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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 5 

 

 
От проведеното тържествено заседание на Общински съвет - Разград 

на 27.01.2016 година от 16.00 часа в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  31. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 28 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници: Гюлвер 

Хасан, Валентина Френкева и Хами Хамиев.  
По уважителни причини отсъстват общинските съветници Радиана 

Димитрова и Стоян Димитров. 
 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На тържественото заседание присъстваха: делегация от град Орел, 

водена от кмета на побратимения ни град Орел, Русия  - Василий Новиков; 
делегация от гр. Слобозия, Румъния, ръководена от  кмета Александру 

Стойка, г-н Манол Кившанов – Областен управител на Област Разград; г - 
н Валентин Василев – кмет на Община Разград; г-н Ердинч Хасанов – зам. 

– кмет на Община Разград; г-жа Галина Георгиева – зам. – кмет на Община 
Разград; почетни граждани; кметове на населени места и кметски 

наместници, представители на общинска администрация; ръководители на 
политически партии; номинирани за удостояване с наградата „Почетен 

гражданин на град Разград”; журналисти и граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми съграждани, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Скъпи гости, 

Добре дошли на тържествената сесия на Общински съвет-Разград, 

която е посветена на 28 януари – Деня на нашият град. Представям ви и 

нашите официални гости: това са кметът на град Орел, Русия - Василий 

Новиков, кметът на град Слобозия, Румъния – Александру Стойка. Наш 

гост е и областният управител Манол Кившанов. След нас е и кметът на 
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Община Разград д-р Валентин Василев, както и заместник кметовете 
госпожа Галина Георгиева и господин Ердинч Хасанов.  
За участие в днешната тържествена сесия са се регистрирали 28 общински 

съветници. По уважителни причини отсъстват: общинските съветници 

Стоян Димитров и Радиана Димитрова. А очакваме към нас да се 
присъединят колегите Валентина Френкева, Гюлвер Хасан и Хами Хамиев. 
Имаме кворум и според изискването на чл. 27, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и в съответствие с чл.53 ал. 1 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
Мандат 2015-2019 г. откривам тържествената сесия на 27.01.2016 година, 
посветена на 138 –та годишнина от освобождението на Разград.  

 

 

/ Звучат химните на Република България и на  Обединена Европа/ 

 

Дежурен секретар на днешната тържествена сесия е общински 

съветник Петя Петкова.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Представям на Вашето внимание и дневния ред, който съдържа две 
точки: 

1. Слово на председателя по случай празника и 

2. Докладна записка 
Уважаеми колеги,  

Давам Ви думата за обсъждане и предложения по така представеният 
ви дневен ред. Ако няма такива, моля да пристъпим към неговото 

гласуване.  
 

С 28 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” - няма, 

Дневният ред се приема. 

 

Пристъпваме към изпълнение на точка първа – слово на 
председателя на Общински съвет - Разград. 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА 

 

                        СЛОВО 

НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАЗГРАД  ПО 

СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА РАЗГРАД – 28 ЯНУАРИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми съграждани, 
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 Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Скъпи гости, които сте уважили днешната тържествена сесия на 
Общински съвет – Разград посветена на 28 януари – Деня на нашия град.  

В утрешният ден, 28 януари, ще отбележим 138 години от 
Освобождението на Разград. Когато говорим обаче за освобождение, нека 
не слагаме акцента на края на едно подтисничество и приключването на 
една война. Нека да погледнем началото на свободата. И свободата като 

тържество и свобода на духа. Спирайки се за минута мълчание в знак на 
признателност, нека изживеем един по различен ден. Ден, в който да 
благодарим за получените добрини и да осъзнаем, че свободата не е за 
празнуване, свободата е за живеене – всеки ден, осъзнато. Да се вгледаме в 
нас като хора, като общност и да си дадем равносметка от къде сме и 

накъде вървим. Кои са ценностите заради, които ни има, кои са ценностите 
нужни, за да продължим да създаваме историята на нашият град. 

Прекланяйки се пред саможертвата на всички донесли ни тази свобода, 
нека се замислим ние с какво я заслужаваме днес! Нека да обичаме града 
си не само защото живеем тук, а защото е част от нас и ние сме част от 
него!  

Честит празник на всички! 

 

Много ми е приятно да дам думата за приветствие на кмета на град 

Слобозия – Румъния Александру Стойка. 
 

Г-н Александру Стойка  - кмет на гр. Слобозия Румъния 
Здравейте, скъпи приятели! 

От името на всички граждани на Слобозия ви приветствам със 
Здравейте. И които всички жители могат да нарекат вас свои братя. 
Поздравявам ви за изборите и поздравявам лично кмета. Надявам се, че 
всичко което новият кмет ще направи ще бъде за доброто на гражданите на 
Разград и на града.  

Честит празник на Разград. Заедно с проруската армия и българската 
армия, румънската армия също е участвала в битките за освобождението на 
България. Пролетта на 1877 година 2000 румънски бойци преминават 
Дунава и са се борили за освобождението на България. Най-важните битки 

за в Гривица и Смърдан, в които няколко хиляди румънски бойци са 
загинали с, което помагат на България да стане независима. Покланяме се 
на тяхната саможертва! 

И още веднъж ви поздравявам и ви пожелавам успех във всичко, 

което искате да се занимавате и ви предстои в бъдеще.  
Благодаря ви за поканата и за това, че сме заедно! 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



4 

 

Своето приветствие ще ни поднесе и областният управител Манол 

Кившанов. Заповядайте господин Кившанов.  
 

Г-н Манол Кившанов - областен управител на Област Разград 

Уважаема госпожо Радославова, 
Уважаеми господин Василев, 
Уважаеми гости, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

28 януари 1878 година е ден на преклонение, ден в който трябва да се 
помолим за всички дали живота си за вярата и Освобождението на 
гр.Разград. Нашите почитания поддържат времената на безграничност, 
силните български корени и огромната надежда за по-добро и светло 

бъдеще! Най-важният урок, който ни оставиха нашите предци и който 

винаги трябва да помним е да работим за доброто на обществото и смисъл 

за поколенията зад нас, защото свободата е право, но и отговорност! За 
това 138 години след тази историческа година трябва ясно да проявим 

отговорността си към нашите деди и да дадем вид на Разград за добро 

място за живеене.  
Нека днес сведем глави и отдадем почит пред подвига и паметта на 

героите ! Пред храбрите им дела, безграничните им страдания и силната 
им вяра в бъдещето и във всичко българско. 

 Честит празник! 

  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Василев заповядайте да поднесете и своето приветствие на 
нашите съграждани и на колегите общински съветници. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаема госпожо Радославова, 
Уважаеми господин Кившанов, 
Уважаеми гости, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Преди 138 години устрема на хиляди герои се преборва с тежки 

вековни окови, с болка и с неправда, саможертва, родолюбие, 
безкористност и отдаденост. Те ясно описват стремежа на хилядите знайни 

и незнайни доблестни личности, които изграждат основите на днешния 
свободен Разград. В ден като този всички ние с високо вдигнати глави 

можем да заявим, че сме наследници на хора последвали патриотичния си 

дух в името на бъдещето, в името на всички нас! 
Освобождението е блян, то е мистично отражение в съзнанието на 

слабите и дързост, характерна за достойнството и силата на смелите! Те са 
ценените, заради тях следваме мечтите си! Техните постъпки са важните 
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днес, заради които имаме своята идентичност и гордост! Заради които днес 
можем да наречем Разград – Независим, Самостоятелен, Свободен! 

Ние сме длъжници, имаме моралната отговорност да докажем, че сме 
достойни потомци на героите, заради които днешният ден е НАШ! 

РАЗГРАД Е НАШ! На децата ни и на всички, които го носят в сърцата си! 

Уважаеми дами и господа, 
Ние сме Разград! Хората, които милеем за него, но и тези, които 

помним неговото минало и знаем каква цена е платена за неговото бъдеще! 
Честит Празник! 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Във връзка с 28 януари са получени Поздравителни адреси от Росен 

Плевнелиев – Президент на Република България; Цецка Цачева – 

Председател на 43-то Народно събрание на Република България; Ирина 
Митева – Областен управител на област Ловеч; Мария Габриел – 

Евродепутат от ПП „ГЕРБ“; Михаил Тодоров – Народен представител от 
ПП „ГЕРБ“; Хасан Адемов – Народен представител от ПП „ДПС“; 

Ахмедов Ахмедов – Народен представител от ПП „ДПС“; Гюнай Хюсмен – 

Независим народен представител; Управителния съвет на асоциацията на 
българските градове и региони; г-жа Янка Такева – Председател на 
Синдикат на българските учители; Теменуга Газдова –Управител на 
„БИОВЕТ“ АД/клон Разград; от госпожа Милена Цанева – Председател на 
Общински съвет-Разград/ Мандат 2011-2015 г.; от Георги Славов – Кмет на 
Община Ямбол; от Любомир Христов – Кмет на Община Шумен; от д-р 

Дарин Димитров – кмет на Община Търговище; от Теодор Георгиев – 

„Амилум България“ ЕАД; от „Европейд“ АД – Димитровград; от 
Управителя на „ДКЦ I“ ЕООД – д-р Николай Денев.  

Имам удоволствието да ви прочета Поздравителния адрес на 
Председателя на Народното събрание на Република България госпожа 
Цецка Цачева. 

 

„Скъпи жители и гости, най-топло и от сърце ви поздравявам по 

повод Празника на Разград! Искрено ви желая много успехи, благополучие 
и радост! Сигурна съм, че всички вие се гордеете със своя роден град и 

милеете за неговото бъдеще, за просперитета и добруването му! На 28 

януари честваме Освобождението на града през 1878 г. В историята на 
всеки град има много събития и дати, които дават повод за гордост и 

самочувствие, и тази дата е една от тях! Разград винаги ще помни своите 
освободители и героите дали живота си за свободата! От дистанцията на 
времето не бива да забравяме, че свободата не ни е дадена даром и за нея 
трябва да се борим всеки ден! Днес Разград е сърцето на Лудогорието, 

регионален, икономически лидер, бизнесът в Разград е инициативен. Тук 
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се реализираха много проекти по Оперативните програми на Европейския 
съюз, а думата на вашите предприемачи се чува в цяла България.  

Пожелавам на Вас, на целия екип, на всички граждани – здраве, 
благоденствие и инициативност, за да осъществите заедно вашите общи 

идеи за развитието на Разград!  

Честит празник!“ 

 

Уважаеми колеги,  

С това изчерпвахме първа точка от дневния ред. 

 

 

ПО ТОЧКА ВТОРА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я  1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Преминаваме към изпълнението на точка втора от дневния ред – 

докладна записка с вх.№38. 

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

Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град 

Разград” по случай 28 януари – Ден на Разград.  

Заповядайте господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Във връзка с 28 януари – Ден на Разград, Община Разград връчва 
най-високото отличие „Почетен гражданин на град Разград”. 

С отличието се удостояват лица с особени заслуги към града, 
общината и родината във всички области на обществения живот, за 
дългогодишна обществено-полезна дейност, високи морални постъпки или 

действия в името на обществото и личността, за изключителни постижения 
в областта на науката, културата, спорта и др.  

На основание чл. 19, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 8 от Правилника за 
символите, почетните звания,наградите и паметните знаци на Община 
Разград са постъпили предложения за удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град Разград”, както следва:  
1. Предложение с вх. № 40-00-42/18.12.2015 г.от  Инициативен 

комитет на дейци на културата и граждани за удостояване със званието 

„Почетен гражданин на град Разград” на ПЛАМЕН ПАНЧЕВ КОЦЕВ. 
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ПЛАМЕН ПАНЧЕВ КОЦЕВ  е роден на 31 август  1948г. в гр. 

Разград. 

Завършил е средно образование в родния си град, а по-късно – 

ВИХВП в гр. Пловдив и Национална спортна академия в София.  
Основната му трудова дейност преминава като професионален 

баскетболист, както и треньор на мъжкия отбор на „Лудогорец“- Разград, 

старши треньор и селекционер на Националния юношески отбор. Той е 
първият майстор на спорта по баскетбол от Разград, а така също е 
единственият до момента баскетболист, награден от Българската 
федерация за големи заслуги към разградския баскетбол и като състезател, 

и като треньор. Състезателната и треньорска дейност на Пламен Панчев 
обхваща повече от 50 години 

Наред с впечатляващата спортна кариера нашият съгражданин е 
изявен български поет. Автор е на 7 книги с поезия. След дебютната му 

стихосбирка „Връхна нота“ , издадена през 1987г., следват книгите с 
поезия „Все по-далеч от думата надежда“ (1994 г.), „Тревожен хляб“ (1996 

г.),  „Спиралата на спомена“ (1998 г.), „Целувай ме змия великолепна“ 

(2002 г.), „Добро утро на залеза“ (2008 г.), и „Среднощен реверанс“ (2014 

г.). 
Неговите стихове са публикувани в редица български антологии, 

както и в разградската библиотечна поредица „Лудогорие“- в антологиите 
„Дъга на Лудогорието“ (2004г.) и „Луда земя“ (2010г.). 

 Пламен Панчев е носител на редица български и международни 

литературни награди, между които Голямата награда от Националния 
конкурс за поезия „Акад. Николай Лилиев“, Специална награда от 
Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша“ и от Литературния  
конкурс „Биньо Иванов,“  литературна награда от конкурса на името на 
Пенчо Славейков“. Носител е на „Златен Пегас“ за високи постижения в 
областта на културата и Златен медал „Михаил Лермонтов“ на 
Московската писателска организация. Негови стихове са превеждани на 
руски, английски, сръбски, хърватски, турски езици. 

Пламен Панчев е член на Съюза на българските писатели и години 

наред активно участва в организирането и провеждането на традиционните 
литературни петъци в Разград и в Националните празници „Поетични 

хоризонти на българката“, посветени на първата българска поетеса Станка 
Николица Спасо- Еленина. 

Пламен Панчев е общественик със съществен принос за издигането и 

утвърждаването на престижа на нашия град и община Разград.  

За неговите високи постижения в областта на образованието, 

науката, културата и спорта, за неговите заслуги към града и селищата за 
развитието на гражданското общество и икономическия просперитет на 
община Разград, кандидатурата на Пламен Панчев Коцев за носител на 



8 

 

най-високото отличие „Почетен гражданин на град Разград“ е заслужена и 

достойна. 
2. Предложение с вх. № АО-05-03-16/04.01.2016 г. на 

Инициативен комитет на бившите учители,инспектори и трeньори по 

борба и физическо възпитание за удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” на РУСИ РАЙКОВ БУХТЕВ – посмъртно. 

РУСИ РАЙКОВ БУХТЕВ е роден на 20 януари 1929 год.в град 

Разград.  

През 1949 год. завършва гимназия и е приет във ВИФ „Г. Димитров” 

гр. София. За 50 годишния си живот той оставя име на изявен спортист и 

спортен деятел. Първият завършил ВИФ - София през 1953 год. от Разград. 

От 5 август 1953 год. е назначен за директор на УСШ – Разград, а от 1 

април 1959 год. е окръжен училищен инспектор по физическо възпитание 
към ОНС отдел „Народна просвета” гр. Разград. На 27 януари 1959 год. е 
награден със сребърна значка „Отличник в спортното строителство” за 
активно участие в изграждането на спортното строителство. 

От учебната 1970 год. е учител в спортното училище. Възпитан, 

коректен, обаятелен, способен и интелигентен възпитател на младото 

поколение, истински специалист, универсален спортист, творец  и педагог- 
това е визитката на Руси Бухтев не само сред колегите и неговите 
възпитатели, но и пред цялата общественост. Взискателен, човек с открита 
и широка душа. изключително деликатен, внимателен, отзивчив и коректен 

в отношенията си с всички.  

На 06.09.1979 г. почива внезапно след инцидент.  
На 29 март 1980 год. е удостоен посмъртно с почетен знак на ОС на 

БСФС – златен, за активна дейност като треньор по борба и личен принос 
за развитието на физическата култура и спорт в окръга.С Протокол № 13 

от 12 август 1991 год. УСШ носи неговото име. 
Кандидатурата на Руси Райков Бухтев за носител на най-високото 

отличие „Почетен гражданин на град Разград“ посмъртно и във връзка с 87 

годишнина от неговото рождение е заслужена и достойна. 
3. Предложение с вх. № 11/06.01.2016 г. на Общински съвет гр. 

Разград на Инициативен комитет на общински съветници, ръководители и 

общественици за удостояване със званието „Почетен гражданин на град 

Разград” на ИВО ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ. 

ИВО ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ - главен асистент във филиала на 
РУ „Ангел Кънчев“ 

Роден е на 3.02.1947 година в гр. Разград в семейство на икономисти. 

Средното си образование завършва в гр. Разград, а висшето в СУ „Климент 
Охридски“ с магистърска специалност „Теория на вероятностите и 

математическа статистика“. До 1986 година работи в математическата 
гимназия „Акад. Никола Обрешков“. С учениците си постигна много 

успехи в национални състезания по математика - Мариела Станчева, 
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Димитър Робски, Пламен Петров, Деян Ненков, Ергюн Шерифов и много 

други. Най-много време от живота си отделя за подготовка на кандидат 
студенти и над 1200 негови възпитаници завършват висши учебни 

заведения по целия свят. Много от тях са много успешни в своите области 

- Теодор Георгиев ръководи заводите „Амилум“ в Източна Европа. 
Александър и Иван Здравкови ръководят фирма „Стинг“, Димитър 

Папазов „Балканфарма“ Разград, Вени Енчева е вицепрезидент на „Bank of 

America ”Merie Linch” в Ню Йорк (на 30 години), Елена Бекярска е 
професор в университета в ЮТА - САЩ и много други. Дълги години е 
председател на секцията на СМБ (съюза на математиците в България) - гр. 

Разград. Организира и ръководи десетки курсове по математика за 
различни нива от образованието. В професионалната си дейност като 

преподавател има издадени в съавторство два учебника по Висша 
математика и десетки статии отпечатани в сборници и научни списания. 

 От основаването на клуба по шахмат „Абритус“ е в ръководството - 

Майстор на Спорта по шах. Републикански отборен шампион по 

коресподентен и класически шах, индивидуален победител в големия опън 

турнир „Купа Доробанов“ в гр. Русе - 2000 година, вицесветовен шампион 

по шахмат за аматьори - 2004 година в Тунис. Все още активно участва и в 
шахматният клуб. Последните 3 години отборът на ШК „Абритус „ Разград 

е безспорен републикански шампион. 

Три мандата е общински съветник - от 1991 година до 2003 година. 
Председател на комисията по образование, член на комисиите за младежта 
и спорта и приватизационната комисия. На 13.03.1995г. е избран за 
председател на ОС.  

За неговите професионални и научни постижения, обществена 
активност и високи спортни постижения, човек на действието и 

отговорността, допринесъл с цялостния си упорит труд за издигане на 
престижа на нашия град, кандидатурата на Иво Владимиров Петров за 
носител на най-високото отличие „Почетен гражданин на град Разград”е 
напълно заслужена. 

Предвид гореизложеното, във връзка с 28 януари – Ден на Разград, 

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

местната администрация, чл.8, ал. 2 и чл. 19, ал. 1, т. 3, 4  от Правилника за 
символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община 
Разград и внесени предложения на Инициативни комитети до кмета на 
общината и Общински съвет Разград с вх. № 40-00-42/18.12.2015 г., № АО-

05-03-16/04.01.2016 г. и № 11/06.01.2016 г. , предлагам на Общински съвет 
Разград да вземе следното решение: 

1. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” ПЛАМЕН ПАНЧЕВ КОЦЕВ – изявен поет, 
майстор на спорта по баскетбол и треньор, единствен носител на наградата 
на Българската федерация за големи заслуги към разградския баскетбол; 
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автор на седем книги с поезия, носител на редица български и 

международни литературни награди- Голямата награда от Националния 
конкурс за поезия „Акад. Николай Лилиев“, Специална награда в конкурса 
за поезия „В полите на Витоша“ и Литертурния конкурс „Биньо Иванов“; 

носител на златен медал „Михаил Лермонтов“ на Московската писателска 
организация и на наградата „Златен Пегас“- за изключителни постижения в 
областта на културата и спорта, имащи общонационално значение и 

популяризиращи името на град Разград. 

2. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” посмъртно РУСИ РАЙКОВ БУХТЕВ- изявен 

ръководител, преподавател, спортист и спортен деятел, носител на 
сребърна значка „Отличник в спортното строителство”, на златен почетен 

знак на ОС на БСФС -  за активно участие в изграждането на спортното 

строителство на територията на Разградска община и региона, за активна 
спортна дейност и личен принос за развитието на физическата култура и 

спорт и във връзка с 87 годишнината от неговото рождение. 
3. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” ИВО ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ - главен 

асистент във филиала на РУ „Ангел Кънчев“,  отдал целия си творчески 

живот в името на високия професионализъм и в полза на възпитаниците си 

и достигнал  най-високите върхове в областта на образованието и спорта, 
допринесъл с цялостния си упорит труд за издигане на престижа на нашия 
град - за неговите професионални и научни постижения, обществена 
активност и високи спортни постижения. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, д-р Василев. Колеги, тази докладна записка се 
разгледа в ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни 

ценности. Ще помоля нейния председател, госпожа Неделчева, да докладва 
за гласуването в комисията. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 

На свое заседание, което се проведе на 19.01.2016 г., ПК по култура, 
културно-историческо наследство и духовни ценности разгледа докладната 
записка. ПК гласува поотделно всяка отделна кандидатура за Удостояване 
със званието „Почетен гражданин на град Разград” по случай 28 януари – 

Ден на Разград, както следва: 
 

За ПЛАМЕН ПАНЧЕВ КОЦЕВ – гласуваха със 7 гласа „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържали се“ – няма. 
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За РУСИ РАЙКОВ БУХТЕВ - гласуваха с  5 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – 1. 

 

За ИВО ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ - гласуваха с  5 гласа „ЗА“, 

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

 

Докладната записка в нейната цялост бе подкрепена със 7 гласа 
„ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Неделчева. Колеги, имате възможност да 
зададете своите въпроси към вносителя на тази докладна записка кмета д-р 

Валентин Василев. Имате ли въпроси? Ако не, можете да изложите 
становища, изказвания, както и да направите предложения за промяна и 

допълнение. Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 

Званието „Почетен гражданин на град Разград” по случай 28 януари 

– Ден на Разград е само един от начините гражданите на Разград да 
изкажат своята благодарност, да изкажат своята признателност към хора, 
които със труда си, с приноса си в една или друга сфера от обществено-

икономическия и политическия живот на Разград са дали своята лепта в 
полза на хората от Разград и са сътворили макар и малка частица от 
неговото бъдеще. От учредяването на това звание до днес редица наши 

съграждани бяха удостоени с него. Хора на културата и изкуството, 

образованието, бизнеса, спорта, няма да изброявам всички сфери на 
обществено-икономическия и политическия живот. Такива, които са 
участвали в управлението на Разград. Не всички са били удостоявани с 
пълно единодушие при гласуването от страна на общинските съветници. 

Едно е безспорно: всяка номинация поражда спор. Дали това са най-

достойните наши съграждани, които трябва да бъдат удостоени с този 

приз. Дали това, което те са оставили като наследство е толкова значимо и 

по-голямо от това, което са направили други наши съграждани, които не са 
били номинирани. Нормално е да има различни мнения. Както знаем 

безспорни са заслугите само на тези, които са канонизирани за светци. 

Знам, че и днес в тази зала може би по едни или други причини всички 

трудно ще бъдем на едно и също мнение, но аз считам, че предложените ни 

днес кандидатури са достойни да бъдат удостоени с най-високото звание, 
което присъжда Общинският съвет. 
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Току-що чухме в докладната записка на вносителя –кмета на Разград 

едни от най-значимите им заслуги и качества, заради които тези хора 
заслужават да бъдат удостоени със званието „Почетен гражданин на град 

Разград”. Аз няма да преповтарям факти от биографиите. Само едно искам 

да кажа, както забелязахте те са разностранни личности, с разностранни 

интереси, но едно е общото между тях. Това са хора, които по един или 

друг начин са повлияли на бъдещето на Разград, като са дали най-доброто 

от себе си на своите възпитаници. Независимо дали са се стремили да ги 

направят добри спортисти или добри математици, а те както чухте са се 
справили с тази своя задача, чухме колко отличия са донесли техните 
възпитаници в Разград, по важното е това, че са успели да ги направят 
хора, добри хора. Както чухте голяма част от тях днес са успешни 

бизнесмени, преподаватели, спортисти, ръководители на институции. И 

съм убедена, че всички тези хора ще оценят високо взетите от нас днес 
решения, ако те бъдат положителни. Ето защо, аз и групата съветници от 
„БСП“ ще подкрепим и трите кандидатури и искрено се надявам, че това 
ще бъде решението на останалите колеги. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря, госпожо Неделчева. Колеги, имате възможност да 
се изкажете по представените ни подробно, в цялост от Инициативни 

комитети предложения, които са включени в тази докладна записка. Има 
ли други, които искат да направят изказвания?  

Аз ще се възползвам от това, че днес го няма колегата Ненчев и ще 
си позволя да се изкажа от мястото,на което съм, без да ми прави 

забележка. Въпреки, че това е въпрос на тълкуване и все пак първо съм 

общински съветник, а след това избран от вас председател на Общински 

съвет-Разград. Много скоро, вчера, всички ние приехме, след много 

дебати, финансовата рамка на Община Разград за 2016 г.,а именно 

бюджета. Искам да припомня на всички, че точно тази финансова рамка до 

голяма степен се обуславя и от наредбите и правилниците, които действат 
в общината в момента. Много от тях не са съвършени, за много от тях има 
какво да се направи, за да могат да отговарят на желанието на всички наши 

съграждани за промяна. Струва ми се, че този правилник, който касае 
точно почетните звания, гласувани и вземани решения с гласуване на 
Общински съвет – Разград също подлежи на такава промяна. Надявам се, 
че всички общински съветници, които са тук имат желание и воля за това. 
Защото няма нужда да си крием главите в пясъка като щрауси и да се 
заблуждаваме, че тази награда в годините, особено в предишния мандат 
2011-2015 г. тя наистина се обезцени и наистина се даваше най-вече за 
партийни заслуги. Мисля си, че хората днес в Разград, с избора, който 

направиха, точно това заявиха, че искат тези неща да се променят, и че 
наистина когато гласуваме и връчваме такова отличие, най-високото за 
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общината и за Общински съвет – Разград, наистина трябва да се замислим. 

И ми се струва, че точно хората предложени да бъдат номинирани за тази 

награда, наистина не трябва да подлежат на съмнение.  
Аз също ще заявя позицията на групата общински съветници от ПП 

„ГЕРБ“, че и тримата номинирани днес са достойни да получат това високо 

звание. Но ми се струва, че наистина трябва да се обединим около това да 
променим правилника и да знаем, че наистина хората, които са удостоени с 
тези почетни звания са достойни и те няма да пораждат спорове в 
обществото. Благодаря Ви. 

Заповядайте, господин Христов. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Нашата група имаше съвсем 

друго становище, но бъдете сигурни, че ни убедихте да гласуваме за 
предложенията упоменати в докладната записка на господин кмета. Ние от 
„Кауза Разград“ доста обсъждахме предложенията и мотивите. Бяхме 
готови да се съобразим и с това, че отличието наистина девалвира 
благодарение на досегашната политика на присъждане на звания и за това 
бяхме решили въобще да не участваме в гласуването. И не за това, че не 
сме съгласни с заслужените лица, искахме с този наш жест да се 
преразгледа правилника и статута, с който се уреждат условията и реда за 
учредяване на символите, почетните звания и наградите. Ние 
преосмислихме и решихме да гласуваме за предложенията, но настояваме 
в следващите няколко дни да се направи така, че този правилник да се 
подложи на дискусия, да се преразгледа. И освен това, ако не можем да 
стигнем до някакво категорично решение може би ще искаме да се 
инициира и провеждането на местен референдум за определяне на Деня на 
Разград. Не говоря за тържествени дати, а говоря за Деня на Разград. 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Госпожо Неделчева, реплика ли имате? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Реплика, да. По повод Вашето изказване, госпожо Радославова, 
мисля че с изказването си обезценихте и пренебрегнахте приноса на 
толкова много хора, които са получили това звание, като всички ги 

поставихте под знака „партийни кандидатури“. Аз ще Ви посоча само 

няколко: Теодор Георгиев, който беше споменат преди малко – главен 

изпълнителен директор на „Амилум“ за България; братя Домусчиеви. И 

искам да припомня на колегите, че промяната в правилника за 
удостояването с това звание беше направена точно заради номинациите на 
двамата братя. До тогава правилника задължаваше приемането на само 
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една кандидатура и една номинация. Заради тях беше променен 

правилника. Така, че  мисля че изкривихте истината с това, което казахте 
преди малко. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Колеги, други от вас, които искат да заявят своята 
позиция? Ако няма, аз правя предложение да гласуваме номинациите 
поотделно, всяка сама за себе си, защото си мисля, че всеки от тези хора 
заслужава да бъде уважен с такова гласуване. Моля ви, който приема това 
предложение да гласува.  

 

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

предложението на председателя на Общински съвет-Разград госпожа 

Надежда Радославова се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуването на първата номинация. И тя е за 
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Разград” по случай 28 

януари – Ден на Разград - ПЛАМЕН ПАНЧЕВ КОЦЕВ.  

Моля, който приема тази номинация да гласува. 
 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 45 

 
Във връзка с 28 януари – Ден на Разград, Община Разград връчва 

най-високото отличие „Почетен гражданин на град Разград”. 

С отличието се удостояват лица с особени заслуги към града, 

общината и родината във всички области на обществения живот, за 

дългогодишна обществено - полезна дейност, високи морални постъпки 

или действия в името на обществото и личността, за изключителни 

постижения в областта на науката, културата, спорта и др.  

         На основание чл. 19, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 8 от Правилника за 

символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община 

Разград е постъпило предложение за удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град Разград”, както следва:  

Предложение с вх. № 40-00-42/18.12.2015 г.от  Инициативен 

комитет на дейци на културата и граждани за удостояване със званието 

„Почетен гражданин на град Разград” на ПЛАМЕН ПАНЧЕВ КОЦЕВ. 

ПЛАМЕН ПАНЧЕВ КОЦЕВ  е роден на 31 август  1948 г. в гр. 

Разград. 
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Завършил е средно образование в родния си град, а по-късно – ВИХВП в 

гр. Пловдив и Национална спортна академия в София.  

            Основната му трудова дейност преминава като професионален 

баскетболист, както и треньор на мъжкия отбор на „Лудогорец“- 

Разград, старши треньор и селекционер на Националния юношески 

отбор. Той е първият майстор на спорта по баскетбол от Разград, а така 

също е единствен до момента баскетболист, награден от Българската 

федерация за големи заслуги към разградския баскетбол и като 

състезател, и като треньор. Състезателната и треньорска дейност на 

Пламен Панчев обхваща повече от 50 години 

Наред с впечатляващата спортна кариера нашият съгражданин е 
изявен български поет. Автор е на 7 книги с поезия. След дебютната му 

стихосбирка „Връхна нота“ , издадена през 1987г., следват книгите с 
поезия „Все по-далеч от думата надежда“ (1994г.), „Тревожен хляб“ 

(1996г.),  „Спиралата на спомена“ (1998г.), „Целувай ме змия 

великолепна“ (2002г.), „Добро утро на залеза“ (2008г.), и „Среднощен 

реверанс“ (2014г.). 
Неговите стихове са публикувани в редица български антологии, както 

и в разградската библиотечна поредица „Лудогорие“- в антологиите 
„Дъга на Лудогорието“ (2004г.) и „Луда земя“ (2010г.). 

Пламен Панчев е носител на редица български и международни 

литературни награди, между които Голямата награда от Националния 

конкурс за поезия „Акад. Николай Лилиев“, Специална награда от 

Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша“ и от 

Литературния  конкурс „Биньо Иванов,“  литературна награда от 

конкурса на името на Пенчо Славейков“. Носител е на „Златен Пегас“ за 

високи постижения в областта на културата, Златен медал „Михаил 

Лермонтов“ на Московската писателска организация. Негови стихове са 

превеждани на руски, английски, сръбски, хърватски, турски езици. 

 Пламен Панчев е член на Съюза на българските писатели и години 

наред активно участва в организирането и провеждането на 

традиционните литературни петъци в Разград и в Националните 
празници „Поетични хоризонти на българката“, посветени на първата 

българска поетеса Станка Николица Спасо- Еленина. 

 Пламен Панчев е общественик със съществен принос за издигането 

и утвърждаването на престижа на нашия град и община Разград.  

 За неговите високи постижения в областта на образованието, 

науката, културата и спорта, за неговите заслуги към града и селищата 

за развитието на гражданското общество и икономическия просперитет 

на община Разград, кандидатурата на Пламен Панчев Коцев за носител 

на най-високото отличие „Почетен гражданин на град Разград“ е 
заслужена и достойна. 
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Предвид гореизложеното, във връзка с 28 януари – Ден на Разград, 

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

местната администрация, чл.8, ал. 2 и чл. 19, ал. 1, т. 3, 4  от Правилника 

за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на 

Община Разград и внесени предложения на Инициативни комитети до 

кмета на общината и Общински съвет Разград с вх. № 40-00-42/18.12.2015 

г., № АО-05-03-16/04.01.2016 г. и № 11/06.01.2016 г. , Общински съвет 

Разград с  23 гласа „ЗА”, „против” - няма , „въздържали се” - няма , 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” ПЛАМЕН ПАНЧЕВ КОЦЕВ – изявен 

поет, майстор на спорта по баскетбол и треньор, единствен носител на 

наградата на Българската федерация за големи заслуги към 

разградския баскетбол; автор на седем книги с поезия, носител на 

редица български и международни литературни награди- Голямата 

награда от Националния конкурс за поезия „Акад. Николай Лилиев“, 

Специална награда в конкурса за поезия „В полите на Витоша“ и 

Литературния конкурс „Биньо Иванов“; носител на златен медал 

„Михаил Лермонтов“ на Московската писателска организация и на 

наградата „Златен Пегас“- за изключителни постижения в областта на 

културата и спорта, имащи общонационално значение и 

популяризиращи името на град Разград. 

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

 
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуването на втората номинация. И тя е за 
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Разград” по случай 28 

януари – Ден на Разград - на РУСИ РАЙКОВ БУХТЕВ – посмъртно. Моля, 
който приема тази номинация да гласува. 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 46 

 

Във връзка с 28 януари – Ден на Разград, Община Разград връчва 

най-високото отличие „Почетен гражданин на град Разград”. 

С отличието се удостояват лица с особени заслуги към града, 

общината и родината във всички области на обществения живот, за 

дългогодишна обществено - полезна дейност, високи морални постъпки 
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или действия в името на обществото и личността, за изключителни 

постижения в областта на науката, културата, спорта и др.  

         На основание чл. 19, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 8 от Правилника за 

символите, почетните звания,наградите и паметните знаци на Община 

Разград са постъпили предложения за удостояване със званието 

„Почетен гражданин на град Разград е постъпило предложение за 

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Разград”, както 

следва: 

1. Предложение с вх. № АО-05-03-16/04.01.2016 г. на 

Инициативен комитет на бившите учители, инспектори и трeньори по 

борба и физическо възпитание за удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” на РУСИ РАЙКОВ БУХТЕВ – посмъртно. 

РУСИ РАЙКОВ БУХТЕВ е роден на 20 януари 1929 год.в град 

Разград.  

През 1949 год. завършва гимназия и е приет във ВИФ „Г. 

Димитров” гр. София. За 50 годишния си живот той оставя име на 

изявен спортист и спортен деятел. Първият завършил ВИФ - София 

през 1953 год. от Разград. От 5 август 1953 год. е назначен за директор 

на УСШ – Разград, а от 1 април 1959 год. е окръжен училищен 

инспектор по физическо възпитание към ОНС отдел „Народна 

просвета” гр. Разград. На 27 януари 1959 год. е награден със сребърна 

значка „Отличник в спортното строителство” за активно участие в 

изграждането на спортното строителство. 

От учебната 1970 год. е учител в спортното училище. Възпитан, 

коректен, обаятелен, способен и интелигентен възпитател на младото 

поколение, истински специалист, универсален спортист, творец  и 

педагог- това е визитката на Руси Бухтев не само сред колегите и 

неговите възпитатели, но и пред цялата общественост. Взискателен, 

човек с открита и широка душа. изключително деликатен, 

внимателен, отзивчив и коректен в отношенията си с всички.  

На 06.09.1979 г. почива внезапно след инцидент.  

На 29 март 1980 год. е удостоен посмъртно с почетен знак на ОС 

на БСФС – златен, за активна дейност като треньор по борба и личен 

принос за развитието на физическата култура и спорт в окръга. С 

Протокол № 13 от 12 август 1991 год. УСШ носи неговото име. 
Кандидатурата на Руси Райков Бухтев за носител на най-високото 

отличие „Почетен гражданин на град Разград“ посмъртно и във връзка с 
87 годишнина от неговото рождение е заслужена и достойна. 

Предвид гореизложеното, във връзка с 28 януари – Ден на Разград, 

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

местната администрация, чл.8, ал. 2 и чл. 19, ал. 1, т. 3, 4  от Правилника 

за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на 

Община Разград и внесени предложения на Инициативни комитети до 
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кмета на общината и Общински съвет Разград с вх. № 40-00-42/18.12.2015 

г., № АО-05-03-16/04.01.2016 г. и № 11/06.01.2016 г. , Общински съвет 

Разград с 18  гласа „ЗА”, „против” - няма , „въздържали се” - няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” посмъртно РУСИ РАЙКОВ БУХТЕВ- 

изявен ръководител, преподавател, спортист и спортен деятел, 

носител на сребърна значка „Отличник в спортното строителство”, на 

златен почетен знак на ОС на БСФС -  за активно участие в 

изграждането на спортното строителство на територията на 

Разградска община и региона, за активна спортна дейност и личен 

принос за развитието на физическата култура и спорт и във връзка с 
87 годишнината от неговото рождение. 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуването на третата номинация. И тя е за 
удостояване със званието „Почетен гражданин на град Разград” по случай 28 

януари – Ден на Разград - на ИВО ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ. Моля, който 

приема тази номинация да гласува. 
 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 47 

 

Във връзка с 28 януари – Ден на Разград, Община Разград връчва 

най-високото отличие „Почетен гражданин на град Разград”. 

С отличието се удостояват лица с особени заслуги към града, 

общината и родината във всички области на обществения живот, за 

дългогодишна обществено - полезна дейност, високи морални постъпки 

или действия в името на обществото и личността, за изключителни 

постижения в областта на науката, културата, спорта и др.  

         На основание чл. 19, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 8 от Правилника за 

символите, почетните звания,наградите и паметните знаци на Община 

Разград са постъпили предложения за удостояване със званието 

„Почетен гражданин на град Разград е постъпило предложение за 

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Разград”, както 

следва: 
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Предложение с вх. № 11/06.01.2016 г. на Общински съвет гр. 

Разград на Инициативен комитет на общински съветници, 

ръководители и общественици за удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” на ИВО ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ. 

ИВО ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ - главен асистент във филиала на 

РУ „Ангел Кънчев“ 

Роден е на 3.02.1947 година в гр. Разград в семейство на 

икономисти. Средното си образование завършва в гр. Разград, а 

висшето в СУ „Климент Охридски“ с магистърска специалност 

„Теория на вероятностите и математическа статистика“. До 1986 

година работи в математическата гимназия „Акад. Никола 

Обрешков“. С учениците си постигна много успехи в национални 

състезания по математика - Мариела Станчева, Димитър Робски, 

Пламен Петров, Деян Ненков, Ергюн Шерифов и много други. Най-

много време от живота си отделя за подготовка на кандидат студенти 

и над 1200 негови възпитаници завършват висши учебни заведения по 

целия свят. Много от тях са много успешни в своите области - Теодор 

Георгиев ръководи заводите „Амилум“ в Източна Европа. Александър 

и Иван Здравкови ръководят фирма „Стинг“, Димитър Папазов 

„Балканфарма“ Разград, Вени Енчева е вицепрезидент на „Bank of 

America ”Merie Linch” в Ню Йорк (на 30 години), Елена Бекярска е 
професор в университета в ЮТА - САЩ и много други. Дълги години 

е председател на секцията на СМБ (съюза на математиците в 

България) - гр. Разград. Организира и ръководи десетки курсове по 

математика за различни нива от образованието. В професионалната си 

дейност като преподавател има издадени в съавторство два учебника 

по Висша математика и десетки статии отпечатани в сборници и 

научни списания. 

От основаването на клуба по шахмат „Абритус“ е в 

ръководството - Майстор на Спорта по шах. Републикански отборен 

шампион по коресподентен и класически шах, индивидуален 

победител в големия опън турнир „Купа Доробанов“ в гр. Русе - 2000 

година, вицесветовен шампион по шахмат за аматьори - 2004 година в 

Тунис. Все още активно участва и в шахматният клуб. Последните 3 

години отборът на ШК „Абритус „ Разград е безспорен републикански 

шампион. 

Три мандата е общински съветник - от 1991 година до 2003 

година. Председател на комисията по образование, член на комисиите 
за младежта и спорта и приватизационната комисия. На 13.03.1995г. е 
избран за председател на ОС.  

За неговите професионални и научни постижения, обществена 

активност и високи спортни постижения, човек на действието и 

отговорността, допринесъл с цялостния си упорит труд за издигане на 
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престижа на нашия град, кандидатурата на Иво Владимиров Петров 

за носител на най-високото отличие „Почетен гражданин на град 

Разград” е напълно заслужена. 

Предвид гореизложеното, във връзка с 28 януари – Ден на Разград, 

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

местната администрация, чл.8, ал. 2 и чл. 19, ал. 1, т. 3, 4  от Правилника 

за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на 

Община Разград и внесени предложения на Инициативни комитети до 

кмета на общината и Общински съвет Разград с вх. № 40-00-42/18.12.2015 

г., № АО-05-03-16/04.01.2016 г. и № 11/06.01.2016 г. , Общински съвет 

Разград със  17 гласа „ЗА”, „против” -  няма, „въздържали се” - няма, 

 

Р Е Ш И : 

 

Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” ИВО ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ - главен 

асистент във филиала на РУ „Ангел Кънчев“,  отдал целия си 

творчески живот в името на високия професионализъм и в полза на 

възпитаниците си и достигнал  най-високите върхове в областта на 

образованието и спорта, допринесъл с цялостния си упорит труд за 

издигане на престижа на нашия град - за неговите професионални и 

научни постижения, обществена активност и високи спортни 

постижения. 

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

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване в цялост на докладна записка с вх.№38. 

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

Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град 

Разград” по случай 28 януари – Ден на Разград.  

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 48 

 

Във връзка с 28 януари – Ден на Разград, Община Разград връчва 

най-високото отличие „Почетен гражданин на град Разград”. 

С отличието се удостояват лица с особени заслуги към града, 

общината и родината във всички области на обществения живот, за 
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дългогодишна обществено - полезна дейност, високи морални постъпки 

или действия в името на обществото и личността, за изключителни 

постижения в областта на науката, културата, спорта и др.  

         На основание чл. 19, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 8 от Правилника за 

символите, почетните звания,наградите и паметните знаци на Община 

Разград са постъпили предложения за удостояване със званието 

„Почетен гражданин на град Разград”, както следва:  

1.Предложение с вх. № 40-00-42/18.12.2015 г.от  Инициативен 

комитет на дейци на културата и граждани за удостояване със званието 

„Почетен гражданин на град Разград” на ПЛАМЕН ПАНЧЕВ КОЦЕВ. 

ПЛАМЕН ПАНЧЕВ КОЦЕВ  е роден на 31 август  1948 г. в гр. 

Разград. 

Завършил е средно образование в родния си град, а по-късно – ВИХВП в 

гр. Пловдив и Национална спортна академия в София.  

            Основната му трудова дейност преминава като професионален 

баскетболист, както и треньор на мъжкия отбор на „Лудогорец“- 

Разград, старши треньор и селекционер на Националния юношески 

отбор. Той е първият майстор на спорта по баскетбол от Разград, а така 

също е единствен до момента баскетболист, награден от Българската 

федерация за големи заслуги към разградския баскетбол и като 

състезател, и като треньор. Състезателната и треньорска дейност на 

Пламен Панчев обхваща повече от 50 години 

Наред с впечатляващата спортна кариера нашият съгражданин е 
изявен български поет. Автор е на 7 книги с поезия. След дебютната му 

стихосбирка „Връхна нота“ , издадена през 1987г., следват книгите с 
поезия „Все по-далеч от думата надежда“ (1994г.), „Тревожен хляб“ 

(1996г.),  „Спиралата на спомена“ (1998г.), „Целувай ме змия 

великолепна“ (2002г.), „Добро утро на залеза“ (2008г.), и „Среднощен 

реверанс“ (2014г.). 
Неговите стихове са публикувани в редица български антологии, както 

и в разградската библиотечна поредица „Лудогорие“- в антологиите 
„Дъга на Лудогорието“ (2004г.) и „Луда земя“ (2010г.). 

Пламен Панчев е носител на редица български и международни 

литературни награди, между които Голямата награда от Националния 

конкурс за поезия „Акад. Николай Лилиев“, Специална награда от 

Националния конкурс за поезия „В полите на Витоша“ и от 

Литературния  конкурс „Биньо Иванов,“  литературна награда от 

конкурса на името на Пенчо Славейков“. Носител е на „Златен Пегас“ за 

високи постижения в областта на културата, Златен медал „Михаил 

Лермонтов“ на Московската писателска организация. Негови стихове са 

превеждани на руски, английски, сръбски, хърватски, турски езици. 

 Пламен Панчев е член на Съюза на българските писатели и години 

наред активно участва в организирането и провеждането на 
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традиционните литературни петъци в Разград и в Националните 
празници „Поетични хоризонти на българката“, посветени на първата 

българска поетеса Станка Николица Спасо- Еленина. 

 Пламен Панчев е общественик със съществен принос за издигането 

и утвърждаването на престижа на нашия град и община Разград.  

 За неговите високи постижения в областта на образованието, 

науката, културата и спорта, за неговите заслуги към града и селищата 

за развитието на гражданското общество и икономическия просперитет 

на община Разград, кандидатурата на Пламен Панчев Коцев за носител 

на най-високото отличие „Почетен гражданин на град Разград“ е 
заслужена и достойна. 

2. Предложение с вх. № АО-05-03-16/04.01.2016 г. на 

Инициативен комитет на бившите учители, инспектори и трeньори по 

борба и физическо възпитание за удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” на РУСИ РАЙКОВ БУХТЕВ – посмъртно. 

РУСИ РАЙКОВ БУХТЕВ е роден на 20 януари 1929 год.в град 

Разград.  

През 1949 год. завършва гимназия и е приет във ВИФ „Г. 

Димитров” гр. София. За 50 годишния си живот той оставя име на 

изявен спортист и спортен деятел. Първият завършил ВИФ - София 

през 1953 год. от Разград. От 5 август 1953 год. е назначен за директор 

на УСШ – Разград, а от 1 април 1959 год. е окръжен училищен 

инспектор по физическо възпитание към ОНС отдел „Народна 

просвета” гр. Разград. На 27 януари 1959 год. е награден със сребърна 

значка „Отличник в спортното строителство” за активно участие в 

изграждането на спортното строителство. 

От учебната 1970 год. е учител в спортното училище. Възпитан, 

коректен, обаятелен, способен и интелигентен възпитател на младото 

поколение, истински специалист, универсален спортист, творец  и 

педагог- това е визитката на Руси Бухтев не само сред колегите и 

неговите възпитатели, но и пред цялата общественост. Взискателен, 

човек с открита и широка душа. изключително деликатен, 

внимателен, отзивчив и коректен в отношенията си с всички.  

На 06.09.1979 г. почива внезапно след инцидент.  

На 29 март 1980 год. е удостоен посмъртно с почетен знак на ОС 

на БСФС – златен, за активна дейност като треньор по борба и личен 

принос за развитието на физическата култура и спорт в окръга. С 

Протокол № 13 от 12 август 1991 год. УСШ носи неговото име. 
Кандидатурата на Руси Райков Бухтев за носител на най-високото 

отличие „Почетен гражданин на град Разград“ посмъртно и във връзка с 
87 годишнина от неговото рождение е заслужена и достойна. 
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3. Предложение с вх. № 11/06.01.2016 г. на Общински съвет гр. 

Разград на Инициативен комитет на общински съветници, 

ръководители и общественици за удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” на ИВО ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ. 

ИВО ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ - главен асистент във филиала на 

РУ „Ангел Кънчев“ 

Роден е на 3.02.1947 година в гр. Разград в семейство на 

икономисти. Средното си образование завършва в гр. Разград, а 

висшето в СУ „Климент Охридски“ с магистърска специалност 

„Теория на вероятностите и математическа статистика“. До 1986 

година работи в математическата гимназия „Акад. Никола 

Обрешков“. С учениците си постигна много успехи в национални 

състезания по математика - Мариела Станчева, Димитър Робски, 

Пламен Петров, Деян Ненков, Ергюн Шерифов и много други. Най-

много време от живота си отделя за подготовка на кандидат студенти 

и над 1200 негови възпитаници завършват висши учебни заведения по 

целия свят. Много от тях са много успешни в своите области - Теодор 

Георгиев ръководи заводите „Амилум“ в Източна Европа. Александър 

и Иван Здравкови ръководят фирма „Стинг“, Димитър Папазов 

„Балканфарма“ Разград, Вени Енчева е вицепрезидент на „Bank of 

America ”Merie Linch” в Ню Йорк (на 30 години), Елена Бекярска е 
професор в университета в ЮТА - САЩ и много други. Дълги години 

е председател на секцията на СМБ (съюза на математиците в 

България) - гр. Разград. Организира и ръководи десетки курсове по 

математика за различни нива от образованието. В професионалната си 

дейност като преподавател има издадени в съавторство два учебника 

по Висша математика и десетки статии отпечатани в сборници и 

научни списания. 

От основаването на клуба по шахмат „Абритус“ е в 

ръководството - Майстор на Спорта по шах. Републикански отборен 

шампион по коресподентен и класически шах, индивидуален 

победител в големия опън турнир „Купа Доробанов“ в гр. Русе - 2000 

година, вицесветовен шампион по шахмат за аматьори - 2004 година в 

Тунис. Все още активно участва и в шахматният клуб. Последните 3 

години отборът на ШК „Абритус „ Разград е безспорен републикански 

шампион. 

Три мандата е общински съветник - от 1991 година до 2003 

година. Председател на комисията по образование, член на комисиите 
за младежта и спорта и приватизационната комисия. На 13.03.1995г. е 
избран за председател на ОС.  

За неговите професионални и научни постижения, обществена 

активност и високи спортни постижения, човек на действието и 
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отговорността, допринесъл с цялостния си упорит труд за издигане на 

престижа на нашия град, кандидатурата на Иво Владимиров Петров 

за носител на най-високото отличие „Почетен гражданин на град 

Разград” е напълно заслужена. 

Предвид гореизложеното, във връзка с 28 януари – Ден на Разград, 

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

местната администрация, чл.8, ал. 2 и чл. 19, ал. 1, т. 3, 4  от Правилника 

за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на 

Община Разград и внесени предложения на Инициативни комитети до 

кмета на общината и Общински съвет Разград с вх. № 40-00-42/18.12.2015 

г., № АО-05-03-16/04.01.2016 г. и № 11/06.01.2016 г. , Общински съвет 

Разград с 21  гласа „ЗА”, „против” - няма  , „въздържали се” - няма , 

 

Р Е Ш И: 
 

1.Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” ПЛАМЕН ПАНЧЕВ КОЦЕВ – изявен 

поет, майстор на спорта по баскетбол и треньор, единствен носител на 

наградата на Българската федерация за големи заслуги към 

разградския баскетбол; автор на седем книги с поезия, носител на 

редица български и международни литературни награди- Голямата 

награда от Националния конкурс за поезия „Акад. Николай Лилиев“, 

Специална награда в конкурса за поезия „В полите на Витоша“ и 

Литературния конкурс „Биньо Иванов“; носител на златен медал 

„Михаил Лермонтов“ на Московската писателска организация и на 

наградата „Златен Пегас“- за изключителни постижения в областта на 

културата и спорта, имащи общонационално значение и 

популяризиращи името на град Разград. 

4. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” посмъртно РУСИ РАЙКОВ БУХТЕВ- 

изявен ръководител, преподавател, спортист и спортен деятел, 

носител на сребърна значка „Отличник в спортното строителство”, на 

златен почетен знак на ОС на БСФС -  за активно участие в 

изграждането на спортното строителство на територията на 

Разградска община и региона, за активна спортна дейност и личен 

принос за развитието на физическата култура и спорт и във връзка с 
87 годишнината от неговото рождение. 

5. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” ИВО ВЛАДИМИРОВ ПЕТРОВ - главен 

асистент във филиала на РУ „Ангел Кънчев“,  отдал целия си 

творчески живот в името на високия професионализъм и в полза на 

възпитаниците си и достигнал  най-високите върхове в областта на 

образованието и спорта, допринесъл с цялостния си упорит труд за 
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издигане на престижа на нашия град - за неговите професионални и 

научни постижения, обществена активност и високи спортни 

постижения. 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искам да дам думата на колегата Митко Ханчев, който ни е 
подготвил изненада за днешната тържествена сесия. Заповядайте колега 
Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Благодаря Ви.  

Уважаеми гости,  

Госпожо председател, 

Господин кмете, 
Уважаеми колеги, 

На всяка банка съм оставил една книга „Освобождението на Разград 

1878 г.“. Това съм го направил по молба на автора проф.д.п.н. Пламен 

Радев. Той е наш съгражданин и в момента е водещо име в този дял на 
науката не само в България, но и в европейски мащаб. Проф. Радев е автор 

на десетки, може би около 50 научни монографии и учебници, но освен 

това професорът, който е и изключителен родолюбец и местен патриот от 
много години на сам се занимава и с исторически изследвания и вече има 
около 10 книги за историята на Разград от древността до наши дни. Тези 

книги той издава между другото със собствени средства и в ограничени 

тиражи. Тази книга е последната, която вие виждате пред себе си и е в 
тираж само 50 бройки. Писана е по повод предстоящия утре празник – Ден 

на Разград. Той ми прати от тези 50 бройки 40 с молба да дам по 1 на всеки 

общински съветник и на кмета. Останалите аз ще раздам по училищни и 

обществени библиотеки, а тези 10 които на него му остават за Народната 
библиотека и за няколкото големи Регионални библиотеки. Професора, 
искам още нещо да напомня, може би някои от вас се сещат, че в началото 

на учебната година той дава по една месечна стипендия на отличник от 
Езиковата гимназия. Дай боже повече разградчани да вършат такива добри 

и полезни дела. Благодаря Ви много. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодарим Ви за приятната изненада и се надявам да предадете на 
проф. Пламен Радев нашата благодарност за уважението към Деня и 

празника на нашия град.  

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 
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Той утре ще бъде тук, тъй че ще можем да го поздравим всички. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Поради изчерпване на дневния ред закривам тържествената сесия на 
Общински съвет - Разград в 17:10 часа, посветена на 28 януари – Ден на 
Разград. И Ви каня от 18:00 часа в Общински културен център на ритуала 
по връчването на наградата „Почетен гражданин на град Разград“, както и 

на концерта посветен на тази дата.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П /Не се чете/ 
                                                                           / Надежда Радославова / 

                    ПРОВЕРИЛ  СЕКРЕТАР: П /Не се чете/ 
                        /Петя Петкова / 

 

 

 

 

 


