрочно прекратяване на пълномощията на нашия Председател 

господин Стоян Димитров Ненчев.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 555 

 

С Решение № 450, по Протокол 34/28.11.2017 г. на Общински 

съвет Разград, мандат 2015-2019г., е избран за Председател общинския 

съветник Стоян Димитров Ненчев.  

От тогава досега, вече пет месеца, е налице недобра 

организация на работата на Общински съвет-Разград. Председателят 

на съвета не е в състояние да изпълнява функциите си пълноценно и 

при спазване на нормативните изисквания.  

С Решение №71/16.11.2017г. по адм.д.125/2017г. 
Административен съд-Разград отмени голяма част от обжалваните 
текстове, но не и този на чл.44, ал.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация мандат                        

2015 - 2019 г. От тогава насам Председателят на съвета, дългогодишен 

юрист и съветник не предприе никакви действия за изменение и 

допълнение на Правилника. И до днес няма поместен в сайта на 

Община Разград, в раздел Общински съвет, актуален Правилник. 

Вместо това в предходно заседание внесе Докладна записка, без 
мотиви, с искане за приемане на решение за определяне размер на 

възнагражденията на заместник - председателите в пълно 

противоречие с правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация мандат 2015-2019г. От тази докладна не 
стана ясно с това решение дали се допълва или изменя Правилника и 

в кой от действащите му варианти. По тази причина бе гласувано 
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решение, по предложение на самия вносител Стоян Ненчев, да се 
отложи за разглеждане и произнасяне на следващото заседание на ОС 

Разград. 

Въпреки това Председателят на съвета, в грубо нарушение на 

чл.81, ал.1,т.2 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация мандат 2015-2019г. и решение на ОС 

Разград по протокол 38, към настоящия момент продължава да 

бездейства.   

  Председателят на общинския съвет не подпомага в 

достатъчна степен съветниците и в тяхната дейност, с което нарушава 

задълженията си предвидени в чл. 25, т.5 от ЗМСМА и чл.13, т.7 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-

Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация Мандат 2015-2019г. Така например не е предоставил в 

срок копие от протокола от предходно заседание, изискано по 

надлежния ред, на общински съветник, с което го е лишил от правото 

да иска неговата поправка или допълнение в предвидения от закона и 

правилника срок. 

В противоречие на чл.54, ал.11 и чл.84, ал.2 от Правилника не 
предоставя в срок материалите по дневния ред за заседанията и на 

комисии, и на сесии, с което лишава общинските съветници от 

възможността да участват пълноценно в обсъждането и решаването на 

въпроси от компетентността на съвета. 

В нарушение на чл. 22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 и ал.2 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-

Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация Мандат 2015-2019г. не спазва сроковете за изпращане 
на областния управител и на кмета на общината приетите актове от 

общинския съвет, както и тяхното разгласяване на населението на 

общината. 

Внесе Отчет за дейността на съвета и неговите комисии на 

01.02.2018г., а не до края на 2017г., съгласно чл. 27, ал.6 от ЗМСМА.   

В нарушение на чл. 51, ал.4 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет-Разград Председателят не осигурява 

ред сред присъстващите по време на заседания, което означава, че не е 
в състояние да създаде спокойна и делова обстановка за пълноценна 

работа на Общинския съвет. 

В нарушение на чл. 26, ал.1 от ЗМСМА Председателят на 

Общинския съвет в продължение на четири месеца е получавал 

трудово възнаграждение за 7-часов работен ден, въпреки че не е 
спазвал това работно време и не е изпълнявал задълженията си в 

пълен обем. 
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Налице са и редица процедурни грешки, допускани на 

заседанията на Общински съвет – Разград, видни от пълните 
протоколи, изготвени за заседанията на ОС Разград мандат 2015-

2019г.. 
Грубо нарушение е и взимането на еднолични решения, които 

противоречат на решение взето от Общински съвет – Разград, видно 

от Протокол № 39. 

От изложеното следва, че е налице системно неизпълнение на 

задълженията  като Председател, което  налага прекратяване на 

правомощията му и провеждане на избор за Председател на съвета. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, 

ал.3, т.2, пр.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.14, ал.2 във вр. с чл.9 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Мандат 2015-2019г., както и Протокол с резултатите от проведена 

процедура с тайно гласуване на комисията за предсрочно 

прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет 

Разград – Стоян Димитров Ненчев, Общински съвет Разград, със 17 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Прекратява предсрочно правомощията на Председателя на 

Общински съвет- Разград- Стоян Димитров Ненчев.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и на Областния управител на Област Разград в 7 – дневен 

срок от приемането му. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Продължаваме с втора точка от така предложения ни проект за 

решение, а именно Провеждане на избор с тайно гласуване за нов 

Председател на Общински съвет – Разград. По същия начин… Да, колега 

Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Процедура. Искам да предложа втора точка да отпадне и до 

провеждане на избора за Председател на Общински съвет – Разград, 

правомощията да бъдат поети от заместник – председателя господин 

Калоян Монев. 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колеги, има направено, то не е и процедурно, то е по същество 

предложение, което обаче считам, че не отговаря изцяло на изискванията 

на Закона за местното самоуправление и на нашия правилник, тъй като 

общинският съвет, като орган на местното самоуправление има две 

основни задачи, когато се конституира. На първо място това е да приемем 

правилник за своята работа и на второ място да избере Председател, който 

да изпълнява правомощията му, вменени от закона. Ще ви помоля да си 

изключите телефоните, тъй като нарушавате реда в залата. В този смисъл, 

предложението да не се гласува по втора точка, а именно да се избира нов 

Председател на Общинския съвет, считам, че не е легитимно и ще причини 

сериозни вреди на работата на общинския съвет, пък и на 

администрацията, изобщо на комуникацията между общинския съвет и 

другите органи на държавата и на общината. Да действително, съгласно 

разпоредбата на чл.15 ал.3 от нашия правилник, при предсрочно 

прекратяване на правомощията, функциите на председател се изпълняват 

от заместник - председател, ако има избран такъв. Но това е до провеждане 

на избор. Считам, че наше право и отговорност, и задължение е да изберем 

Председател на общинския съвет. Това е мое лично мнение разбира се. Аз 

не мога да променя решението на доктор Апти, така че.. Вие правите 

процедурно предложение сега за какво? 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Да отложим втора точка. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

За колко време? 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

За следващо заседание. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Защото аз, ако Вашето предложение мине, колега Димитров, само за 

секунда. Ако Вашето предложение мине, колеги, аз още утре мога да 

свикам извънредна сесия на общинския съвет. Това е в моите правомощия, 

ако Вашето предложение мине. За колко време да отложим гласуването за 

избор на Председател? Това ми е конкретния въпрос към Вас. Редовна 

сесия? Извънредна сесия? 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 
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Редовна сесия. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

За следващата редовна сесия. Да, колега Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Според мен не бива да се отлага. Какво значи да се 

отлага? Аз ви предупредих в самото начало, че става дума за някакви 

политически търговски сделки. Едно отлагане на гласуването сега, 

означава да мине пазарлъка между ГЕРБ и ДПС, нали да се спазарим кой 

какво иска и кой какво дава и тогава спокойно да се гласува. Ами нека да 

гласуваме сега. Това ще навреди на работата на общинския съвет. 

Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За реплика, ако може, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Заповядайте, госпожо Радославова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Само искам да кажа, че някак си е много нелицеприя тно, да не кажа 

нагло, от страна на Реформаторския блок да говорят за договорки. Мисля 

си, че имаше един избор на 28.11.2017 г., така, че ако обичате, някак си 

недейте да въртите палачинката така както на вас ви е удобно, защото 

тогава по същия начин, със същите договорки са се случили нещата явно. 

Много сте в час. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Само че тогава, искам да ви припомня, че веднага беше проведен 

избор. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. 

 

/Реплики в залата/ 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кой да ми даде думата, бе Димитрова? Няма да чакам ти да ми дадеш 

думата. 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колега Димитров, моля Ви се. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ами в момента няма Председател. Някакъв заместник – председател 

води и аз искам само да кажа да не стане объркване. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Ако обичате, правя Ви официална забележка, колега Иво Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Добре, приемам я без уважение тази забележка. Искам да каже, че не 

може при внесена докладна записка, сега трябва да бъде гласувана втора 

точка. Предложете я процедурно, ако отпадне втора точка окей, ама така да 

я отложим от тази докладна записка, която разглеждаме днес, да отложите 

едната част от нея за някакво друго заседание, означава, че не сме приели 

тази докладна записка. Свършили сте наполовина работа. /Общински 

съветник Иво Димитров използва вулгарни и неприлични думи в 

изказването си./ 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Така, добре, добре. Надявам се това няма да влезе в протокола, 

защото вулгаризмите в тази зала не са ми окей на мен специално. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кое не Ви е окей на Вас? 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Отнемам Ви думата, колега Димитров. Нямате право да се изказвате. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Добре, няма да се изказвам. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Така, има направено предложение от Левент Апти за …… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 
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Ако не сте чули за главата, да Ви го повторя за протокола? 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Завършихте ли, колега Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не, не съм. И моля, когато аз говоря…… 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Отправям Ви предупреждение. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Внасяйте ред в залата. Тук някакви смърдят, приказват, викат. Не 

мога да се изкажа спокойно. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Така, приключихме с изказванията. Колеги, има направено 

предложение, колега Апти да повторим, да отложим гласуването на втора 

точка за следващото редовно заседание на общинския съвет, което ще бъде 

в края на месец юни. Така ли? Добре. Чухте предложението. Колеги, 

гласувайте. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Ненчев? Господин Димитров?  

/Не се чува на микрофон какво обявяват общинските съветници 

Стоян Ненчев и Иво Димитров. Дежурният секретар също не 

потвърждава на глас вота им./ 

Господин Председател, гласували общо 25 общински съветника, 

„ЗА“ – 17, „против“ – 8, „въздържали се“ - няма. Благодаря.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря Ви. Колеги, въпреки че моето лично мнение е, че правим 

грешка в момента, волята на общинският съвет е ясна. 

Със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 8, „въздържали се“ – няма, така 

направеното предложение за отлагане на гласуването на втора точка 

от проекта за решение за следващото редовно заседание на общинския 

съвет, което ще бъде в края на месец юни, се приема. До избора на нов 

Председател на общински съвет – Разград, председателстващ на 

общинския съвет ще бъде зам.-председателя Калоян Монев. 
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И от тук на сетне, колега Апти, Вашето предложение беше кой да 

председателства общинския съвет? 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Вие, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

До избор на нов Председател на общинския съвет. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Точно така. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Колеги, продължаваме по дневния ред. 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Започваме с докладните записки. 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Монев, процедурно предложение. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Да. 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Предлагам да разгледаме докладна записка 326 за годишните 

финансови отчети на ДКЦ и на Общински пазари, за да не задържаме 

управителите. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колеги, постъпило е предложение за разглеждане на докладна 

записка, пак да повторите номера, 326. 
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Докладна записка от Радиана Ангелова Димитрова  председател на 

Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика  към 

Общински съвет Разград 

Относно: Одобряване на годишните финансови отчети на 

търговските дружества със 100% общинско участие за дейността им 

през  2017г. 
Подлагам на гласуване това предложение. Който е за, моля да 

гласува. 

 

С 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

предложението се приема. 

 

Преминаваме към тази докладна записка.  

Докладна записка от Радиана Ангелова Димитрова  председател на 

Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика  към 

Общински съвет Разград 

Относно: Одобряване на годишните финансови отчети на 

търговските дружества със 100% общинско участие за дейността им 

през  2017г. 
Госпожо Димитрова, заповядайте за изложение. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“, вносител 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, 

Както знаете, през 2017г. в Община Разград осъществяваха дейността 

си следните търговски дружества със 100% общинско участие: 

1.”Диагностично-консултативен център I –Разград” ЕООД; 

2.”Общински пазари –Разград” ЕАД гр.Разград 

Съгласно изискванията на Търговския закон и Наредба №3 на 

Общински съвет Разград за осъществяване на стопанска дейност на 

Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 

общински предприятия, Общинският съвет, който изпълнява ролята на 

Общо събрание за съответния търговец, приема годишните финансови 

отчети на търговските дружества. 

 Със заповед № 523/02.05.2018г. на кмета на Община Разград е 

назначена балансова комисия  в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радиана Ангелова Димитрова – председател на 

Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика  към 

Общински съвет Разград  и 
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Членове:  1.Наско Стоилов Анастасов – председател на Постоянната 

комисия по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол към Общински съвет Разград; 

    2. Галина Милкова  Георгиева – Маринова - зам.-кмет на 

Община Разград 

   3. Ива Георгиева Войкова – директор на дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ в Община   Разград; 

          4. Иван Тодоров Ненов – н-к отдел „ОСЗ” в дирекция „ТСУ, 

ОС и КС”  в Община Разград; 

                5. Станка Добрева – регистриран  одитор, 

 

Комисията проведе две заседания, съответно на 08.05.2018г. и 

10.05.2018г.,  бяха разгледани и обсъдени отчетните материали за 2017г.  

на двете търговски дружества, а именно: 

 

1.Отчет за дейността на дружествата за 2017 година: 

2.Годишен финансов отчет  за 2017 година, включващ: 

Отчет за приходите и разходите за 2017 година; 

Счетоводен баланс; 

Отчет за паричните потоци за 2017 година; 

Отчет за собствения капитал за 2017 година 

Справка за нетекущите  /дълготрайни/ активи към 31.12.2017 година 

Пояснителни бележки към финансовия отчет за 2017 година 

За ДКЦ и Бизнес-план за развитие на „Диагностично-консултативен 

център I-Разград” ЕООД гр.Разград за 2018година. 

 

 Разбира се, в заседанията взеха участие ръководителите и главните 

счетоводители на търговските дружества, които направиха и 

допълнителни пояснения.  

 

I. За „ДКЦ-I –Разград” ЕООД гр.Разград  

 

През 2017 година „ДКЦ –I-Разград” ЕООД гр.Разград е реализирало 

приходи от дейността в размер на 538 630,32 лв. Най-големият 

относителен дял, както и миналата година,  от 42,92% в постъпленията на 

дружеството заемат приходите от специализираната извънболнична 

медицинска помощ по договор с РЗОК, но абсолютната им стойност 

бележи значително намаление спрямо 2016 година.  

Отчетено е, че в  сравнение с предходната 2016 година има спад от 

8,28%  на приходите, което в абсолютен размер възлиза на 48 633,66лв. 

Като причини за намалението са посочени лошата демографска 

обстановка в региона  и намаление на медицинския персонал в частта на 

лекарите-специалисти. Така например, през 2017 година в УНГ кабинет се 
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е наложило смяна на  двама лекари, а психиатричният кабинет е прекратил 

дейността си. 

През 2017 година дружеството отчита общо разходи за дейността в 

размер на  542 570,30 лв. Стойностите на всички структурни разходни 

елементи бележат спад през 2017г. с изключение на  разходите за 

амортизации. Намалението в абсолютна стойност на разходите е в  размер 

на  40 766,74 лв. 

 Финансовият резултат от дейността на дружеството  за 2017 година, 

уважаеми колеги, е счетоводна загуба в размер на 3 939,98 лв. 

При последвалото обсъждане на отчетните материали  бяха направени 

няколко констатации, а именно: 

В годишния финансов отчет липсва анализ на имущественото 

състояние, от който да е видно какъв е амортизационния период на 

активите, какъв е размера на  напълно амортизираните активи и каква е 

политиката по амортизиране на машините, производственото оборудване 

и апаратурата.Липсва информация за счетоводната политика при 

изплащане на отпуските.Липсва допълнителна информация за всички 

статии в баланса и в отчета за приходите  и разходите. 

В изпълнение на една от мерките за повишаване на финансовия 

резултат на дружеството е направена писмено запитване  до  Народното 

събрание на Република България за тълкуване на чл.102, ал.4 от Закона за 

лечебните заведения във връзка с преференциалната цена от 10 на сто от 

наемната цена, но не е получен отговор от което. 

Поради постоянно отчитаните през годините отрицателни финансови 

резултати, вкл. и за 2017 г. от дейността на клиничната лаборатория са 

предприети мерки за намаляване на разходите като е намален личния й 

състав на две лаборантки.Пак с тази цел е извършено преструктуриране на 

вътрешните комуникации в сградата на „ДКЦ-I-Разград“ ЕООД гр.Разград 

като е освободена от заеманата длъжност една  телефонистка. 

 

След приключване на обсъжданията по материалите, комисията 

предлага следното: 

1.Да бъде внесен за приемане от Общински съвет Разград Годишния 

финансов отчет  за 2017 година на „ДКЦ –I Разград” ЕООД гр.Разград. 

2. Да бъде освободен от отговорност управителя на „ДКЦ –I 

Разград” ЕООД гр.Разград за дейността му  през 2017 година. 

3.Предлага на кмета на Община Разград да одобри бизнес-плана на 

дружеството за 2018 година.  

4. Управителят на дружеството да инициира провеждането на 

тръжни процедури за отдаване под наем на лекарските кабинети в 

сградата на „ДКЦ –I-Разград“ ЕООД гр.Разград с  начална наемна месечна 

цена, съгласно Приложение №1 към Наредба №2 на ОбС Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 
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собственост, оглед сключването нови наемни договори от началото на 

следващата календарна година. 

II. За „Общински пазари-Разград” ЕАД гр.Разград 

За  отчетния период  нетните приходи възлизат  на 321 502,07лв. при 

такива за 2016 година в размер на 330 696,82 лв.Разходите за същия 

период са 322 546,82 лв, при такива за 2016 година – 364 154,64 лв. 

Счетоводната печалбата, преди облагане  на дружеството за 2017 година е 

в размер на 19 859,17лв.  Начисленият корпоративен данък за 2017 г. е в 

размер на 2088,82 лв., след направено преобразуване на счетоводния 

финансов резултат. Чистата печалба след приспадане на данъците за 2017 

година  е  17 863,66лв. Дружеството е погасило текущите си задължения за 

2017 година и  няма  такива към бюджета, социално осигуряване, персонал 

и доставчици на услуги. 

Дружеството ползва дългосрочен търговски кредит от  ТБ 

„СИБАНК” АД  с остатъчен размер  към 31.12.2017 година 107 000,00 лв. 

със срок на погасяване септември 2020 година.В резултат на плащане на 

главница и лихви по кредита  е отчетен разход за лихви в размер на 

9912,91 лв. Дружеството няма просрочени задължения към кредитори, 

както и не е ставало гарант на физически и юридически лица за ползвани 

от тях кредити. 

При последвалото обсъждане на отчетните материали  бяха 

направени следните констатации: 

В   годишния доклад за дейността на дружеството за 2017 година  са 

отразени инвестиции, направени за периода    2010 – 2015 година, които не 

са относими  към  отчетния период. Не става ясно каква е политиката по 

събирането на депозитите при организираните търгове за отдаване под 

наем, както и  периодичността при  отчитането на наемите. Не е установен 

постоянен размер на депозитите при провеждане на търговете.Част от 

събираните гаранции от наемателите не съответстват с гаранциите, 

заложени в договорите.Липсва достатъчно информация в доклада за 

персонала, в т.ч. възнаграждения, осигуровки, участие в други търговски 

дружества.  

Информацията в годишния финансов отчет е непълна. 

Погрешно е квалифицирано съоръжение "Модернизиран покрит 

пазар" през предходни периоди  и представено в годишните финансови 

отчети  като сграда. 

Това е довело да плащане на данък сгради и такса битови отпадъци, 

от което е произтекло отклонение на средства от дружеството.  

Няма счетоводна политика по отчитане на амортизациите и 

имущественото състояние. 

Налице са грешки при завеждането и отписването на активи, както и 

сериозни технически грешки. 
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В  разходите за външни услуги  показани като „други разходи“ в размер 

на 12 000 лв. не е направена разшифровка. Не са разшифровани другите 

задължения в размер на 29 000 лв., извън тези към финансови 

предприятия, доставчици, персонал, осигурителни организации и 

данъчните задължения. Същите не са класифицирани  като дългосрочни и 

краткосрочни, а само като краткосрочни. Липсва диверсификация в 

съхранение на средствата, каква част е в депозити каква част в 

разплащателни  сметки, в кои банки са на съхранение. Липсва информация 

за обезценка на вземания и наличие на изтекла давност при събирането им. 

След  приключване на обсъжданията по материалите комисията 

предлага следното: 

1.Да бъде внесен за приемане от Общински съвет Разград Годишния 

финансов отчет  за 2017 година на „Общински пазари-Разград” ЕАД 

гр.Разград 

2. Да не бъдат освободени от отговорност  членовете на Съвета на 

директорите  за дейността им през 2017 година 

С оглед на  гореизложеното, предлагам Общинският съвет да приеме 

следното решение: 

 

  1. За ”Диагностично-консултативен център I –Разград”ЕООД със 
седалище и адрес на  управление Разград, бул.”Васил Левски”.ЕИК 

116049644, представлявано от управителя д-р Николай Денев  

 

1.1 Приема Годишен финансов отчет на „ДКЦ –I Разград” ЕООД 

гр.Разград   за 2017 година, включващ: 

Отчет за приходите и разходите за 2017 година; 

Счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2017 година; 

Отчет за паричните потоци за 2017 година; 

Отчет за собствения капитал за 2017 година 

Справка за нетекущите  /дълготрайни/ активи към 31.12.2017 година 

1.2 Финансовият резултат  от дейността на дружеството за 2017 г. , 

представляващ счетоводна загуба в размер на  3 939,98 лева.  

1.3 Да бъде освободен от отговорност управителя на „ДКЦ –I Разград” 

ЕООД гр.Разград за дейността му  през 2017 г. 

1.4 Предлага на кмета на Община Разград да одобри бизнес-плана на 

дружеството за 2018г. 

1.5 Управителят на дружеството да инициира провеждането на тръжни 

процедури за отдаване под наем на лекарските    кабинети в сградата на 

„ДКЦ –I-Разград“ ЕООД гр.Разград с  начална наемна месечна цена, 

съгласно Приложение №1 към Наредба №2 на ОбС Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост, с оглед сключването нови наемни договори от началото на 

следващата календарна година. 
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           2. За”Общински пазари –Разград”ЕАД гр.Разград  със седалище  
и адрес на управление гр.Разград, ул.”Марица”№2, ЕИК 116502895 

 

2.1 Приема Годишен финансов отчет на  на „Общински пазари-Разград” 

ЕАД гр.Разград за 2017 година, включващ: 

Счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2017 година; 

Отчет за приходите и разходите за 2017 година; 

Отчет за собствения капитал за 2017 година 

Отчет за паричните потоци по прекия метод  за 2017 година; 

Приложение към финансовия  отчет;  

 2.2 Финансовият резултат от дейността на дружеството за 2017г., 

представляващ нетна печалба в размер на  17 863,66лева, да бъде 

разпределена както следва: 

- 10%   /1 786,37 лв./  да бъдат отчислени за фонд „Резервен”; 

- 90% / 16 077,29лв./  да бъдат отчислени за други резерви ; 

2.3 Не освобождава от отговорност  членовете на Съвета на 

директорите за дейността им през 2017 година. 

3.Задължава ръководителите на търговските дружества да предприемат 

необходимите действия по смисъла на ТЗ и ЗТР и в сроковете по ЗСч за 

обявяване в търговския регистър на приетите документи . 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му.  

Благодаря Ви. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз Ви благодаря, госпожо Димитрова. Докладната е разгледана в 

три постоянни комисии – по бюджет; по собственост и по законност. За 

комисията по бюджет, предполагам Вие ще докладвате. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Уважаеми колеги,  

Докладна записка с вх.№ 326 беше подкрепена в постоянната 

комисия по бюджет от присъстващите трима общински съветника, но 

държа да отбележа, че останалите осем общински съветника не 

присъстваха на заседанието на комисията. трима общински съветника, 

мога поименно да ви ги кажа, които присъстваха. Осем общински 

съветника, до колкото разбрах някои по уважителни причини, някои по 

неуважителни причини, не присъстваха на заседанието. Така, че от 

присъствалите трима общински съветника подкрепиха. Но така или иначе 

обявявам, че не е имало кворум на комисията. Благодаря Ви. 



52 

 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз благодаря. Постоянната комисия по собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов –Председател на ПК 

Уважаеми колеги,…… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

На тази комисия кой е председател? Не може да събере една 

комисия. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колега Димитров, ако обичате. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Председателят не може да накара общинските съветници на сила да 

дойдат на комисия. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колега Анастасов, продължавайте. 

 

Г-н Наско Анастасов –Председател на ПК 

Уважаеми колеги,….. 

 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

С авторитета си трябваше да наложите присъствието. Поне да има 

някакъв кворум. Как може трима човека да ходят на комисии. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Господин Председателстващ, отсъстваха от комисията следните 

общински съветници: Милена Орешкова, Веселин Спасов, Божинел 

Христов, Владимир Димитров, Емине Хасан, Хами Хамиев, Елка 

Неделчева, Таня Тодорова. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Направете им забележка. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 
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Те ще си посипят главата с пепел за следващото заседание. Сега 

слушаме комисията по собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов –Председател на ПК 

Уважаеми колеги,….. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Трима човека на комисия. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Дал съм думата на Председателя на комисията по собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов –Председател на ПК 

Членовете на постоянната комисия по собственост подкрепиха 

докладната записка и проекта за решение с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря Ви. Постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Колко били? 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието, Председател на ПК 

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

подкрепя проекта за решение. Въпроси към вносителя? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Те и белот не могат да играят трима. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колега Димитров, правя Ви официално предупреждение за 

нарушаване на реда в залата. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Слушам. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 
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Въпроси към вносителя? Не виждам. Предложения, становища по 

докладната записка? Също не виждам. Може разбира се. Слушам. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Имам предложение да гласуваме точка едно и точка две от 

решенията отделно, тъй като касаят различни субекти със своя специфика 

и дейност, която по никакъв начин няма нищо общо между двата субекта. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Има направено предложение, процедурно. Подлагам го на гласуване. 

Който е съгласен с така направеното предложение на колегата Неделчева, 

да гласува. Секунда само. Гласувайте. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Двоумя се и няма да участвам в гласуването. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Ненчев? Благодаря. Уважаеми господин Председател, 

общо гласували общински съветници 21, „ЗА“ – 6, „против“ – 8, 

„въздържали се“ – 7. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря Ви.  

С 6 гласа „ЗА“, „против“ – 8, „въздържали се“ – 7, 

предложението за отделно гласуване на точка едно и точка две от 

решението, не се приема. 

 

Изказвания има ли, по докладната записка? Въпроси не, вече сме на 

друга фаза. Не виждам вдигната ръка за изказвания. Подлагам на гласуване 

докладната записка. Необходими са 17 гласа „ЗА“, поименно гласуване. 

Гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 
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1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

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. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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 Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

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 

№ 556 

 

През 2017г. в Община Разград осъществяваха дейността си 

следните търговски дружества със 100% общинско участие: 
1.”Диагностично-консултативен център I –Разград” ЕООД; 

2.”Общински пазари –Разград”ЕАД гр.Разград 

Съгласно изискванията на Търговския закон и Наредба №3 на 

Общински съвет Разград за осъществяване на стопанска дейност на 

Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
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общински предприятия., Общинският съвет, който изпълнява ролята 

на Общо събрание за съответния търговец  приема годишните 
финансови отчети на търговските дружества със 100% общинско 

участие. 
Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.9 и 

т.23,чл.22, ал.1от ЗМСМА,чл.137,ал.1,т.3.и т.5,чл.221,т.6,т.7 и т.10 от 

Търговския закон, чл.10,ал.1т.3 и т.5,чл.11,т.6 и т.9 от Наредба №3 на 

Общински съвет Разград за осъществяване на стопанска дейност на 

Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия , Доклад  от 10.05.2018г. на балансовата 

комисия, назначена със заповед № 523/02.05.2018г. на кмета на 

Община Разград, Общински съвет – Разград, след поименно 

гласуване, с 18 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

РЕШИ: 

 

  1. За ”Диагностично-консултативен център I –Разград”ЕООД 

със седалище и адрес на  управление Разград, бул.”Васил 

Левски”.ЕИК 116049644, представлявано от управителя д-р Николай 

Денев  

 

1.1 Приема Годишен финансов отчет на „ДКЦ –I Разград” ЕООД 

гр.Разград   за 2017 година, включващ: 

Отчет за приходите и разходите за 2017 година; 

Счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2017 година; 

Отчет за паричните потоци за 2017 година; 

Отчет за собствения капитал за 2017 година 

Справка за нетекущите  /дълготрайни/ активи към 31.12.2017 

година 

1.2 Финансовият резултат  от дейността на дружеството за 2017 

г. , представляващ счетоводна загуба в размер на  3 939,98 лева.  

1.3 Да бъде освободен от отговорност управителя на „ДКЦ –I 

Разград” ЕООД гр.Разград за дейността му  през 2017 г. 
1.4 Предлага на кмета на Община Разград да одобри бизнес-

плана на дружеството за 2018г. 
1.5 Управителят на дружеството да инициира провеждането на 

тръжни процедури за отдаване под наем на лекарските    кабинети в 

сградата на „ДКЦ –I-Разград“ ЕООД гр.Разград с  начална наемна 

месечна цена, съгласно Приложение №1 към Наредба №2 на ОбС 

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

общинска собственост, с оглед сключването нови наемни договори от 

началото на следващата календарна година. 
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           2. За”Общински пазари –Разград”ЕАД гр.Разград  със седалище  
и адрес на управление гр.Разград, ул.”Марица”№2, ЕИК 116502895 

 

2.1 Приема Годишен финансов отчет на  на „Общински пазари-

Разград” ЕАД гр.Разград за 2017 година, включващ: 

Счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2017 година; 

Отчет за приходите и разходите за 2017 година; 

Отчет за собствения капитал за 2017 година 

Отчет за паричните потоци по прекия метод  за 2017 година; 

Приложение към финансовия  отчет;  

 2.2 Финансовият резултат от дейността на дружеството за 

2017г., представляващ нетна печалба в размер на  17 863,66лева, да 

бъде разпределена както следва: 

- 10%   /1 786,37 лв./  да бъдат отчислени за фонд „Резервен”; 

- 90% / 16 077,29лв./  да бъдат отчислени за други резерви ; 

2.3 Не освобождава от отговорност  членовете на Съвета на 

директорите за дейността им през 2017 година. 

3.Задължава ръководителите на търговските дружества да 

предприемат необходимите действия по смисъла на ТЗ и ЗТР и в 

сроковете по ЗСч за обявяване в търговския регистър на приетите 
документи . 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

 

С Т А Т И Я 3 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Следващата докладна записка с най-малък входящ номер е тази с 

239. 

Докладна записка от Стоян Димитров Ненчев – Председател на 

Общински съвет – Разград 

Относно: Избор на комисия по чл.68 от Закона за съдебната 

власт за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели 

и правила за нейното провеждане. 
Колега Ненчев, заповядайте. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, господин Председател. 

Уважаеми съветници, както е пояснено в докладната записка е 

необходимо да приемем съответните решения, свързани с определянето на 

съдебни заседатели. Поради отсъствието на съветниците от групата на 
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ДПС на предишната сесия, се налага, след заседанието на постоянната 

комисия по законност да бъдат коригирани сроковете в диспозитива на 

решението, което сме направили в раздадения ви текст в докладната 

записка и проекта за решение за днешното заседание. И за това само 

обръщам внимание, че диспозитива на решението в точка втора определя 

срокове до 15.06.2018 г. за процедурните правила и до 45 дни за внасяне на 

доклад от комисията, която сега предстои да изберем. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря, колега Ненчев. Тази докладна записка е разгледана в 

постоянната комисия по законност, която подкрепя проекта за решение със 

7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. Въпроси имате ли към 

вносителя? Не виждам. В самия диспозитив на решението виждате, че 

следва да се попълни състава на комисията, преди да гласуваме в цялост. 

Очаквам вашите предложения първо за численост и след това за състав на 

комисията. Колега Радославова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Аз искам да предложа числеността на комисията да бъде от 7 

общински съветника. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Други предложения? Не виждам. Имаме всъщност едно 

предложение, което е направено априори от колегата Ненчев в самия текст 

на докладната записка, там е записано пет членна комисия.  

Подлагам на гласуване новото предложение на Надежда Радославова 

за седем членна комисия. Моля гласувайте. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Против.  

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Ненчев? Благодаря. Уважаеми господин Председател, 

общо гласували 26, „ЗА“ – 19, „против“ – 5, „въздържали се“ – 2. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 
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Все пак ще подложа и първото предложение на колегата Ненчев, 

защото може да събере теоретично повече гласове, за пет членна комисия. 

Колеги гласувайте. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

За.  

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Ненчев? Благодаря. Уважаеми господин Председател, 

общо гласували 24 общински съветника, „ЗА“ – 11, „против“ – 7, 

„въздържали се“ – 6. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. С така изразеният вот, 

С 19 гласа „ЗА“, „против“ – 5, „въздържали се“ – 2, 

предложението за седемчленна комисия се приема. 

 

Очаквам предложения за състав на комисията. Господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Предлагам господин Мануел Василев. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Други предложения? Да, господин Хасанов. 

 

Г-н Хасан Хасанов – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Предлагам доктор 

Левент Апти. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Предлагам господин Стоян Ненчев. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 
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Госпожо Радославова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Предлагам Марина Христова и Мариан Иванов. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Други предложения? Да, заповядайте. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожа Орешкова не виждам, но добре би било да има 

представител и на независимите. Предлагам Милена Орешкова също. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Други предложения? Станаха шест. Госпожо Димитрова.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Предлагам Рейхан Вели. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Рейхан Вели. Седем станаха. Други предложения, има ли? Не 

виждам други предложения. Имате ли нещо против да гласуваме анблок 

състава на комисията? Някой против? Не виждам гласове против.  

Подлагам на гласуване пълният състав на седем членната комисия по 

чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт в състав: 

1. Рейхан Вели 

2. Милена Орешкова 

3. Мариан Иванов 

4. Марина Христова 

5. Стоян Ненчев 

6. Левент Апти 

7. Мануел Василев 

Колеги, гласувайте анблок състава на комисията. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

За.  

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 
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Господин Ненчев? Благодаря. Уважаеми господин Председател, 

общо гласували 30 общински съветника, „ЗА“ – 30, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря.  

С 30 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, се 
приема следния състав на седем членната комисия по чл.68 и чл.68а от 

Закона за съдебната власт: 

1. Рейхан Ридван Вели 

2. Милена Дачева Орешкова  

3. Мариан Пламенов Иванов 

4. Марина Петрова Христова 

5. Стоян Димитров Ненчев 

6. Левент Али Апти 

7. Мануел Василев Чутурков 

 

Гласуваме докладна записка номер 239 в цялост. Моля гласувайте. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

За.  

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Ненчев? Благодаря. Уважаеми господин Председател, 

общо гласували 30 общински съветника, „ЗА“ – 30, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 557 

 

С  писмо вх. № 212 от 05.04.2018 год. Административният 

ръководител и председател на Апелативния съд Варна е внесъл 

предложение в Общинския съвет да бъде проведена процедура и 

прието решение  за определяне на съдебни заседатели в Окръжен съд – 

Разград.  

Съгласно чл.68, 68а и 68в от Закона за съдебната власт   

общинските съвети следва да проведат  процедура която включва: 
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1/Избор на комисия за откриване и провеждане на процедурата и 

правилата  за това; 

2/Обявяване на процедура за определяне на съдебни заседатели в 

местен ежедневник, в електронни медии, на интернет страниците на 

общината и общинския съвет. 

3/Проверка на документите на кандидатите и изготвяне на 

доклад от комисията със списък на допуснатите кандидати за съдебни 

заседатели; 

4/Изслушване от съвета или избраната комисия на допуснатите 
кандидати; 

5/Приемане на решение от съвета за определяне на съдебните 
заседатели и представянето му, заедно  с изискуемите документи в 

Апелативен съд- Варна.   

  

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

ЗМСМА във връзка с чл.68 и чл. 68а от Закона за съдебната власт 

Общински съвет Разград, с 30 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И : 

 

 1/Избира комисия за провеждане на процедура за 

определяне на съдебни заседатели в Окръжен съд – Разград от 7 

общински съветници  в състав: 

1.1. Рейхан Ридван Вели 

1.2. Милена Дачева Орешкова 

1.3. Мариан Пламенов Иванов 

1.4. Марина Петрова Христова 

1.5. Стоян Димитров Ненчев 

1.6. Левент Али Апти 

1.7. Мануел Василев Чутурков 

2/Възлага на комисията в срок до 15.06.2018 год. да определи и 

конкретните процедурни правила за откриването на процедурата и 

обявяването й, да проведен всички подготвителни действия по 

определянето на съдебните заседатели и да внесе доклад в Общинския 

съвет по чл.68а от Закона за съдебната власт до 45 дни от приемането 

на настоящото решение. 
 3/Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

 

С Т А Т И Я 4 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Колега Христов. 

 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Уважаеми господин Председателстващ, 

 Уважаеми колеги, 

Правя предложение председателстващият заседанието просто да 

мине отпред. Тук първо е неудобно, второ с гръб са колегите и не е много 

удобно. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Наистина ще се преместя на мястото на Председателя, за да мога да 

ви виждам, докато кметът на Община Разград докладва докладна записка с 

входящ номер 297. 

 

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

Община Разград 

Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година, 

приета с Решение № 495  по Протокол № 37 от 01.02.2018 год. на 

Общински съвет Разград. 

Заповядайте доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми общински съветници, 

Докладната записка е относно изменение и допълнение на 

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година, приета с Решение № 495  по Протокол № 37 от 

01.02.2018 год. на Общински съвет Разград. 

Община Разград е собственик на поземлен имот с адрес: гр. Разград,  

ул. „Хаджи Димитър “ № 32, по кадастралната карта на гр. Разград 

Имотът не е включен в Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2018 година. 

За имота е проявен интерес за закупуването му. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

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

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

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 

година, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното решение: 
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Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 495 от 

Протокол № 37/01.02.2018 година на Общински съвет Разград, като следва: 

§ 1. В т.1 „От незастроени имоти“ от Раздел II „Прогноза за 

очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост“ се прави 

следното изменение: 

 Подточка 1.2 се изменя така:  

„Продажби : 13 броя имота – 223 000 лв.”  

 

 § 2. В т.1 „Незастроени имоти“ от Раздел III „Описание на имотите, 

предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното изменение: 

Подточка 1.2  се изменя и допълва, както следва: 

 „Продажби -13 броя” и се създава нова точка 13 със следното 

съдържание: 

„13. Поземлен имот № 61710.502.6111, ул. „Хаджи Димитър “ № 

32, гр.Разград – 640 кв.м “ 

    

2. Изменението и допълнението на програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година да се отрази 

в интернет страницата на Община Разград. 

Завърших. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря, господин Василев. Само да видим докладната в кои 

постоянни комисии беше гледана. По собственост. Колега Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

подкрепи проекта за решение. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Предложения, становища? Не 

виждам. Подлагам на гласуване докладната записка. Колеги, гласувайте. 

Гласуваме поименно. 
 С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 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 +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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 Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

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 

№ 558 

 

С Решение № 495 от Протокол № 37/01.02.2018 г. на Общински 

съвет Разград е приета Програмата за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2018 година. Съгласно т. 1 от Раздел 

IV „Заключителни разпоредби“ от програмата, същата подлежи на 

актуализация при възникнала необходимост през годината. 
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Община Разград е собственик на поземлен имот № 61710.502.6111 

с адрес: гр. Разград,  ул. „Хаджи Димитър “ № 32, по кадастралната 

карта на гр. Разград.  

За реализиране на основната цел на програмата възниква 

необходимостта от включване в нея на посочения имот.   

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

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

собственост и т. 1 и т. 2 от Раздел IV „Заключителни разпоредби“ от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 18 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 495 

от Протокол № 37/01.02.2018 година на Общински съвет Разград, като 

следва: 

§ 1. В т.1 „От незастроени имоти“ от Раздел II „Прогноза за 

очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска 

собственост“ се прави следното изменение: 
 Подточка 1.2 се изменя така:  

„Продажби : 13 броя имота – 223 000 лв.”  

 

 § 2. В т.1 „Незастроени имоти“ от Раздел III „Описание на 

имотите, предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното 

изменение: 
Подточка 1.2  се изменя и допълва, както следва: 

 „Продажби -13 броя” и се създава нова точка 13 със следното 

съдържание: 
„13. Поземлен имот № 61710.502.6111, ул. „Хаджи Димитър “ № 

32, гр.Разград – 640 кв.м “ 

    

2. Изменението и допълнението на програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година да се 
отрази в интернет страницата на Община Разград. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

С Т А Т И Я 5 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Преминаваме към следващата докладна записка. С най-малък номер 

е 298. 

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

Община Разград 

Относно: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 

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

дейности на Община Разград. 

Нещо да добавите към проекта? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Нямам, господин Председателстващ. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Докладната записка е разгледана в постоянната комисия 

по бюджет. Госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, както разбрахте, комисията по бюджет нямаше 

необходимия кворум, но от присъстващите трима общински съветника 

докладната беше подкрепена. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря Ви. Колега Димитров, въпрос ли имате към вносителя? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Моля? 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Въпрос ли, имате? Защото Ви чувам гласа. Нямате. Добре. 

Предложения, становища по докладната записка? Не виждам нито 

предложения за изказвания, за промени. Подлагам на гласуване докладната 

записка. Моля гласувайте. Колеги, гласуваме поименно. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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 Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

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 

№ 559 

 

В изпълнение на Решение № 51 на Министерски съвет  от 

31.01.2018 г. за бюджетната процедура за 2019 г. Община Разград 

изготви бюджетна прогноза за периода 2019-2021 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, 
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дадени с Писмо № БЮ-1 от 12.02.2018 г., основните допускания, 

дадени в РМС № 808 от 22.12.2017 г. за одобряване на промени в 

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-

2020 г. и Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на 

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

 

1. Приходна част 

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

цените на услуги в Наредба № 14 за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Разград. Направена е реалистична оценка на собствените приходи и 

анализ на събираемостта им през последните години, като са 

изключени приходите с еднократен характер. 

Съгласно дадените в Писмо № БЮ-1 от 12.02.2018 г. указания 

като база за разработване на трансферите за местни дейности и 

целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2019-2021 г. са 

заложени  одобрените със ЗДБРБ за 2018 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 

12.02.2018 г.; 
• основните допускания, дадени в РМС № 808 от 22.12.2017 г. за 

одобряване на промени в Актуализираната средносрочна 

бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г.; 
• Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна 

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

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

Разходите за периода 2019-2021 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 2018 г. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и 

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл.4, 

ал. 1, т. 2 и чл. 17, ал. 5 от Наредба № 15 за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и 

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

Общински съвет  Разград, след поименно гласуване, с 18 гласа „ЗА“, 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на Община 

Разград, както следва: 

1.1. Прогноза на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности на Община Разград по 

функции, групи  и основни показатели, съгласно 

Приложение № 1. 

1.2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2019-2021 г.на Община 

Разград, съгласно Приложение № 2. 

1.3. Прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за поема 

на нов дълг/ и разходите за лихви по него за периода 2019-

2021 г. на Община Разград, съгласно Приложение № 3. 

1.4. Справка за ефекта от увеличението на минималната 

работна заплата за периода 2019-2021 г. за делегираните от 

държавата дейности, финансирани чрез бюджета на 

Община Разград, съгласно Приложения № 4, № 4.1, № 4.2 и 

№ 4.3. 

1.5. Справка за приходите от концесии по бюджета на Община 

Разград за периода 2019-2021 г., съгласно Приложение № 5. 

 

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 по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

Приложения от № 1 до № 5 са неразделна част от Решение № 559 

по Протокол № 42 от 29.05.2018 г. на Общински съвет – Разград и са 

приложени към протокола. 

 

С Т А Т И Я 6 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Следващата докладна записка е номер 299. 

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

Община Разград 

Относно: Извършени  корекции  по  бюджета  на  Община  

Разград  през  първото  тримесечие  на 2018 г. 
Нещо имате ли да добавите, господин Василев? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, господин Председател. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Докладната записка е разгледана във всички постоянни 

комисии. В момента нямам списък пред мен. Започвам по бюджет. Колега 

Димитров, материалите са Ви раздадени и разглеждаме докладна записка с 

входящ номер 299 от доктор Василев за извършени  корекции  по  бюджета  

на  Община  Разград  през  първото  тримесечие  на 2018 г. Да, аз го казах. 

Така, започваме с постоянната комисия по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, комисията по бюджет, финанси и икономическа 

политика нямаше необходимия кворум, за да се произнесе като комисия. 

От присъствалите трима общински съветника, трима гласуваха „ЗА“, без 

„против“ и „въздържали се“.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Комисията по собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 6 гласа „ЗА“, „против“ – 1, без „въздържали се“, комисията 

подкрепи проекта за решение. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. В комисията по законност, докладната записка беше 

подкрепена с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. Следващата е 

постоянната комисия по ТСУ. Господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проектът е приет. 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Постоянната комисия по околна среда. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря. 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка беше разгледана в постоянната 

комисия по околна среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

бе подкрепен проектът. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Постоянната комисия по социална политика. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря. Уважаеми колеги, с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“, комисията подкрепя проекта за решение. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Постоянната комисия по образование. 

 

Г-н Мануел Василев – зам. - председател на ПК 

Комисията по образование, с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и без 

„въздържали се“, подкрепя проекта за решение. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Постоянната комисия по култура. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Докладната записка бе подкрепена в комисията по култура с 3 гласа 

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

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Постоянната комисия по младежта, спорта и туризма. Кой ще 

докладва за постоянната комисия? 

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 



73 

 

Аз. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Заповядайте. 

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Господин Председател, постоянната комисия подкрепи докладната 

записка и проекта за решение с 3 гласа „ЗА“, без „против“ и без 

„въздържали се“. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Постоянната комисия по международно сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка е подкрепена с 4 гласа „ЗА“. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Против? Въздържали се? 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Няма. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Добре. Въпроси към вносителя? Не виждам. Предложения, 

становища? Също не виждам. Гласуваме поименно. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   
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9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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 Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

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 

№ 560 

 

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 първото тримесечие на 2018 г. са получени 15 бр. дарения в 

размер на 73 925 лв., които се разходват според волята на дарителите. 
Извършени са 1 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит 

за 1 020 лв. 
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Издадени са 10 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 18 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 ал. 2 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  Разград, след поименно гласуване, с 18 гласа „ЗА“, 

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

Р Е Ш И: 

 

Одобрява  промените  по  общинския  бюджет  за  първото 

тримесечие  на  2018  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 по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд–Разград. 

 

Приложение № 1 е неразделна част от Решение № 560 по Протокол 

№ 42 от 29.05.2018 г. на Общински съвет – Разград и е приложено към 

протокола. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Да, колега Джипов. 

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Уважаеми господин председател, искам да направя процедурно 

предложение, докладна записка с номер 339, ако го прочитам правилно, да 

бъде разгледана като следваща. 

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

Община Разград 

Относно: Сключване на допълнително споразумение към 

Договор № 331 от 15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет: 

„Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, 

неговото управление и поддържане след въвеждането му в 

експлоатация на риск на концесионера“. 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колеги, чухте направеното предложение. Има ли някой, който е 

против? Не виждам. Подлагам го на гласуване. Моля гласувайте. 

Гласуваме процедурното предложение на колегата Джипов да изместим 

дневния ред и да разгледаме докладна записка 339. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

За.  

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Монев? 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

За.  

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Благодаря. Уважаеми господин Председател, гласували общо 22 

общински съветника, „ЗА“ – 13, „против“ – 1, „въздържали се“ - 8. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

С 13 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – 8, 

предложението за разглеждане на докладна записка с входящ номер 

339 като следваща се приема. 

 

С Т А Т И Я 7 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 

339. 

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

Община Разград 

Относно: Сключване на допълнително споразумение към 

Договор № 331 от 15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет: 

„Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, 

неговото управление и поддържане след въвеждането му в 

експлоатация на риск на концесионера“. 



77 

 

Господин Василев, тя е по извънредния способ, съвсем на кратичко 

да ни запознаете. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми общински съветници, 

В Община Разград са получени писма от „ПФК Лудогорец 1945“ 

ЕАД гр. Разград, с направено предложение за изменение на Договор за 

концесия. 

 Концесионерът ни уведомява, че считано от 28.04.2018 г. по 

партидата на концесионера в Търговския регистър е вписана промяна, като 

„Професионален футболен клуб Лудогорец 1945“ ЕАД, от еднолично 

акционерно дружество става акционерно дружество „Професионален 

футболен клуб Лудогорец 1945“ АД. 

Същевременно, предложението на концесионера включва допълване 

на списъка с подизпълнителите, които той може да използва при 

изпълнение на строителството- предмет на концесионния договор. След 

започване на строителните работи по обекта, с изграждането на Сектор „В“ 

и към настоящия момент започвайки строителството на Сектор „Г“, 

концесионерът се стреми да поддържа високо качество на строителството 

и да използва най-новите технологични решения при него. В тази връзка 

възниква необходимостта от включване, в строителството, на други 

подизпълнители, които предлагат такива технологични решения и високо 

качество при изпълнение на определени части от строителството. 

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.141, 

ал.1 във връзка с чл.133, ал.1, предл.2, чл.137, ал.1, т.3 и ал.5, чл.143, ал.4 и 

§5, ал.2 и ал.4 от ПЗР на Закона за концесиите, чл.39 от Договор № 

331/15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет: „Реконструкция и 

модернизация на стадион „Лудогорец арена“, неговото управление и 

поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на 

концесионера“ и уведомление с вх.№ АО-05-03-4112/23.05.2018 г., както и 

мотивирано предложение с вх.№ АО-05-03-3949/17.05.2018 г. на „ПФК 

Лудогорец 1945“ ЕАД гр. Разград, предлагам на Общински съвет Разград 

да вземе следното решение: 

1. Приема направеното от  „ПФК Лудогорец 1945“ ЕАД гр. Разград 

предложение за изменение на Договор № 331/15.12.2016 г. за концесия за 

строителство с предмет: „Реконструкция и модернизация на стадион 

„Лудогорец арена“, неговото  управление и поддържане след въвеждането 

му в експлоатация на риск на концесионера“, неразделна част от 

настоящото решение.   

2. Възлага на кмета на Община Разград да сключи приложеното към 

настоящото решение Допълнително споразумение към Договор № 

331/15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет: „Реконструкция и 
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модернизация на стадион „Лудогорец арена“, неговото  управление и 

поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на 

концесионера“. 

Завърших. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря господин Василев. Тъй като докладната записка не е 

разглеждана в постоянните комисии, всъщност беше постъпило едно 

писмо, което се разгледа в постоянната комисия по законност и тогава 

администрацията пое ангажимент да изготви тази докладна записка. То 

беше от концесионера на стадиона, така че беше разгледано в постоянната 

комисия по законност. Все пак имате възможност да зададете въпроси. Не 

виждам. Предложения, становища? Също не виждам. Подлагам на 

гласуване докладната записка. Само секунда да дойде администратора. 

Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

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 Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

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 

№ 561 

 

Община Разград има сключен Договор № 331/15.12.2016 г. за 

концесия за строителство с предмет: „Реконструкция и модернизация 

на стадион „Лудогорец арена“, неговото  управление и поддържане 
след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера“ с ПФК 

„Лудогорец 1945“ ЕАД гр. Разград.  

 С писмо с вх.№ АО-05-03-4112/23.05.2018 г. концесионерът ни 

уведомява, че считано от 28.04.2018 г. по партидата на концесионера в 

Търговския регистър е вписана промяна в правната форма, като 

„Професионален футболен клуб Лудогорец 1945“ ЕАД, от еднолично 

акционерно дружество става акционерно дружество „Професионален 

футболен клуб Лудогорец 1945“ АД.  

С писмо с вх.№ АО-05-03-3949/17.05.2018 г. концесионерът е 
направил предложение за допълване на списъка с подизпълнителите, 
които концесионера може да използва при изпълнение на 

строителството- предмет на концесионния договор. След започване на 

строителните работи по обекта, с изграждането на Сектор „В“ и към 

настоящия момент започвайки строителството на Сектор „Г“, 

концесионерът се стреми да поддържа високо качество на 

строителството и да използва най-новите технологични решения при 

него. Концесионерът е изразил становище, че избрания подход ще 
доведе до изграждането на съвременен и модерен комплекс, отговарящ 

на всички изисквания на УЕФА за провеждане на футболни срещи от 

турнирите на Лига Европа и Шампионска лига и осигуряващ 

качествени дългосрочни и ефективни спортни услуги. В тази връзка 

възниква необходимостта от включване, в строителството, на други 

подизпълнители, които предлагат такива технологични решения и 

високо качество при изпълнение на определени части от 

строителството, а именно: „БЕСТИМЕКС“ ООД гр. София, ЕИК 
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010279598, „дормакаба България“ ЕООД гр. София, ЕИК 831593916 и 

„СТРИМОНА СТРОЙ“ ЕООД гр. Петрич, ЕИК 121545581. Към 

предложението е приложен проект на Допълнително споразумение 
към Договор № 331/15.12.2016 г. за концесия за строителство с 
предмет: „Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец 

арена“, неговото  управление и поддържане след въвеждането му в 

експлоатация на риск на концесионера“.  

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.141, ал.1 във връзка с чл.133, ал.1, предл.2, чл.137, 

ал.1, т.3 и ал.5, чл.143, ал.4 и §5, ал.2 и ал.4 от ПЗР на Закона за 

концесиите, чл.39 от Договор № 331/15.12.2016 г. за концесия за 

строителство с предмет: „Реконструкция и модернизация на стадион 

„Лудогорец арена“, неговото управление и поддържане след 

въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера“ и 

уведомление с вх.№ АО-05-03-4112/23.05.2018 г., както и мотивирано 

предложение с вх.№ АО-05-03-3949/17.05.2018 г. на „ПФК Лудогорец 

1945“ ЕАД гр. Разград, Общински съвет Разград, след поименно 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема направеното от  „ПФК Лудогорец 1945“ ЕАД гр. 

Разград предложение за изменение на Договор № 331/15.12.2016 г. за 

концесия за строителство с предмет: „Реконструкция и модернизация 

на стадион „Лудогорец арена“, неговото  управление и поддържане 
след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера“, 

неразделна част от настоящото решение.   
2. Възлага на кмета на Община Разград да сключи приложеното 

към настоящото решение Допълнително споразумение към Договор № 

331/15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет: 

„Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, 

неговото  управление и поддържане след въвеждането му в 

експлоатация на риск на концесионера“. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

 

Приложенията към точка първа и точка втора от Решение № 561 

по Протокол № 42 от 29.05.2018 г. на Общински съвет – Разград са 

неразделна част от него и са приложени към протокола. 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Гласуването също беше поименно за протокола. 

 

Г-н Рейхан Вели – независим общински съветник 

Господин Председател. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Да. 

 

Г-н Рейхан Вели – независим общински съветник 

Проверка на кворума, ако може. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Има направено предложение за проверка на кворума в 17:43 часа. 

Моля гласувайте. Минимум 25 души сме с оглед току що проведеното 

гласуване, но заповядайте. 

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Господин Председател, общият кворум в залата е 20 човека. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря Ви. Ами, не желаят да се заявят колегите общински 

съветници. 

 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Следващата докладна записка по моя списък с най-малък номер е 

300. 

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

Община Разград 

Относно: Предоставяне на дървесина от Общински горски фонд 

за общински структури и други социални групи за 2018 г. 
Имате ли нещо да добавите? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не.  

 



82 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Докладната е разгледана в четири постоянни комисии. 

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

стопанство първо. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря.  

Уважаеми господин 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. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря.  Комисията по собственост, колега Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, „против“ – 1, комисията подкрепи проекта за 

решение. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря.  Комисията по законност гласува и прие проекта за 

решение с 6 гласа „ЗА“, „против“ – 1, без „въздържали се“. И последната 

комисия е тази по социална политика. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 

проекта за решение.  

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Колеги, въпроси към вносителя? Не виждам. 

Предложения, становища, изказвания? Също не виждам. Подлагам проекта 

на гласуване. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 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 Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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 Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Уважаеми господин Председател, гласували общо 16 общински 

съветници, „ЗА“ – 16, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

С така обявеният резултат, проектът за решение не се приема. Да, 

госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ‘ 

Господин Председател, моля за прегласуване, тъй като двама 

общински съветника не можаха да изявят вота си. 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Има направено предложение за прегласуване. Колеги, обявявам 

повторно гласуване на докладна записка с входящ номер 300. Моля 

гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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 Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 562 

 

Ежегодно след решение на Общински съвет Разград добитата 

дървесина от Общинско предприятие „Разградлес“ се предоставя на 

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

общински структури и социални групи. 

Дървесината се предоставя в съответствие с разпоредбата на чл. 

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

условията и реда за управление на горските територии, собственост на 

Община Разград, по обобщена справка, изготвена от секретаря на 

Община Разград, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение, 
въз основа на постъпили заявки. 

 Съгласно постъпилите към 30.04.2018 г. заявки, потребностите 
от дървесина за 2018 г. са в размер на 1430 куб.м. Добивът и 

доставката на това количество не надхвърля приетия и одобрен 

годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд за 

2018 г. и е възможно да бъде осигурена от Общинско предприятие 
„Разградлес“.  

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

и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 32 от Наредба № 22 на Общински съвет Разград 

за определяне на условията и реда за управление на горските 
територии, собственост  на Община Разград, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, със 17 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя и предоставя обем на ползване от общински 

структури и други социални групи на дървесина през 2018 г. от 

общинския горски фонд в размер на 1430 (хиляда четиристотин и 

тридесет) пространствени кубика за общински структури и социални 

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

1.1. Детски градини - 165 куб.м. и училища - 160 куб.м. (общо – 

325 куб.м.); 

1.2. Кметства – 340 куб.м.; 

1.3. Социални услуги - 50 куб.м.; 

1.4. Общински обекти – 214 куб.м.; 
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1.5. Читалища – 125 куб.м.; 

1.6. Пенсионерски клубове – 143 куб.м.; 

1.7.  Църкви – 30 куб.м.; 

1.8. Мюсюлмански храмове – 95 куб. м.; 

1.9. Ветерани от войните – общо 12 куб. м. (за 3 лица по 4 куб.м.); 

1.10. Военно-инвалиди  и военно пострадали – общо 96 куб.м. (за 

24 лица по 4 куб.м.). 

2. Определя цена на предоставяната дървесина от 36,00 лв. на 

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

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

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

предоставената дървесина от 9,00 лв. на куб.м. с ДДС. 

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

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

и т. 3 в срок до  31.08.2018 г. 

5. Възлага на кмета на Община Разград да организира 

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

31.10.2018 г. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 
 

 

 

Приложение №  1 

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

за отоплителен сезон 2018/2019 г. 

№ структура 
адрес за доставка 
лице за контакт 

количество 
в куб.м. 

1.1 Училища и детски градини 325 куб.м. 

1.  
ДГ „Георги Димитров“ 
с. Благоево 

с. Благоево, ул. „Филип Тотю“ № 3  
Лидия Мизурска 

10 куб.м. 

2. 
ДГ „Здравец“ 
с. Гецово 

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

5 куб.м. 

3. 
ДГ „Митко Палаузов“  
с. Киченица 

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

10 куб.м. 

4. 
ДГ „Пролет“  
с. Стражец 

с. Стражец, ул. „Средец“ № 13 
Петя Стефанова 

40 кум.м. 

5. 
ДГ „Гълъбче“  
с. Топчии 

с. Топчии, ул. „Кирил и Методий“ № 3  
Нели Йорданова  

20 куб.м. 

6. 
ДГ „Пролет“  
с. Раковски 

с. Раковски, ул. „Първи май“ № 13  
Милена Минкова 

10 куб.м. 

7. ДГ „Дора Габе“ Ясеновец 
с. Ясеновец,  ул.“Дунав“ № 35  
Айтен Ибрахим 

30 куб.м. 

8. ДГ „Дора Габе“ Ясеновец с. Ясеновец ул. „Недьо Лицов“ № 6  40 куб.м. 
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Айтен Ибрахим  

9. 
ОУ „Кирил и Методий“ 
с. Киченица 

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

50 куб.м. 

10. 
ОУ „д-р Петър Берон“ 
с. Осенец 

с. Осенец, ул. „Стефан Радков“ № 77 
Младен Бобев 

60 куб.м. 

11. 
ОУ „Елин Пелин“ 
с. Стражец 

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

50 куб.м. 

1.2 Кметства 340 куб.м.  

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

10 куб.м.  
 

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

10 куб.м. 

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

25 куб.м. 

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

30 куб.м. 
 

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

25 куб.м. 
 

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

25 куб.м.  
 

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

20 куб.м. 
 

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

10 куб.м. 
 

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

10 куб.м. 
 

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

10 куб.м.  
 

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

10 куб.м. 
 

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

10 куб.м.  
 

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

10 куб.м.  
 

14. Раковски  
с. Раковски, ул. “Г.С.Раковски“ № 69 
Сюлейман Салиев  

25 куб.м. 
 

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

30 куб.м. 
 

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

20 куб.м.  
 

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

15 куб.м. 

18. Черковна 
с. Черковна, ул. „З-ти март”  № 13 
Величка Стоянова 

10 куб.м. 

19. Ясеновец 
с. Ясеновец, ул. „Бузлуджа”  № 1 
Гюлджан Ахмедов 

35 куб.м. 

1.3 Социални услуги 50 куб.м. 

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

30 куб.м. 

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

10 куб.м. 

3. СНЦ „Диабет - Разград“ 
гр. Разград, ул. „Витоша“ № 3 
Цветанка Маринова 

5 куб.м. 

4. ЖНРО „Кармен“ 
гр. Разград, ул. „Витоша“ № 3 
Цветанка Маринова 

5 куб.м. 

1.4 Общински обекти 214 куб.м. 
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1. 
Общинска база за 
краткотраен отдих 

местност „Пчелина“ 
Матьо Коцев 

50 куб.м. 
 

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

15 куб.м. 

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

5 куб.м. 

4. Зоокът 
гр. Разград 
Ердин Сали 

10 куб.м. 

5. 
Приют за безстопанствени 
животни 

гр. Разград 
Александър Александров 

10 куб.м. 

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

15 куб.м. 

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

10 куб.м. 

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

10 куб.м. 

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

15 куб.м. 

10. ОП „Обреден дом“ 
Гробищен парк, 
Стоян Рачев 

10 куб.м. 

11. ОП „Обреден дом“ 
Гробищен парк, 
Младен Чакъров 

10 куб.м. 

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

50 куб.м. 

13. 
Здравен медиатор  
с. Раковски 

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

4 куб.м. 

1.5 Читалища 125 куб.м. 

3. 
НЧ „Просвета-1883“ 
с. Гецово 

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

10 куб.м. 

4. 
НЧ „Просвещение-1911“ 
с. Дянково 

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

10 куб.м. 

5. 
НЧ „Прозрение 1927“ 
с. Киченица 

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

5 куб.м. 

6. 
НЧ „Извор-1936“ 
с. Липник 

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

5 куб.м. 

7. 
НЧ „Светлина 1928“ 
с. Мортагоново 

с. Мортагоново, ул. „Струма“ № 9А, 
Мюведет Ислям  

5 куб.м. 

8. 
НЧ „Съзнание-Недоклан 
1927“, с. Недоклан 

с. Недоклан, ул. „Бузлуджа“ № 12,  
Атче Мухаремова 

5 куб.м.  

9. 
НЧ „Съгласие 1891“ 
с. Осенец 

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

10 куб.м. 

10. 
НЧ „Самообразование - 1894“, 
с. Побит камък 

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

10 куб.м. 

12. 
НЧ „Съзнание-1963“ 
с. Просторно 

с. Просторно, ул. „Стара планина“ № 1 
Татяна Георгиева 

5 куб.м. 

13. 
НЧ „Наука 1929“ 
с. Радинград 

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

5 куб.м. 

14. 
НЧ „Напредък 1901“ 
гр. Разград 

гр. Разград, пл. Напредък 
Илонка Неделчева 

25 куб.м. 

15. 
НЧ „Просвета 1895“ 
с. Топчии 

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

10 куб.м. 

16. 
НЧ „Нов живот-1909“ 
с. Ушинци 

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

15 куб.м. 

17. 
НЧ „Св. Св. Кирил и Методий -
1929“, с.  Ясеновец 

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

5 куб.м. 

1.6 Пенсионерски клубове 143 куб.м. 
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1. 
Пенсионерски клуб  
с. Балкански 

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

5 куб.м. 

2. 
Пенсионерски клуб  
с. Благоево 

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

5 куб.м. 

3. 
Пенсионерски клуб  
с. Гецово 

ПК „Втора младост“ с. Гецово 
Веселина Димова 

5 куб.м. 

ПК „Златна есен“ с. Гецово 
Надежда Михайлова 

5 куб.м. 

4. 
Пенсионерски клуб  
с. Дряновец 

ПК „Надежда“ - с. Дряновец,  
Мария Шишева  

5 куб.м. 

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

5 куб.м. 

5. 
Пенсионерски клуб  
с. Дянково 

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

10 куб.м. 

6. 
Пенсионерски клуб  
с. Киченица 

с. Киченица, ул. „Кирил и Методий“ № 30 
Дамян Йосифов 

10 куб.м. 

7. 
Пенсионерски клуб  
с. Липник 

с. Липник, ул. „Никола Вапцаров“ № 16 
Мехмед Хасанов 

5 куб.м.  

8. 
Пенсионерски клуб  
с. Мортагоново 

с. Мортагоново, ул. „Рожен“ № 1 
Ферди Динчер 

10 куб.м.  

9. 
Пенсионерски клуб  
с. Недоклан 

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

5 куб.м.  

10. 
Пенсионерски клуб  
с. Осенец 

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

5 куб.м.  

11. 
Пенсионерски клуб  
с. Побит камък 

с. Побит камък, ул. „Трети март“ № 51 
Костадинка Москова  

5 куб.м. 

12.  
Пенсионерски клуб  
с. Пороище 

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

5 куб.м. 

13. 
Пенсионерски клуб с. 
Просторно 

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

5 куб.м. 

14. 
Пенсионерски клуб  
с. Радинград  

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

5 куб.м. 

15. 
Пенсионерски клуб  
с. Раковски  

с. Раковски, ул. „Стара планина“ № 4  
Сюлейман Салиев 

10 куб.м. 

16. 
Пенсионерски клуб „Абритус“, 
гр. Разград 

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

5 куб.м. 

17. 
Пенсионерски клуб  
с. Стражец 

с. Стражец, ул. „Средец“ № 13  
Нуридин Мехмед  

15 куб.м.  

18. 
Пенсионерски клуб  
с. Топчии 

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

5 куб.м. 

19. 
Пенсионерски клуб  
с. Ушинци 

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

3 куб.м. 

20. 
Пенсионерски клуб  
с. Черковна 

с. Черковна, ул. „3-ти март“ № 13  
Величка Стоянова  

5 куб.м. 

21. 
Пенсионерски клуб 
 с. Ясеновец 

с. Ясеновец, ул. „Вежен“ № 10  
Гюлджан Ахмедов  

5 куб.м. 

1.7 Църкви 30 куб.м 

1. 
Църква „Св. Николай“  
гр. Разград 

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

 10 куб.м.  

2. 
Църква „Св. Димитър“  
с. Гецово 

с. Гецово, ул. „Здравец“ № 14 
свещ.  Дмитрий Терзи 

5 куб.м. 

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

с. Осенец, ул. „Абритус“ № 9 
прот. Цоню Цонев 

5 куб.м. 

4. Църква  „Св. Архангел с. Побит камък, ул. „Тодор  5 куб.м. 
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Михаил“ с. Побит камък Каблешков“ № 15, ст.ик. Георги Георгиев 

5. 
Църква „Св. Г. Победоносец“ 
с. Топчии 

с. Топчии, ул. „Добри Чинтулов“ № 2 
свещ. Светослав Светославов 

5 куб.м. 

1.8 Мюсюлмански храмове 95 куб.м. 

1. 
Мюсюлмански храм в  
с. Дянково 

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

     20 куб.м. 

2. Мюсюлмански храм в  
с. Киченица 

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

10 куб.м. 

3. Мюсюлмански храм в  
с. Мортагоново 

с. Мортагоново, ул. „Рила“ № 4  
Хамди Хамди 

10 куб.м. 

4. Мюсюлмански храм в  
с. Недоклан 

с. Недоклан, ул. „България“ № 2 
Осман Сюлейман 

10 куб.м. 

5. Мюсюлмански храм в  
с. Раковски 

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

10 куб.м. 

6. Мюсюлмански храм в  
с. Ясеновец 

с. Ясеновец, ул. „Антим“ № 1 
Гюнел Мехмед  

15 куб.м. 

7. Мюсюлмански храм в  
гр. Разград 

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

20 куб.м. 

1.9 Ветерани от войните 12 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

1.10 Военно инвалиди и военно пострадали 96 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 
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16. Иво Иванов Прокопиев, 
с. Гецово, общ. Разград, ул. „Патриарх Евтимий“ № 36 

4 куб.м. 

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

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

23. Тургай Идриз Селим, 
с. Стражец, общ. Разград, ул. „Владимир Заимов“ № 40 

4 куб.м. 

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

4 куб.м. 

 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Следващата докладна записка е номер 301. 

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

Община Разград 

Относно: Продължаване срока на настаняване и наемното 

правоотношение с наемател на жилищен имот – частна общинска 

собственост. 

Нещо имате ли да добавите? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Разгледана е в две постоянни комисии. Първо 

собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, със 7 гласа „ЗА“, „против“ – 1, комисията подкрепи проекта 

за решение. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 
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Благодаря. В постоянната комисия по законност проектът беше 

подкрепен с 6 гласа „ЗА“, „против“ – 1, без „въздържали се“. Въпроси към 

вносителя? Не виждам. Предложения, становища? Също не виждам. 

Подлагам на гласуване докладната запска. Докладната е 301. Гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 563 

 

Със Заповед № 614 от 31.05.2012 г. на Кмета на Община Разград в 

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

ул. „Бели Лом” № 51 са настанени Ахмед Мехмедов Наимов и 

членовете на семейството му, за който на 05.06.2012 г. е сключен 

договор за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, считано до 

05.06.2015 г. С последваща заповед на Кмета на Община Разград от 2015 

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

до 05.06.2018 г., за което е сключен Анекс към договора за наем. Към 

тази дата изтича срокът на настаняване в рамките на шестте години, 

поради което от наемателя е подадено Заявление с вх. № АО-05-03-3195 

от 18.04.2018 г. за продължаване на наемното правоотношение. 
  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 

подаденото заявление и приложените към него документи и след 

извършена проверка е установила, че лицето и членовете на 

семейството му отговарят на условията за настаняване в общинско 

жилище и към момента на подаване на заявлението, както и към 

настоящия момент нямат неразплатени задължения по сключения 

договор за наем. Същата е взела решение за продължаване срока на 

наемното правоотношение с подалия заявлението наемател. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 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 18 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма, 

Р Е Ш И: 

 

   1. Продължава с 4 /четири/ години срока на настаняване и 

наемното правоотношение на Ахмед Мехмедов Наимов /двучленно 

семейство/ – наемател на общинско жилище в гр.Разград, ул. „Бели 

Лом” № 51, състоящо се от три стаи, кухня и сервизни помещения, до 

05.06.2022 година.  

             2. Поради настъпили промени в жилищната нужда на 

наемателя, съгласно предвидените в чл. 13 от Наредба № 17 на 
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Общински съвет Разград норми за жилищно задоволяване, при 

възможност да му бъде предоставена гарсониера. При липса на 

свободна такива, да се приложи разпоредбата на чл. 13, ал. 6 от 

Наредба № 17 на Общински съвет Разград. 

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

продължаване срока на настаняване в общинското жилище на 

наемателя по точка 1 и сключи анекс към договора за наем за 

продължаване на наемното правоотношение. 
  

 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 10 

  

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Следващата докладна записка е с входящ номер 302. 

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

Община Разград 

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен 

устройствен план /ПУП/. 

Имате ли нещо да добавите? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, господин Председател. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Разгледана е единствено в постоянната комисия по ТСУ. 

Господин Христов. 302. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

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

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря Ви. Въпроси? Не виждам. Предложения, становища? 

Също не виждам. Проектът за решение се гласува и се приема с 

обикновено мнозинство от присъстващите в залата. Моля гласувайте. 
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Г-жа Валентина Френкева – дежурен секретар 

Уважаеми господин Председател, гласували общо 19 общински 

съветника, „ЗА“ – 19, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 564 

 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 103-06-5555 от 

27.04.2018 г. от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ“ ЕООД, гр.Разград, 

представлявано от СТОЯН ИВАНОВ - Управител  на дружеството за  

разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираната територия - за захранване с 
електрическа енергия на Шахтов кладенец № 2 Балкански, 

разположен в ПИ № 000065, в местност „ЯЛИЯ ПОД СЕЛО“ по КВС 

на землище с.Балкански, община  Разград, по реда на Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/. Искането е подписано и от Община 

Разград, тъй като цитираният Шахтов кладенец е общинска 

собственост. 

Към искането са приложени следните документи: 

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

парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура; 

- предложение за създаване на ПУП - парцеларен план на 

елементите на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираната територия в землището на  с.Балкански, община 

Разград, през следните  поземлени имоти:  

000062  - нива, частна държавна собственост:  

000391 – мера - общинска собственост:  

000060 – местен път – общинска собственост: 

000054 – местен път – общинска собственост: 

000064 – местен път – общинска собственост: 

- скици на имотите;  
 - Предварителен договор на Електроразпределение Север АД с 
№ ПУПРОК-1663/02.04.2018 г. 

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. 
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„ВОДОСНАБДЯВАНЕ-ДУНАВ“ ЕООД, гр.Разград, 

представлявано от СТОЯН ИВАНОВ - Управител на дружеството e 

представило задание за изработването на Подробен устройствен план – 

парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираната територия – за захранване с 
електрическа енергия на Шахтов кладенец № 2 Балкански – 

разположен в ПИ № 000065, в местност „ЯЛИЯ ПОД СЕЛО“ по КВС 

на землище с.Балкански, община  Разград.  

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

чието допускане се иска. Посочено е, че електрозахранването на 

Шахтов кладенец № 2 Балкански ще се изгради чрез кабелна линия 

СрН от съществуващ СРС № 10 от отклонението от СРС № 50 на ВЕЛ 

20 кV „Осенец“ до нов трафопост тип БКТП 20/ 0,4 в имота на 

кладенеца. Трасето на новопроектираният електропровод започва от 

МКРУ /мерене/ монтирано на стълб № 10 намиращ се в имот 000062 

държавен поземлен фонд, върви на запад през имот 000391 общинска 

мера и след това по местни пътища – общинска собственост № № 

000060 и 000064  до имота, в който е разположен шахтовия кладенец. 

На основание гореизложеното и чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 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. 5 от Закона 

за устройство на територията, Общински съвет Разград, с 19 гласа 

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

 

РЕШИ : 

 

1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план - парцеларен план на елементите на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - за 

захранване с електрическа енергия на Шахтов кладенец № 2 

Балкански разположен в ПИ № 000065, в местност „ЯЛИЯ ПОД 

СЕЛО“ по КВС на землище с.Балкански, община Разград и разрешава 

изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен 

план на елементите на техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираната територия за захранване с електрическа енергия 

на Шахтов кладенец № 2 Балкански разположен в ПИ № 000065, в 

местност „ЯЛИЯ ПОД СЕЛО“ по КВС на землище с.Балкански, 

община Разград през следните  поземлени имоти : 

000062  - нива, частна държавна собственост, в съществуващ 

сервитут :  

000391 – мера - общинска собственост, в съществуващ сервитут: 

000060 - местен път - общинска собственост: 
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000054 - местен път - общинска собственост: 

000064 - местен път - общинска собственост: 

 

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

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

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

Решението не подлежи на оспорване. 
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С Т А Т И Я 11 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Следващата докладна записка е с входящ номер 303. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Съгласие за продажба на придаваеми по регулация 

части от общински терени към УПИ I-60 в кв. 620 по регулационния 

план на град Разград. 

Госпожо Маринова, нещо имате ли да добавите? 

 

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

Не. Нямам какво да добавя към докладната записка. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Разгледана е в три постоянни комисии. Първо по ТСУ. 

Господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

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

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

подкрепи проекта за решение. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И в законност с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

комисията подкрепя проекта за решение. Въпроси, имате ли, към 

вносителя? Не виждам. Предложения, становища? Също не виждам. 

Гласуваме поименно. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   



100 

 

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. 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 

№ 565 

 

Деян Ананиев Джамбазов е собственик на поземлен имот с 
идентификатор 61710.504.6403  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Разград, съгласно Нотариален акт за 

покупко–продажба на недвижим имот № 122, том II, рег. № 2092, дело 

№ 696 от 22.04.1999 г., за който по действащия план за регулация е 
отреден УПИ с № I-60 в кв. 620 по регулационния план на гр. Разград. 
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Постъпила е молба от Деян Джамбазов с вх. № АО-05-03-

10117/14.12.2017 г. за закупуване на общински терен от 37,00 кв.м. 

представляващ част от улична регулация, придаваем към УПИ I-60 в 

кв. 620 по регулационния план на град Разград и от 142,00 кв.м., 

представляващи част от общински поземлен имот – частна общинска 

собственост с идентификатор 61710.504.6404 по кадастралната карта 

на гр.Разград, придаваем по регулация към УПИ I-60 в кв. 620 по 

регулационния план на град Разград. 

Поземлен имот с идентификатор 61710.504.6404 е с площ от 

930,00 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 

начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m) и е актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 2841 от 15.03.2018г. 

 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 дала 

съгласие за продажба на придаваемите по регулация части. 

Изготвена е от „Регпал”  ЕООД гр. Разград – оценител на 

недвижими имоти, съгласно сертификат рег. № 900300013/14.12.2009 г. 
на Камарата на независимите оценители в България пазарна оценка 

за 179 кв.м. придаваеми по регулация части, която е в размер на 5 

941,00 лв. (пет хиляди деветстотин четиридесет и един лева), без ДДС. 

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

с изх. № 6705000903 и 67050904/03.04.2018 г. на Община Разград, 

данъчната оценка на придаваемите части е в общ размер на 2 517.10 

лв.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

администрация, чл. 200, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от 

Закона за устройство на територията, § 8., ал. 2, т. 1 и ал. 3 от 

Преходни разпоредби на ЗУТ и § 22., ал. 1, т. 1, буква „а“ от 

Заключителни разпоредби на ЗУТ, чл. 35, ал. 4, т. 2 и ал. 6 и чл. 41, ал. 

2 от Закона за общинската собственост и чл. 32, ал. 5 от Наредба № 2 

на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Общинският 

съвет, след поименно гласуване, с 19 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие да се извърши продажба на придаваеми по 

регулация части в общ размер от 179,00 кв.м., представляващи – 37,00 

кв.м, придаваема част по улична регулация и 142,00 кв.м. придаваема 

част от Поземлен имот с идентификатор 61710.504.6404 по 

кадастралната карта на гр. Разград – частна общинска собственост, 
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съгласно Акт за частна общинска собственост № 2841 от 15.03.2018 г. 
към Поземлен имот с идентификатор 61710.504.6403, собственост на 

Деян Ананиев Джамбазов, представляващ УПИ I-60 в кв. 620 по 

регулационния план на град Разград на пазарна цена, определена от 

оценител на недвижими имоти в размер на 5 941,00 лв. (пет хиляди 

деветстотин четиридесет и един лева), без ДДС, при данъчна оценка на 

придаваемите части в общ размер на 2 517.10 лв. (две хиляди 

петстотин и седемнадесет лева и десет стотинки). 

 

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

сключи договор за продажба на придаваемите части по 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 по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 12 

  

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Следващата докладна записка е с входящ номер 304. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – 

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.502.6111  по  кадастралната карта на гр. Разград. 

Имате ли нещо да добавите, Госпожо Маринова? 

 

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

Нямам какво да добавя. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Комисията по собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 

подкрепи проекта за решение. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 
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Благодаря. Комисията по законност също подкрепя проекта за 

решение с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. Въпроси, имате 

ли, към вносителя? Не виждам. Предложения, становища? Политически 

изказвания? Няма. Подлагам на гласуване докладната записка. Поименно 

гласуваме. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 566 

 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 

собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.502.6111 по кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 640 

кв.м, с адрес: гр.Разград, ул. „Хаджи Димитър” № 32, с трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м). Имотът е актуван с Акт за 

частна общинска собственост № 2851/23.04.2018 год. и е включен за 

продажба в Програмата на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 год. Изготвена е 
пазарна оценка за имота от „Регпал” ЕООД – оценител на недвижими 

имоти, съгласно сертификат рег. № 900300013/14.12.2009 год. на 

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

16 766,00 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин шестдесет и шест лева), 

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

от ДОПК с изх. № 6705001009/17.04.2018 год. на Община Разград 

данъчната оценка за имота е 8 999,70 лв. (осем хиляди деветстотин 

деветдесет и девет лева и седемдесет стотинки).  

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 

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. 26, ал. 3, чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 19 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2851/23.04.2018 г., представляващ поземлен 

имот с идентификатор 61710.502.6111 по кадастралната карта на 

гр.Разград, с площ от 640 кв.м, с адрес: гр.Разград, ул.„Хаджи 

Димитър” № 32, с трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 

м), с граници: поземлени имоти 61710.502.7070; 61710.502.7066; 
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61710.502.7068 и  61710.502.7071, с начална тръжна цена, определена от 

оценител на недвижими имоти в размер на 16 766,00 лв. (шестнадесет 

хиляди седемстотин шестдесет и шест лева), без ДДС, при данъчна 

оценка в размер на 8 999,70лв. (осем хиляди деветстотин деветдесет и 

девет лева и седемдесет стотинки).  

 

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 по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 13 

  

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Следващата докладна записка е номер 305. 

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. 

Госпожо Маринова, нещо имате ли да добавите? 

 

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

Нямам какво да добавя. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Разгледана е в три постоянни комисии. Първо постоянната комисия 

по култура. 

 

Г-жа Фатме Селим – зам.-председател на ПК 

Уважаеми колеги, на проведеното заседание, след разискване, 

докладната е подкрепена с 3-ма „ЗА“, „против“ – няма и „въздържали се“ -

1. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Постоянната комисия по собственост. 
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Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 

проекта за решение. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И постоянната комисия по законност също подкрепя проекта за 

решение с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. Въпроси към 

вносителя? Не виждам. Предложения, становища? Също не виждам. 

Гласуваме поименно колеги. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   
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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 

№ 567 

 

Община Разград е собственик на имот – публична общинска 

собственост, съгласно Акт за публична общинска собственост № 

555/18.05.1998 г., представляващ изложбена зала на два етажа и 

санитарен възел, находящ се в гр. Разград, бул. „България” № 5. Част 

от имота, представляваща партерно помещение със застроена площ от 

104,60 кв.м, в т.ч. санитарен възел e включена в Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г. 
за отдаване под наем. Комисията по чл. 2 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост е приела решение за 

провеждане на търг за отдаване под наем на частта от имота за срок от 

5 години, при следните условия: 

• Частта от имота да се използва за търговска дейност – 

продажба на промишлени стоки; 

• Извършване ремонт на покрива и на партерното 

помещение;  
• Срок за изпълнение на ремонта – 3 месеца; 

• Ползване на гратисен период без заплащане на наем за срок 

от 7 месеца, поради извършен ремонт; 

• Осигуряване на достъп до изложбения салон на втория 

етаж за провеждане на мероприятия от Дружеството на художниците 
гр.Разград. 

   

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 

и 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 19 

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

 

Р Е Ш  И: 
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване по реда на глава 

седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, 

за отдаване под наем за търговска дейност, за срок от 5 (пет) години, 

на част от имот – публична общинска собственост, актуван с Акт за 

публична общинска собственост № 555/18.05.1998 г., с адрес: гр. 

Разград, бул. „България” № 5, представляваща партерно помещение 
със застроена площ от 104,60 кв.м, в т.ч. санитарен възел, при граници 

на частта от имота: север – тротоар, запад – проход, изток – складово 

помещение, при начална месечна наемна цена в размер на 536,65 лв., 

без ДДС, определена съгласно Приложение № 1 на Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост, при следните условия: 

• Частта от имота да се използва за търговска дейност – 

продажба на промишлени стоки; 

• Извършване ремонт на покрива и на партерното 

помещение;  
• Срок за изпълнение на ремонта – 3 месеца; 

• Ползване на гратисен период без заплащане на наем за срок 

от 7 месеца, поради извършен ремонт; 

• Осигуряване на достъп до изложбения салон на втория 

етаж за провеждане на мероприятия от Дружеството на художниците 
гр. Разград. 

 

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

сключи договор въз основа на резултата 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 по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 14 

  

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Следващата докладна записка е с входящ номер 306. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на Сдружение с нестопанска цел 

„Федерация на жените – Разград“, гр.Разград, БУЛСТАТ: 116542391, 
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със седалище: гр.Разград, бул. „Априлско въстание“ № 56 

безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска 

собственост, намиращ се на бул. „Априлско въстание“ № 56, бл. 8 в гр. 

Разград. 

Госпожо Маринова, нещо имате ли да добавите по докладната? 

 

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

Нямам какво да добавя. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз благодаря. Две комисии. Първо по собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 

проекта за решение. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И постоянната комисия по законност също го подкрепи с 6 гласа 

„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. Въпроси? Не виждам. Предложения, 

становища? Също не виждам. Съгласно изискванията на закона за 

приемане на настоящото решение са необходими 22 гласа, а именно 

квалифицирано мнозинство от 2/3 от общинския съвет. Безвъзмездно 

право на ползване. Колеги, моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   
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13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. 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 

№ 568 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2, чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.39, 

ал.4 и ал.6 от ЗОС и чл.39, ал.3 от Наредба №2 за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и 

след поименно гласуване, с 19 гласа „ЗА“,  „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

Не приема докладна записка с вх. №УД-01-09-306/11.05. 2018 г. от 

Галина Милкова Георгиева – Маринова – зам.-кмет на Община 

Разград 

 Относно: Учредяване на Сдружение с нестопанска цел 

„Федерация на жените – Разград“, гр.Разград, БУЛСТАТ: 116542391, 

със седалище: гр.Разград, бул. „Априлско въстание“ № 56 

безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска 

собственост, намиращ се на бул. „Априлско въстание“ № 56, бл. 8 в гр. 

Разград. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

приемането му. 

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока на 

Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд 

Разград. 

 

С Т А Т И Я 15 

  

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Следващата докладна записка е номер 307. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на възмездно право на ползване на част от 

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

Имате ли нещо да добавите? 

 

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

Не. Благодаря. Нямам какво да добавя. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Три комисии. Първо по селско стопанство. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Уважаеми господин 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“, 

подкрепи проекта за решение. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 

проекта за решение и докладната записка. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 
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И комисията по законност също го подкрепи с 6 гласа „ЗА“, без 

„против“ и „въздържали се“. Въпроси? Не виждам. Предложения, 

становища? Също не виждам. Необходимо е мнозинство от 17 гласа. 

Гласуваме поименно. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 569 

 

Постъпило е заявление от гражданин с искане за учредяване на 

право на ползване върху земеделска земя – публична общинска 

собственост, находяща се в землището на с. Пороище, община Разград 

за настаняване на пчелни семейства. 

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

оценка от инж. Невяна Иванова Найденова-Ненова, оценител на 

земеделски земи и трайни насаждения съгласно Сертификат рег. № 

810100049/01.12.2010 г. на Камарата на независимите оценители в 

България. 

 Заявителят, имотът, границите на същият, пазарната оценка и 

данъчната оценка за правото на ползване 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 

общинска собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с 
над 10 броя пчелни семейства общината учредява право на ползване, 
при условия, регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

администрация, чл. 7, ал. 2,  чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и 

чл. 20, ал. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет Разград за 

управление, ползване и разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 
20 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

      

Р Е Ш И : 

 

1. Учредява възмездно право на ползване върху част от имот – 

публична общинска собственост, находяща се в землището на с. 
Пороище, община Разград за настаняване на пчелни семейства по 

заявление, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна 

част от настоящето решение.   
2. Определя цена на правото на ползване за целия период, 

съгласно Приложение № 1,  колона 14. 
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 3. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 

години.  

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

сключи договор за учредяване правото на ползване. 
  

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 – Разград. 

 

С Т А Т И Я 16 

  

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Следващата докладна записка е номер 308. 

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 гр. Разград. 

Госпожо Маринова, нещо имате ли да добавите? 

 

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

Нямам какво да добавя. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Отново три комисии. Първата по селско стопанство. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 

по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и с 5 гласа „ЗА“, 

без „против“ и „въздържали се“, подкрепи проекта за решение. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря и аз. Собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 
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С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 

проекта за решение. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. И постоянната комисия по законност със същия резултат 

6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, също подкрепя проекта за 

решение. Въпроси? Не виждам. Предложения, становища? Също не 

виждам. Гласуваме поименно, колеги. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 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 Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   
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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 

№ 570 

 

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 гр. Разград. 

 Определена е частта на имота за настаняване на пчелните 
семейства и е изготвена схема с идентификатори на точките. 
 Заявителя, имота и границите на същия 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 ал. 2 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,  Общинският съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 19 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.  
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 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 7-дневен срок от 

приемането му. 

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

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 17 

  

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Преминаваме към следващата докладна и мисля последна по нашия 

списък, с входящ номер 332. 

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 „ДКЦ I Разград“ ЕООД 

гр.Разград за удължаване срока на отдавани под наем на кабинети, 

включени в капитала на дружеството по Наредба №3 на Общински 

съвет 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. 

Колега Анастасов, съвсем на кратко да ни запознаете. 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“, вносител 

Уважаеми колеги, 

Получено е писмо от Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД, гр. 

Разград, с което ни уведомява, че на 11.06.2018 г. изтича 3-годишния срок 

на договорите за отдаване под наем на два броя кабинети. 

В баланса на дружеството е включена сграда, находяща се на адрес: 

гр. Разград, ул. „В.Левски“ № 1. 

И с това писмо той  ни уведомява, че изтича 3-годишния срок на 

договорите за отдаване под наем. 

Наемателите заплащат в срок наемните цени, опазват предоставеното 

им имуществото, като някои от тях са направили и допълнителни 

подобрения. Помещенията се ползват по предназначение и не се 

преотдават под наем.  

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Разград да 

вземе следното решение: 
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1. Дава разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград, да 

продължи срока на договорите за наем за кабинети № 44 и № 48 със седем 

години, до максимално допустимия 10 годишен срок. 

2. Месечните наемни базисни цени за кабинети №44 и №48, да 

бъдат съобразени с Решение №35/28.02.2017г на Общински съвет Разград 

за приетите изменения в Приложение №1 към Наредба №2 на Общински 

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

– общинска собственост. 

3. Възлага на Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД, гр.Разград 

изпълнението на решението по т.1 и т.2. 

Завърших. 

  

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря, колега Анастасов. Вашата докладна записка беше 

разгледана в постоянната комисия по собственост, всъщност там Вие 

взехте решение да изготвите такава докладна. Въпроси имате ли към 

вносителя? Да, колега Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

На заседание на комисията по законност, госпожа Галина Георгиева, 

заместник – кмет на Община Разград, ако не греша точно за тази докладна 

записка изрази становище, че предлаганото в нея е незаконосъобразно. 

Нали така беше госпожо Георгиева? Поддържате ли това становище? 

 

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

Абсолютно. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз благодаря. Други въпроси? Предложения, становища? Не 

виждам. Подлагам на гласуване докладната записка, колеги, поименно. 

Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.05.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 
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1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов   + 

9. Диана Добромирова Мирчева Отсъства   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев   + 

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков   + 

17. Марина Петрова Христова  Не участва   

18. Мариан Пламенов Иванов Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев   + 

21. Надежда Радославова Димитрова Не участва   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели   + 

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 Не участва   

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 

№ 571 

 

На основание чл. 27, ал.4 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 

8 от ЗМСМА, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 5 

гласа „ЗА“,  „против“ – няма, „въздържали се“ – 8, 

 

Р Е Ш И: 
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Не приема докладна записка с вх. №УД-01-09-332/22.05. 2018 г. от 

Наско Стоилов Анастасов  -  Общински съветник и председател  на  

ПК  по  управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол 

Относно: Даване разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД 

гр.Разград за удължаване срока на отдавани под наем на кабинети, 

включени в капитала на дружеството по Наредба №3 на Общински 

съвет 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. 

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. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колеги, с това моят списък с докладни записки се изчерпа. Не 

виждам други докладни записки, които да гледаме. Преминаваме към 

точка втора от дневния ред. 

 

ТОЧКА ВТОРА 

ПИТАНЕ 

 

Питане от Таня Петрова Тодорова – общински съветник от групата 

на БСП в Общински съвет Разград 

Относно: Организацията за превоз на децата от с. Осенец до 

детската градина в с. Гецово, график за превоз на тези деца от с. 
Осенец до детската градина в с. Гецово. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

В залата ли е госпожа Тодорова? Няма я. На основание чл.96 ал.2 от 

правилника, питането се снема от дневния ред, когато общинският 

съветник, който го е направил отсъства или го е оттеглил. И преди да 

приключим, съм длъжен да ви запозная с постъпилите писма. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Председател. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 
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Да. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Държа да отбележа, че съм готов с отговора. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Вие можете да й го предоставите писмено на госпожа Тодорова. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

А, ето я госпожа Тодорова.  

Госпожо Тодорова, на точката за Вашето питане сме в момента. 

Съвсем на кратичко. Всъщност, Вие го изложихте. Сега да чуем отговора 

на кмета. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Да, отговора да чуем. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаема госпожо Тодорова, 

Във връзка с постъпилото от Вас питане с вх.№ 243/25.04.2018 г. в 

Община Разград по повод Решение № 478 от 21.12.2017 г. на Общински 

съвет – Разград за децата от закритата детска градина „Иглика“ в село 

Осенец, Ви информирам: 

За децата, пътуващи от село Дряновец и от село Осенец, ежедневно е 

осигурен транспорт от двете села до Детска градина „Здравец“ с. Гецово. 

Изготвен е дневен график за маршрутното разписание, с уточнение на 

сутрешното придвижване до с. Гецово и за следобедното им връщане в 

съответно в с. Осенец и с. Дряновец за периода месец април 2018 до месец 

август 2018 г. с графика са запознати родителите на децата, които ползват 

този транспорт. Транспортирането на децата се осъществява сутрин от 

автобус на Основно Училище „Д-р Петър Берон“ с. Осенец, а следобед от 

автобус на отдел „Образование“ Община Разград. Детска градина 

„Здравец“ с. Гецово ежедневно осигурява придружител на пътуващите 

деца. В Община Разград не е постъпвала информация за регистрирани 

случаи на нарушаване графика за превоз на децата. 

Завърших. 
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Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Госпожо Тодорова.  

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Доуточняващ въпрос имам. За съжаление в отговора не е взето 

отношение по един от най-важните въпроси. Въпрос номер три: Какъв е 

графика? Съобразен ли е с възрастта на децата. Както и съобразена ли е 

възможността на родителите да могат да посрещат своите деца и да ги 

изпращат на детска градина? Това ми е уточняващия въпрос. Дали е 

съобразен с родителите, които работят и дали с тяхната възраст. По дни и 

часове. Третият ми въпрос беше какъв е графикът по дни и часове. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Тодорова, с графика са запознати родителите на децата. 

Това е, което мога да Ви отговоря. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

До колкото разбирам, този график явно е в тайна, но при срещи с 

избиратели в село Осенец, както и на предходната сесия, се изказа 

родителка, която е от Осенец и праща детето си в детската градина в 

Гецово и те споделят, че графикът е неудобен. И също така е регистрирано 

нарушение, че децата се връщат по-рано и няма кой да ги вземе от детска 

градина, нито родителите, нито техните баби и дядовци. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Тодорова, това са Ваши твърдения. За пореден път Ви 

казвам, че официална информация за регистрирани случаи на нарушаване 

на графика нямаме, нито имаме подадени жалби от родителите по 

въпросите, които коментирате. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Благодаря. Наистина уточняващи други въпроси, има ли? Няма. Не 

виждам. 

 

ТОЧКА ТРЕТА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колеги, постъпили са писма в деловодството на Общински съвет – 

Разград, които са разпределени от предходния Председател господин 
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Ненчев в постоянните комисии, които ще се гледат на редовните заседания 

на комисиите през месец юни. 

Нещо от вас, имате ли да добавите в точка разни? Не виждам.  

Поради изчерпване на дневния ред, в 18:05 часа закривам 

заседанието на общинския съвет. 

 

  

 

 

 

  ЗАМ. - ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

      / Калоян Монев / 

 

 ПРОВЕРИЛ СЕКРЕТАР:                                 

 /Валентина Френкева/ 

 

 


