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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 44 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 31.07. 

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

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  31. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 30 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включи и общински съветник Хами 

Хамиев. 

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници Елка 

Неделчева и Стоян Димитров. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

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

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

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

общинска администрация; журналисти и граждани. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добър ден на всички! По изключение, в началото ще се започнем 

сесията с едно изказване, за което каня известния журналист на 

Разградския „Екип 7“ – Антония Кирилова, да сподели нещо с всички нас 

преди официално да стартираме началото на редовната сесия на Общински 

съвет-Разград. Заповядайте, госпожо Кирилова. 

 

Г-жа Антония Кирилова – Журналист във вестник „Екип 7“ 

Добър ден на всички! Както вече обявих, аз съм Антония Кирилова 

за тези, които не ме познават. Тук съм в качеството си на ръководител на 

Клуб „Наблюдател“ към училище „Тургенев“. И всъщност с децата през 

цялата година се срещахме с различни хора и създадохме вестник, който 

сега продаваме с благотворителна, цел в подкрепа на 12-годишната 

Габриела Иванова. Тя учи в същото училище и страда от много рядко 

заболяване - склеродермия, което по принцип не е характерно за деца. Има 

само три случая в България, тя е едно от тези деца, нуждае се от 

поддържаща терапия и нашата цел беше да осигурим поне един курс на 

лечение, който струва 350 лв. на месец. И благодарение на всички Вас, 
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които днес ни подкрепихте и купихте от нашия вестник, ние всъщност 

постигнахме целта си, за което съм Ви безкрайно признателна и 

благодарна. Благодаря Ви, че имате големи сърца, Вие надминахте моите 

очаквания стократно, за което съм Ви безкрайно признателна. Благодаря 

Ви и приятна сесия.  

 

/ Бурни ръкопляскания в залата/ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз благодаря на тези талантливи и красиви деца, че имат такива 

инициативи и че случват добрини. Да са живи и здрави!  

Сега по същество… За днешното заседание на Общинския съвет са 

се регистрирали 30 общински съветника. По уважителни причини, след 

като са депозирали при мен своите уведомления, отсъстват Стоян 

Димитров и Елка Неделчева. Дежурен секретар на днешното заседание ще 

бъде на ротационния принцип, който следваме – Таня Тодорова от групата 

на „БСП“. Предложен Ви е дневен ред в две точки.  

- Първа точка – докладни записки 

- Втора точка – текущи, в която ще чуем отговор на Актуален въпрос, 

поставен на предходното заседание, от съветник Иво Димитров, както и 

Питане постъпило на 25 юли от съветник Таня Тодорова, както и текущи 

въпроси по материали постъпили в Общинския съвет до датата на това 

заседание. Давам Ви думата, ако имате въпроси или предложения по така 

представения дневен ред за днешното заседание. Не виждам желаещи. 

Пристъпваме към гласуване на дневния ред за редовната сесия на 

Общински съвет-Разград. Моля, гласувайте.  

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

 Гласували  общо 29 съветници, „ЗА – 29, „против“ и „въздържали се“ 

– няма.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. С 29 гласа „ЗА,  без „против“ и „въздържали се“, 

приехме дневния ред за редовната ни сесия, в последния вторник на 

месец юли. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Пристъпваме към изпълнение на точка първа – тя е докладни 

записки. И първа ни предстои да разгледаме докладна записка с вх.№432. 

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

Разград 

Относно: Приемане на актуализирано разпределение на 

променения бюджет към 31.12.2017  г. и отчета за изпълнението на 

бюджета на Община Разград и сметките за средства от Европейския 

съюз към 31.12.2017 година.  

Доктор Василев, тъй като тази докладна записка влиза във всички 

комисии,постоянни, на Общинския съвет, всеки един от съветниците е 

имал възможност да задава въпроси, да изказва становища поне три пъти, 

на всяка от комисиите, на които е член. Ще Ви помоля много накратко да 

ни представите докладната записка.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Нямам какво да добавя към 

докладната записка. Само ще отбележа, че при спазване на изискванията 

на чл.140, ал.1 от Закона за публичните финанси са ми предоставили писмо 

на Сметна палата, с което е получен Приложение №9, с което е получен 

Одитен доклад, съдържащ немодифицирано мнение относно: 

консолидирания годишен финансов отчет на Община Разград за 2017 г. и 

заверен Финансов отчет. Одитния доклад е публикуван на интернет 

страницата на Община Разград, Секция – Финанси и бюджет. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка, както споменах преди малко е 

разгледана във всички постоянни комисии. Ще помоля госпожа 

Димитрова, за ПК по бюджет, финанси и икономическа политика да 

докладва. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, настоящата докладна записка беше разгледана и 

съответно беше подкрепена, като 4 общински съветника гласуваха „ЗА“, 

„въздържали се“ – 1, „против“ – няма. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За ПК по управление на общинската собственост, 

приватизация и следприватизационен контрол, господин Анастасов.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА“, и 3 „въздържали се“, комисията 

подкрепи проекта за решение.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Разбрах преди началото на сесията, че за ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 

етика, предложения на гражданите и връзка с НПО ще докладва съветник 

Мариан Иванов. Ако обичате да ни докладвате за постоянната комисия по 

законност. 

 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател. Настоящата докладна записка беше 

разгледана на редовно заседание на постоянната комисия по законност, 

като с 4 гласа „ЗА“, 2 – „въздържали се“, и без „против“, същата е 

подкрепена. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. За ПК по устройство и развитие на територията, 

транспорт на Общината, господин Христов.  

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Проекта за докладна записка за 

приемане на актуализираното разпределение на бюджета, получи 5 гласа 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

горско, водно и ловно стопанство.  

 

 Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

 Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана на постоянната комисия 

по околна среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

подкрепи проекта за решение. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Георгиева, за ПК по социална политика, 

трудова заетост и здравеопазване.  

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря. Постоянната комисия е разгледала докладната записка с 

проекта за решение, гласувала с 3 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали 

се“ -1.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За ПК по образование и наука, господин Хасанов. 

 

Г-н Хасан Хасанов– Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Постоянната комисия 

по образование е разгледала докладната записка и гласуването е следното: 

„ЗА“ -3, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. За ПК по култура, културно-историческо наследство и 

духовни ценности, ще докладва нейния заместник председател – госпожа 

Фатме Селим. Заповядайте. 

 

Г-жа Фатме Селим – Зам.-председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо Радославова. Постоянната комисия по 

култура, културно-историческо наследство и духовни ценности на 20 юли 

– петък разгледа докладната записка заедно с проекта за решение и гласува 

по следния начин: „ЗА“ – 4, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За ПК  за младежта, спорта и туризма, господин 

Парашкевов. 

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, поради липса на кворум постоянната комисия не 

взе решение по докладната записка и изрази само становище, чрез 

гласуване по следния начин: „ЗА“ – 2, „против“ – няма, „въздържали се“ 

също няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За ПК по международно сътрудничество, господин 

Вели.  

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 

решение с 4 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате възможност да зададете въпроси към вносителя 

по тази докладна записка. Не виждам желаещи. Становища и предложения 

във връзка с нея? Разбирам, че няма такива. Пристъпваме към поименно 

гласуване на докладна записка с вх.№432. Моля гласувайте.  
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С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.07.2018 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  +  

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан  +  

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев  +  

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти  +  

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. 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 +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев отсъства   

28. Таня Петрова Тодорова   +  

29. Фатме Зелкиф Емин  +  

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов  +  

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 583 
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Съгласно разпоредбите на чл. 140, ал. 1 от Закона за публичните 

финанси /ЗПФ/, Кметът на общината изготвя годишния отчет за 

изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, 

придружен с доклад и го внася за приемане от Общинския съвет. 

Годишният отчет на Община Разград към 31.12.2017 г., 

приложен към настоящото решение, е изготвен съобразно 

изискванията на чл. 45, ал. 1 и чл. 140, ал. 1 и ал. 2 от ЗПФ и чл. 43 от 

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

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза и за съставяне, 

приемане, изпълнение  и отчитане на общинския бюджет. 

Съобразно изискванията на чл. 140, ал. 4 от ЗПФ и раздел II от 

Наредба № 23 на Общински съвет Разград за реда и начина за 

провеждане на публични обсъждания е проведено обществено 

обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 т. 6 и ал. 2 и 

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

администрация, чл. 140, ал. 5 и ал. 6 от Закона за публичните финанси, 

чл. 44, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение  и отчитане 

на общинския бюджет, Общински съвет  Разград, след поименно 

гласуване, с 19 гласа „ЗА“, „против“ – 8, „въздържали се“ – 2, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Разград 

за 2017 г., както следва: 

   1.1. Планови показатели: 

                   1.1.1. По прихода                                     43 015 275 лв. 

/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/ 

                   1.1.2. По разхода                                           43 015 275 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи съгласно 

Приложение № 2, вкл. от №2.1. до № 2.9. / 

    1.2. Отчетни показатели:    

      1.2.1. По прихода                                                   42 228 641 лв. 

/разпределени по параграфи съгласно Приложение № 1/ 

                   1.2.2. По разхода                                                    39 357 985 лв. 

/разпределени по функции,дейности и видове разходи в Приложение 

№ 2/ 

                   1.2.3. Остатък в края на периода      2 870 656 лв. 

2. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи на 

Община Разград – план/отчет от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. 

/Приложение № 3/. 
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3. Приема финансовите сметки на общинските предприятия към 

31.12.2017 г. /Приложения № № 4.1-4.6/. 

4. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг към 

31.12.2017 г. /Приложение № 5/. 

5. Приема отчета за изпълнение на сметките за средствата от 

Европейския съюз  за 2017 г. /Приложение № 6/. 

             6. Приема отчета за изпълнение на бюджета по кметства към 

31.12.2017 г. /Приложение № 7/. 

7. Приема отчета за лимитирани разходи: 

    7.1. Представителни разходи              7 086 лв. 

 в това число: 

7.1.1. На кмета на Община Разград    6 153 лв. 

7.1.2. На Общински съвет Разград                   933 лв. 

 

    7.2. За отпускане на помощи за лечение   31 519 лв. 

 в това число: 

 7.2.1. За еднократна помощ за лечение            14 077 лв.  

 7.2.2. За подпомагане на двойки, семейства и  

лица с репродуктивни проблеми             17 442 лв. 

 

    7.3. За помощи за погребение на починали граждани   4 666 лв.   

 

 Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на 

Община Разград. 

 

Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и на 

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

приемането му. 

 

/Приложения с №№ 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8 и 9 са неразделна част от 

решение №583 и са приложени към протокола./ 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№433. 

Докладна записка от  д-р Валентин 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  от Протокол № 37 от 01.02. 2018 год. на Общински 

съвет Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Община Разград е собственик  на следните имоти: 

• Поземлен имот ул. „Абритус“ № 9, гр. Разград; 

• Поземлен имот – нива, с. Черковна. 

Имотите не са включени в Програмата за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост за 2018 година. 

За тях е проявен интерес за закупуването им. 

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: 

1. 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 : 15 броя имота – 282 605 лв.”.  

§ 2. В т. 3. „От общински поземлен фонд“ 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 3.2. се изменя така:  

„Продажба : 25 броя имота – 37 892 лв.“. 

§ 3. 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 -15 броя” и се създава нова точка 15 със следното 

съдържание: 

„15. Поземлен имот № 61710.502.3853, ул. „Абритус“ № 9, гр. 

Разград – 790 кв.м“. 

§ 4. В т.3. „Общински поземлен фонд“ от Раздел III „Описание на 

имотите, предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното 

изменение: 

Подточка 3.2. се изменя и допълва, както следва: 

 „Продажба – 25 броя земеделски имота ” и се създава нова точка 

25 със следното съдържание: 
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„25. Поземлен имот № 013036, нива с площ 6,998 кв.м. в 

местността „Мерджумеклик“ , с. Черковна“. 

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-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната е разгледана в ПК по управление на 

общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и 

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 

решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов, за общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната бе разгледана в комисията и при 

станалите разисквания господин Ненчев направи процедурно 

предложение: двата поземлени имота да бъдат гласувани поотделно, но 

предложението не бе прието с 2 гласа „ЗА“, и 3 „въздържали се“. Така при 

проведеното гласуване, с 5 гласа „ЗА“, и 2- „въздържали се“, комисията 

подкрепи проекта за решение, като общинския съветник Иво Димитров не 

гласува по тази докладна записка и проекта за решение поради конфликт 

на интереси. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви за изчерпателния доклад. Господин Иванов, за 

комисията по законност. 

 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател. Настоящата докладна записка беше 

разгледана на редовно заседание на постоянната комисия по законност, 

като общински съветник Иво Димитров не гласува по тази докладна 

записка и проекта за решение поради конфликт на интереси. Същата 

докладна записка беше подкрепена с 4 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – 1. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли въпроси към вносителя на докладната записка? 

Не виждам желаещи. Изказвания, предложения във връзка с нея? Няма 

такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 

вх.№433. Моля гласувайте.  

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

Мандат 2015 – 2019 година 

31.07.2018 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 Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

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 отсъства   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 584 

 

С Решение № 495 от Протокол № 37/01.02.2018 година на 

Общински съвет Разград е приета Програмата за управление и 
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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. 

Община Разград е собственик  на следните имоти: 

• Поземлен имот № 61710.502.3853, ул. „Абритус“ № 9, гр. 

Разград; 

• Поземлен имот № 013036 – нива, с. Черковна. 

За реализиране на основната цел на Програмата възниква 

необходимостта от включване в нея на посочените имоти.   

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 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 22 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. 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 : 15 броя имота – 282 605 лв.”.  

§ 2. В т. 3. „От общински поземлен фонд“ 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 3.2. се изменя така:  

„Продажба : 25 броя имота – 37 892 лв.“. 

§ 3. 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 -15 броя” и се създава нова точка 15 със следното 

съдържание: 
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„15. Поземлен имот № 61710.502.3853, ул. „Абритус“ № 9, гр. 

Разград – 790 кв.м“. 

§ 4. В т.3. „Общински поземлен фонд“ от Раздел III „Описание на 

имотите, предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното 

изменение: 

Подточка 3.2. се изменя и допълва, както следва: 

 „Продажба – 25 броя земеделски имота ” и се създава нова точка 

25 със следното съдържание: 

„25. Поземлен имот № 013036, нива с площ 6,998 кв.м. в 

местността „Мерджумеклик“ , с. Черковна“. 

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 3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№434. 

Докладна записка от  Галина Милкова Георгиева – Зам.-кмет на 

Община Разград 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост на 

собственика на законно построената в него сграда.  

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на поземлен имот с идентификатор 

61710.504.96 по кадастралната карта на гр.Разград. В имота е изградена 

законно построена сграда, която собственост на Севдалин Севдалинов 

Ананиев и Севгюл Севди Ахмед. Получена е молба от упълномощен 

представител на собствениците на сградата за закупуване на имота. 

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба от 2008 г. на 

нотариус Виолета Тодорова, Севдалин Севдалинов Ананиев и Севгюл 

Севди Ахмед са признати за собственици на законно построена сграда. Тя 

се намира в поземлен имот с адрес ж.к „Орел“, блок 16, площта е 332,00 

кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на 

трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс. Изготвена е 

оценка от лицензиран оценител, която е в размер на    11 044,00 лв. , без 
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ДДС. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка издадена от Община 

Разград същата е в размер на 4 196,50 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. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

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

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, предлагам на Общинския съвет да приеме следното решение: 

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

представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.504.96 по 

кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 332,00 кв.м., с трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: 

За друг обществен обект, комплекс и адрес: гр. Разград, ж.к. „Орел”, на 

Севдалин Севдалинов Ананиев и Севгюл Севди Ахмед, собственици на 

законно построена в имота сграда, на цена в размер на 11 044,00 лв. 

/единадесет хиляди четиридесет и четири лева/, без ДДС, представляваща 

пазарната оценка на имота, определена от оценител на недвижими имоти, 

при данъчна оценка в размер на 4 196,50 лв. /четири хиляди сто деветдесет 

и шест лева и петдесет  стотинки/. 

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

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

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната е разгледана в ПК по управление на 

общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и 

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 

решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов, за общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

комисията подкрепи проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Иванов, за комисията по законност. 

 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател. Настоящата докладна записка е 

подкрепена с 6 гласа „ЗА“, без „против“ – няма, и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с тази докладна записка? Няма 

такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 

вх.№434. Моля гласувайте.  

 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.07.2018 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

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 +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

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 отсъства   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Не участва   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 585 

 

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим 

имот № 127, том І, рег.№ 1985, дело № 106 от 2008 год. на Виолета 

Тодорова – нотариус с рег.№ 312 по регистъра на Нотариалната 

камара Севдалин Севдалинов Ананиев и Севгюл Севди Ахмед са 

собственици на законно построена сграда. Сградата е изградена в 

поземлен имот с идентификатор 61710.504.96 по кадастралната карта 

на гр.Разград, с площ от 332,00 кв.м., трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За друг 

обществен обект, комплекс. Имотът е актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2858/03.07.2018 год. С молба до Общински 

съвет Разград с вх.№ 284/02.05.2018 год. чрез упълномощен 

представител собствениците на сградата са поискали да закупят 

гореописания имот. 

Изготвена е оценка от „Регпал” ЕООД гр.Разград – оценител на 

недвижими имоти, съгласно сертификат рег.№ 900300013/14.12.2009 

год. на Камарата на независимите оценители в България, която е в 

размер на    11 044,00 лв. /единадесет хиляди четиридесет и четири 

лева/, без ДДС. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, 

ал. 1 от ДОПК с изх.№ 6705001724/02.07.2018 год. на Община Разград 

данъчната оценка за имота е в размер на 4 196,50 лв. /четири хиляди 

сто деветдесет и шест лева и петдесет 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. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

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

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, след поименно гласуване, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2858/03.07.2018 год., представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.504.96 по кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 332,00 

кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин 

на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс и адрес: гр. 

Разград, ж.к. „Орел”, при граници на имота: имоти №№ 61710.504.89, 
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61710.504.92 и 61710.504.99 на Севдалин Севдалинов Ананиев и 

Севгюл Севди Ахмед, собственици на законно построена в имота 

сграда, на цена в размер на 11 044,00 лв. /единадесет хиляди 

четиридесет и четири лева/, без ДДС, представляваща пазарната 

оценка на имота, определена от оценител на недвижими имоти, при 

данъчна оценка в размер на 4 196,50 лв. /четири хиляди сто деветдесет 

и шест лева и петдесет  стотинки/. 

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

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

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 4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№435. 

Докладна записка от  Галина Милкова Георгиева – Зам.-кмет на 

Община Разград 

Относно: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – 

частна общинска собственост, представляващ имот с № 013036, 

находящ се в местността „Мерджумеклик“ в землището на с. 

Черковна,  общ. Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 

собственост, представляващ имот с № 013036, който се намира в 

местността „Мерджумеклик“ в землището на с. Черковна,  общ. Разград, и 

е с площ от 6.998 дка и начин на трайно ползване: нива. Имотът е актуван с 

Акт за общинска собственост и е включен за продажба в Програмата на 

Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2018 г. 

Изготвена е пазарна оценка, която е в размер на 10 392.00 лв., без 

ДДС. 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка издадена от Община 

Разград, тя е в размер на 1 183.00 лв. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 

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

предлагам на Общински съвет Разград, да приеме следното решение: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 767/21.07.2010 г., представляващ имот с № 013036, 

находящ се в местността „Мерджумеклик“, в землището на с. Черковна,  

общ. Разград, с площ от 6.998 дка и начин на трайно ползване: нива, с 

начална тръжна цена, определена от оценител на недвижими имоти в 

размер на 10 392.00 лв., без ДДС, при данъчна оценка в размер на 1 183.00 

лв. 

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

договор въз основа на резултата от проведения търг. 

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната е разгледана в ПК по управление на 

общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и 

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 

решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

комисията подкрепи докладната записка и проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Иванов, за законност. 

 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря. Настоящата докладна записка беше подкрепена с 4 гласа 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Димитров.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз имам един въпрос, тази нива през 2018 г., през 2017 г., била ли е 

обявявана на процедура за отдаване под наем или под аренда? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Не е била отдавана нито под наем, нито под аренда. Свободна е към 

настоящия момент, както и през миналата година е била свободна.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

А каква е причината тези имоти, защото тук не е само тази и други 

стоят без да са обявявани, да не се предлагат на процедури, които биха 

носили ежегоден доход на общината, а се предлагат за продажба? И след 

като бъдат продадени няма да носят този доход на общината. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Причината е наличието на интерес. Отдаването под наем на 

земеделските земи или под аренда се случва в резултат на това за кое е 

проявен интерес. И Вие добре знаете, че това минава през комисията по 

Наредба №2. В случая е проявен интерес за закупуване. Решението на 

комисията е такова. Благодаря. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Позволете ми да се съглася само с част от вашия отговор. Да, това е 

въпрос на интерес, но и на липса на интерес. Липса на интерес от страна на 

общинска администрация – имоти, които могат да носят приход да не 

бъдат предлагани на процедурите, които общината ежегодно прави – 

публични, на земеделска земя, и на която участват граждани, земеделски 

стопани, фирми, които се занимават с агро-бизнес.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, въпрос имате ли? Изказванията…, още не сме 

влезли в процедура 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не, аз уточняващ въпрос имам. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Слушаме Ви тогава. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Доуточняващия ми въпрос е: след всичко, което казах, какво е 

накарало общинска администрация да не включи и този имот в ежегодните 



20 

 

процедури на общинските имоти под наем или под аренда – конкретно за 

този. Няма как да очаквате някой да прояви интерес или очаквате 

конкретен човек… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров. Разбрахме въпроса Ви, изчакваме 

сега отговора от заместник - кмета. Заповядайте… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Вие може да сте го разбрали, но този, който трябва да отговоря дали 

го е разбрал, за да получа отговор. Моля Ви госпожо председателке, да не 

ме прекъсвате, когато задавам въпросите си. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, никога не Ви прекъсвам, когато задавате 

въпроси. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, направихте го току-що. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Но в момента сме на процедура на въпроси, а не изказвания. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, и задавам въпрос, за да стане ясен какъв е въпроса, давам и 

аргументи. Ако едни голи въпроси – защо, без да е ясно няма как. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да си задавате въпросите, 

аргументите Ви ще ги чуем, когато сме на процедура за изказвания. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз задавам само аргументирани въпроси.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

А не голи въпрос, които… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Георгиева, Вие ли ще отговаряте? 
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Вие смятате, че като ми изключите микрофона ще спра да задавам 

неудобни въпроси ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Въпроса Ви беше зададен и той беше разбран. Не давате 

възможност… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

И не давате възможност да задам следващ въпрос, така ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, изчакваме отговор… 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Радиана Димитрова, стига дуднахте тука… 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Ще Ви помоля… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Радиана Димитрова, моля Ви да не пречите… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Георгиева, Вие ли ще отговаряте на въпроса? 

 

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

Ще отговоря,да. Но аз мисля, че отговорих 

първоначално…Доуточняващия въпрос не го разбрах - каква е причината 

точно конкретния имот да не бъде. Ами мисля, че тази причина е 

принципна и за всички останали имоти, за които преди малко говорих. 

Липсата на интерес означава да се правят едни разходи от страна на 

общината за обяви и процедури, които след това завършват, с нулев 

резултат. Това важи и за конкретния имот.  

 

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

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Заповядайте, 

господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

В землището на с.Черковна общинска собственост е не само този 

конкретен имот. Общинска собственост са още редица имоти, които през 

годините винаги са били обявявани на публични търгове, на които се 

явяват желаещите да обработват земята, която е общинска собственост. 

Това не става, както и в Черковна, така и във всички останали землища на 

Община Разград по желание на някой, а тези процедури са инициирани от 

общинската администрация, чието задължение е да ги организира така, че 

всеки един да може да се яви, да наддава и общината за своята 

собственост, всяка година, да получава някакъв доход от своята 

собственост, в случая обработваема земя. През годините се е наложила 

практиката в последния мандат-земи, които преди това са били обявявани, 

земи, които преди това са били наемани от общината, да не се включват в 

тези процедури, за да бъде основание след време да се каже, че към тези 

земи няма проявен интерес, към тази общинска собственост не е проявен 

интерес и единствения начин е общината да се отърве от тях като бъдат 

продадени. Аз много добре си спомням и се обръщам тук към госпожа 

Димитрова, през миналия мандат, към края на мандата също имаше в 

Черковна някакви такива искания за закупуване. Тогава групата на ГЕРБ, 

която не беше управляваща, категорично, яростно и чрез нейната уста се 

противопоставяше на тази политика да бъдат продавани земеделски земи. 

Сега администрацията на ГЕРБ, прави абсолютно същото, каквото правеше 

предишната администрация. Невключвайки определени, апетитни, добри 

земи, с ниска категория, значи с високо качество на земята, които са 

близки, много, до чертите на населеното място, да бъдат изключвани от 

тези търгове за земя и това да бъде основание за тяхната продажба на 

инвеститори, които са заявили желание за това. Така че, аз от сега, за да не 

пропусна обявявам, че няма да гласувам – конфликт на интереси 

декларирам. Но това, когато си управляващ да правиш точно и същото, 

срещу което яростно и шумно, и афиширано да си се борил, когато си бил 

в опозиция не е най-доброто политическо поведение. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Тъй като аз представлявам от гледна точка на администрацията тази 

част, която участва в комисията по чл.2 от Наредба №2, искам да заявя 

категорично, че според мен, аз нямам спомен досега да съм била вносител 
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на други докладни записки, касаещи продажба на земеделски земи, в което 

и да е било землище на територията на Община Разград. Така че това 

абсолютизиране на вашите тези абсолютно не го приемам за вярно. На 

второ място, Вие като член на комисията по чл.2 знаете много добре, че 

заявеният интерес не означава нищо. Трябва да бъде взето решение. В 

много случаи искането за продажба не е било уважавано, а е вземано 

решение за отдаване под наем. Така че всичко е в ресора на тази комисия, 

каквото решение вземе тя, това обективирам и аз в докладна записка. 

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Заповядайте, госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, тъй като ми беше споменато името, искам да Ви 

обърна внимание на два факта. Първият факт е, че тук става дума за земя, 

която е 6,998 декара. Така, за въпросните докладни, за които говори 

господин Димитров очевидно помни перфектно, аз не помня толкова, той 

има интерес да помни тези неща, но в най-лош план ще Ви кажа: ставаше 

дума в десетки пъти за по-големи парцели за продажба, десетки пъти. 

Поемам ангажимента да я изровя тази докладна, но когато ние продаваме 6 

декара и нещо, и продаваме 100 или 60 декара, 1000 декара, нали 

разбирате, че по някакъв начин реакцията ни е била нормална. Благодаря 

Ви.   

  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. За реплика ли, господин Димитров? Заповядайте. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз не мога да възприема тази позиция на госпожа Димитрова, да се 

представя за полу-бременна жена.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Няма такова нещо, госпожо Димитрова. Аз го казвам в преносния 

смисъл на думата, че когато става дума за 6 декара сте почти девствени, 

когато става въпрос за 60 декара, това е грехопадението на цялото 

човечество. Не мога да го възприема.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Дуплика искате ли, госпожо Димитрова? Други 

изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Не виждам 

желаещи. Прекратявам дебатите и пристъпваме към поименно гласуване 

на докладна записка с вх.№435. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.07.2018 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 Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

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 отсъства   

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 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 586 

 

На основание чл.27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет-Разград, 

след поименно гласуване, с 14 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Не приема докладна записка с вх.№УД-01-09-435/11.07.2018 

г. от Галина Милкова Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 

Относно: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – 

частна общинска собственост, представляващ имот с № 013036, 

находящ се в местността „Мерджумеклик“ в землището на с. 

Черковна,  общ. Разград. 

Решението да се изпрати на областния управител и на кмета на 

общината в седемдневен срок от приемането му.  

 

С Т А Т И Я 5 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№436. 

Докладна записка от  Галина Милкова Георгиева – 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. 

Дряновец, общ. Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Постъпило е заявление от гражданин с искане за учредяване право на 

ползване върху земеделска земя публична общинска собственост, за 

настаняване на пчелни семейства, находяща се в землището на с. 

Дряновец, общ.Разград. 

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. 
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Изготвена е данъчна оценка за правото на ползване и пазарна оценка. 

Заявителят, имотът, границите са посочени в Приложение към докладната 

записка. 

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, предлагам на Общинския съвет да приеме следното 

решение: 

 1. Учредява възмездно право на ползване върху част от имот - 

публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Дряновец. 

2. Определя цена на правото на ползване за целия период, съгласно 

Приложение № 1,  колона 14. 

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. 

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната е разгледана в ПК по управление на 

общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и 

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 

решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов, за собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, членовете 

на комисията подкрепиха проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Иванов, за законност. 

 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, госпожо Председател. Настоящата докладна записка беше 

разгледана на редовно заседание на постоянната комисия по законност, 

като с 5 гласа „ЗА“, без „против“ , и без „въздържали се“, същата беше 

подкрепена. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

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

вх.№436. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.07.2018 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 Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. 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 отсъства   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 
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№ 587 

 

В Община Разград е постъпило заявление от гражданин с искане 

за учредяване  право на ползване върху земеделска земя публична 

общинска собственост, находяща се в землището на с. Дряновец, общ. 

Разград, за настаняване на пчелни семейства. 

Определена е частта от имота за настаняване на пчелните 

семейства и е изготвена схема с идентификатори на точките. 

Изготвена е 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 на 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 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Учредява възмездно право на ползване върху част от имот - 

публична общинска собственост, находящ се в землището на с. 

Дряновец, общ. 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. 

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. 
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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 по АПК пред 

Административен съд – Разград. 
 

/Приложение № 1 е неразделна част от решение №587 и е 

приложено към протокола./ 

 
 

 

С Т А Т И Я 6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на следващата докладна записка с 

вх.№437. 

Докладна записка от  Галина Милкова Георгиева – Зам.-кмет на 

Община Разград 

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на 

части от имоти в горски територии – частна общинска собственост, в 

землища на населени места от община Разград. 

Заповядайте. 
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

В Община Разград са постъпили заявления от граждани с искане за 

учредяване на право на ползване върху имоти в горска територия за 

настаняване на пчелни семейства в частна общинска собственост в 

землища на населени места от община Разград. 

Определени са частите на имотите за настаняване на пчелните 

семейства и са изготвени схеми с идентификатори на точките. 

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 поземлени имоти 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 местното самоуправление и местната 
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администрация, чл. 39, ал. 3 и ал. 6 от Закона за общинската собственост, 

чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 

3, т. 2 от Закона за горите,  предлагам на Общинския съвет да приеме 

следното решение: 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху части от имоти в 

горска територия – частна общинска собственост за настаняване на пчелни 

семейства по заявления, съгласно Приложение № 1, представляващо 

неразделна част от настоящото решение.   

2. Определя срок за учредяване правото на ползване  -  10 /десет/ 

години.  

3. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 

сключи договори за учредяване право на ползване. 

Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Докладната е разглеждана в ПК по управление на 

общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, 

ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 

етика, предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин Анастасов, 

за собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 

подкрепи проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за околна среда. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 

по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, и с 6 гласа 

„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, бе подкрепен проекта за решение. 

Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Иванов, за законност. 

 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 
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Благодаря, госпожо Председател. Настоящата докладна записка беше 

разгледана, като с 6 гласа „ЗА“, без „против“ , и без „въздържали се“, 

същата е подкрепена. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи да 

зададат въпроси. Изказвания, предложения във връзка с докладната 

записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна 

записка с вх.№437. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.07.2018 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 +   

10. Елка Александрова Неделчева отсъства   

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 +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев отсъства   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   



32 

 

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 588 

 

В Община Разград са постъпили заявления от граждани с искане 

за учредяване на право на ползване върху имоти в горска територия 

за настаняване на пчелни семейства в частна общинска собственост в 

землища на населени места от община Разград. 

Определени са частите на имотите за настаняване на пчелните 

семейства и са изготвени схеми с идентификатори на точките. 

Заявителите, имотите, границите на същите 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 поземлени имоти 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 местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 39, ал. 3 и ал. 6 от Закона за общинската 

собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 71, ал. 7 във 

връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за горите,  Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху части от 

имоти в горска територия – частна общинска собственост за 

настаняване на пчелни семейства по заявления, 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 заповеди и да 

сключи договори за учредяване право 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. 
 

/Приложение № 1 е неразделна част от решение №588 и е 

приложено към протокола./ 

 
 

С Т А Т И Я 7 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№438. 

Докладна записка от  Ердинч Хасанов – Зам.-кмет на Община 

Разград 

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето 

2018 – 2019 г. 

Заповядайте, господин Хасанов. 
 

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

Уважаеми общински съветници, 

Ежегодно Председателят на Държавната агенция за закрила на 

детето разработва проект на Национална програма за закрила на детето, 

която съвместно с министъра на труда и социалната политика предлага на 

Министерския съвет. 

Националната програма за закрила на детето за 2018 г. е приета с 

Решение № 221 от 12.04.2018 г. на Министерски съвет. Тя включва 

дейности в изпълнение на оперативните цели на Националната стратегия. За 

2018 – 2019 г. са предвидени дейности и мерки в следните направления: 

Равенство на шансовете за развитие на всички деца; Осигуряване правото на 

детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и здравословен начин 

на живот; Намаляване на детската смъртност и създаване на условия за 

социално включване на децата; Развитие на качествено образование на 

всички деца; Правосъдие, адаптирано към нуждите на всички деца; Живот 

без насилие за всички деца; Насърчаване на участието на децата; Спорт, 

култура и дейности за свободното време; Мониторинг и подобряване на 

работата на системата за закрила на детето; Защита правата на децата в 

дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата. 

Съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

закрила на детето, създадената на основание чл. 20а от Закона за закрила на 
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детето Комисия за детето в Община Разград на свое заседание проведено на 

20.06.2018 г. е обсъдила дейностите, които да бъдат залегнати при 

разработването на Общинска програма за закрила на детето за 2018-2019 г. 

Общинската програма за закрила на детето следва рамката и 

оперативните цели на Националната програма за закрила на детето за 2018 

г. Тя е съобразена с Националната стратегия за детето 2008-2018 г., 

Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

Република България” и Плана за действие за изпълнението й, както и с 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и с останалите 

общински проекти и програми, насочени към подобряване политиките за 

детето в общината. 

Предложената Общинска програма за закрила на детето за 2018 - 2019 

г., обединява усилията на общината, дирекция „Социално подпомагане”, 

различните институции и организации с нестопанска цел, в посока защита 

гарантиране основните права на детето, за всички групи деца, съобразно 

възрастта и социалния статус. В програмата са включени реално изпълними 

дейности до края на календарната година, за които има осигурени ресурси и 

възможности за реализация. Програмата е отворена за възникнали нови 

потребности и възможности. 

С писмо вх. № АО-05-03-4899/22.06.2018 г. от директора на Дирекция 

„Социално подпомагане“ гр. Разград е постъпило предложение в 

съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето за приемане 

на изготвената Общинска програма за закрила на детето за 2018-2019 г. 

Изготвената от Комисията за детето Общинска програма за закрила на 

детето в съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето се 

приема от Общинския съвет. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 и 

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

администрация, чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1 

от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, предлагам да 

вземете решение: 

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018-2019 г., 

приложение към настоящото решение. 

Приключих.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Хасанов. Докладната записка е разглеждана 

в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване и ПК по 

образование и наука. Госпожо Георгиева, да докладвате за постоянната 

комисия по социална политика.  

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 
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Комисията е разгледала докладната записка и проекта за решение, и 

гласувала с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, за постоянната комисия по 

образование. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. ПК по образование и 

наука е разгледала докладната записка, и я подкрепила с 4 гласа „ЗА“, без 

„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№438. Моля 

гласувайте. 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 589 

 

С Решение № 221 от 12.04.2018 г. на Министерски съвет е приета 

Национална програма за закрила на детето за 2018 г. Програмата 

включва дейности в изпълнение на оперативните цели на 

Националната стратегия за детето 2008-2018 г., Националната 

стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република 

България” и Плана за действие за изпълнение на Визията. За 2018 – 

2019 г. са предвидени дейности и мерки в следните направления:  

Равенство на шансовете за развитие на всички деца; Осигуряване 

правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и 

здравословен начин на живот; Намаляване на детската смъртност и 

създаване на условия за социално включване на децата; Развитие на 

качествено образование на всички деца; Правосъдие, адаптирано към 

нуждите на всички деца; Живот без насилие за всички деца; 

Насърчаване на участието на децата; Спорт, култура и дейности за 

свободното време; Мониторинг и подобряване на работата на 

системата за закрила на детето; Защита правата на децата в 

дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата. 

Сформираната със Заповед № 676 от 04.06.2018 г. на кмета на 

Община Разград Комисия за детето на свое заседание, проведено на 

20.06.2018 г., е обсъдила дейностите, които да бъдат залегнати при 
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разработването на Общинска програма за закрила на детето за 2018 -

2019 г. 

Общинската програма за закрила на детето следва рамката и 

оперативните цели на Националната програма за закрила на детето за 

2018 г. Тя е съобразена със същите стратегически документи, както и с 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги и с 

останалите общински проекти и програми, насочени към подобряване 

политиките за детето в общината. 

Конкретните дейности посочени в Програмата обединяват 

усилията на общината, дирекция „Социално подпомагане”, различните 

институции и организации с нестопанска цел, в посока защита и 

гарантиране основните права на детето, за всички групи деца, 

съобразно възрастта и социалния статус. В програмата са включени 

реално изпълними дейности до края на календарната година, за които 

има осигурени ресурси и възможности за реализация. Програмата е 

отворена за възникнали нови потребности и възможности. 

С писмо вх. N° АО-05-03-4899/22.06.2018 г. от директора на 

Дирекция „Социално подпомагане гр. Разград е постъпило 

предложение в съответствие с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на 

детето за приемане на изготвената Общинска програма за закрила на 

детето за 2018-2019 г. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и 

ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от  Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 3, 

ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, 

Общински съвет Разград, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали 

се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018-2019 г., 

приложение към настоящото решение. 

Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и на 

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

 

Програмата за закрила на детето за 2018-2019 г. е неразделна 

част от Решение №589 и е приложена към протокола/ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С това изчерпахме точка първа от дневния ред на днешното 

заседание – докладни записки. 
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ТОЧКА ВТОРА 

ТЕКУЩИ  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Преминаваме към изпълнение на точка втора – текущи. Първо в тази 

точка ще чуем отговора на актуалния въпрос, поставен от съветник Иво 

Димитров на предходното заседание. Имате ли готовност, доктор Василев? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Димитров, 

В отговор на зададен от Вас въпрос, кое е лицето наето за правни 

консултации по Договор №41 от 22.02.2017 г. Ви информирам за следното: 

Искането на информация по същността си представлява лични данни на 

трето лице по смисъла на чл.2, ал.1 от Закона за защита на личните данни. 

Обработването на такива данни е допустимо само в конкретно посочени в 

закона случаи: чл.4 от ЗЗДЛ, които случаи не са налице, както и при 

изричното съгласие на физическото лице, за което се отнася. В тази връзка 

с мое писмо от 10.07.2018 г. съм поискал изричното му съгласие и със свой 

отговор от 11.07.2018 г., лицето отказа да ми го даде. Предвид изложеното 

считам, че липсва нормативно основание за предоставяне на исканата от 

Вас информация. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Димитров, имате ли доуточняващи въпроси? 

Имате право на два такива. Заповядайте.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Моля? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате право на два доуточняващи въпроса, ако имате. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Само въпроси или мога и да… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

По Правилника имате… 
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

По Правилника мога да кажа дали съм доволен, дали не съм. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Може да го кажете, но първо съм длъжна да Ви попитам имате ли 

доуточняващи въпроси. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Имам, разбира се.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, и да Ви кажа, че те са два.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, те са два, но първо искам да кажа, че не съм удовлетворен от 

измъкването от този въпрос – кой е контрагента, с кого Община Разград 

има сключен договор? Виси в общественото пространство съмненията, че 

този договор е сключен с некомпетентно лице. И продължаването на това 

да не се дава отговор – къде са харчени обществените средства, кой е 

получавал общински средства, за какво са отивали тези общински 

средства, показва още веднъж, че има нещо много тъмно, съмнително в 

този сключен договор. Аз продължавам да стоя на становището, че няма 

нищо тайно в този договор и в това с кого общината е сключила договора. 

Ето защо имам допълнителен въпрос и искане: да ми бъде предоставен, да 

се запозная със съдържанието на този договор – за каква дейност се отнася, 

с кого той е сключен и обществото държи да получи този отговор. Иначе 

ще продължават да витаят всевъзможни спекулации, че тези пари са 

харчени абсолютно неправомерно, като са отивали в джоба на приближени 

до общинска администрация лица, че спекулациите, че с тези пари са 

купувани гласовете на общински съветници, че с тези пари е купувано 

мълчанието на местни политици от ранга на Маньо Манев, че с тези пари 

са харчени за силиконови подплънки на нуждаещи се общински 

съветнички и всякакви други спекулации, които аз няма как да отхвърля, 

когато гражданите на Разград ме попитат: къде отиват общинските пари и 

като общински съветник, защо не задавам тези въпроси. А най-вече, защо 

не получавам на тези въпроси, адекватни отговори. Така че, аз ще 

продължа да питам – кой преджоби общината по толкова глупав начин, и 

кой и защо не отговаря на въпроса – къде са отивали ежемесечно тези 

пари. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви, господин Димитров. С това изчерпахме отговора на 

актуалното питане. И пристъпваме към разглеждане на питане, което е 

получено на 25.07.2018 г. от общински съветник Таня Тодорова от групата 

на „БСП“ в Общински съвет-Разград. Заповядайте, госпожо Тодорова.  

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Уважаема госпожо Председател,  

Във връзка с моето питане съм подготвила снимков материал, за да 

запозная по-конкретно със случая колегите. Ще помоля да бъде пуснат.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това сега ли го разбираме? Обявявам 10 минути почивка. 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Тодорова, имате ли готовност? Само преди да развиете 

питането си ще помоля общинските съветници, когато имат такива 

материали, преди сесията, чисто технически да могат да бъдат обезпечени 

без да се налага прекъсване на заседанието. Заповядайте, да развиете 

питането си.  

 

/ На екран в залата госпожа Таня Тодорова показва снимков 

материал/ 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги,  

Уважаеми господин Василев, 

На основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА и съобразно чл.24, ал.1, т.4 и 

чл.95, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация за Мандат 2015-2019 г., отправям Питане относно: Липсата 

и необходимостта от детска площадка за игра в кв.“Добровски“. 

При среща с родители от кв.“Добровски“ се постави проблем, касаещ 

липсата на детска площадка за игра в района. Те споделиха, че в квартала 

няма детски кът за игра поради, което децата им са принудени да играят 

буквално на тротоарите и на пътното платно където преминават пътни 

превозни средства. Това е предпоставка за възникване на инциденти, които 

застрашават живота и здравето на децата. 

Жителите от квартала са поставили този проблем писмено до 

общината, но до този момент не са получили никакъв отговор. В района 
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съществуват свободни терени и на някои от тях биха могли да се изградят 

площадка за игра. Предвид ваканционния период и необходимостта от 

осигуряване на нормални условия за игра на децата е от особено значение 

да се предприемат необходимите действия за решаване на този въпрос. 

В тази връзка моите въпроси са следните: 

1. Какво е вашето отношение по проблема и какви действия сте 

предприели? 

2. Бихте ли се ангажирали и в какъв срок за изграждане на детска 

площадка в кв.“Вароша“? 

3. Какъв финансов ресурс би коствало на общината за да се създадат 

нормални условия за игра и безопасност на децата? 

Тук също така в снимковия материал съм, нагледно съм пуснала, 

дори живели от квартала са постъпили доста иновативно, като 

са…интерактивно в смисъл комуникация с местната власт. Ето виждате и 

снимковия материал. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Приключихте ли, госпожо Тодорова? Благодаря 

Ви. Във връзка с чл.96 от нашия Правилник, Кметът трябва да отговори на 

следващо заседание на общинския съветник. Така ли ще процедираме? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще получите своя отговор на следващото заседание на общинския 

съвет. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Има обаче едно допълнение – ако Общинския съвет не реши друго.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Като гледам кворума в момента, господин Димитров – едва ли. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Хайде да проверим кворума. Искате ли да видим кой е тука в зала и 

кой не е? Дайте да проверим кворума. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Правите ли предложение за проверка на кворума? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, правя предложение за проверка на кворум. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Изчакваме само да заредим системата и ще пристъпим към проверка 

на кворума. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имаме вече готовност. По искане на общински съветник Иво 

Димитров пристъпваме към проверка на кворума.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Присъствам в залата, активно работя в Общинския съвет. 

 

Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

Регистрирани общо 16 съветници.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

След проверка на кворума, установихме че нямаме такъв в зала, но 

тъй като не е необходимо да вземем решение, това не е фатално за нашата 

работа. Разбрахме от доктор Валентин Василев, който е Кмет на Община 

Разград, че на следващо заседание съветник Тодорова ще получи отговора 

на своето питане.  

Продължаваме с изпълнението на текущите от втората точка на 

дневният ред. Искам да Ви информирам, че в Общинския съвет е получен 

Отчет за дейността на комисията за финансово подпомагане на двойки, 

семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община 

Разград, за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г., вносител на този 

Отчет е Елка Драмалиева – Председател на комисията за финансово 

подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Може да се 

запознаете с него в Звеното по чл.29а от ЗМСМА.  

И искам да Ви запозная с едно Предложение, което е постъпило на 

19.07.2018 г., след провеждане на редовното заседание на ПК по 

устройство и развитие на територията, транспорт на Общината, за това в 

момента като сведение го свеждам до всички Вас на сесията, в тази точка 

от дневният ни ред. Това е Предложение от ръководителите на 

таксиметровите превозвачи в общината, те предлагат: Съгласно 

изискването на чл.24а, ал.11 от Закона за автомобилните превози, за 

актуализиране най-малко веднъж годишно на минималните и 

максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег, те предлагат цените към настоящият момент да останат такива, 
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каквито са и в момента. Това предложение е постъпило до доктор 

Валентин Василев, с копие до Общински съвет-Разград.  

Това са материалите, които не са влезли, по компетентност, в 

постоянните комисии поради факта, че са постъпили в Общинския съвет, 

след провеждането на редовните им заседания. Затова Ви информирам за 

тях на сесията. 

С това изчерпахме дневния ред на днешното заседание и в 14:52 

часа, закривам редовната сесия на Общински съвет-Разград. 

 

 

 

 

 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                            /Надежда Радославова / 

 

                                     ПРОВЕРИЛ           СЕКРЕТАР:  

                              /Таня Тодорова/ 

 

 

 

 

 


