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   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№ 50 

 

 
 От проведеното Тържествено  заседание на Общински съвет - 

Разград на 28.01. 2019 година, от 11.00 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  27. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 27 общински 

съветници. 

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници: Диана 
Мирчева; Милена Орешкова; Стефан Стефанов; Стоян Димитров и Фатме 
Селим. 

По неизвестни причини Ахтер Чилев. 
 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На заседанието присъстваха: д-р Валентин Василев – Кмет на 
Община Разград; госпожа Галина Георгиева  – зам. -  кмет на Община 
Разград; господин Ердинч Хасанов – зам. -  кмет на Община Разград; 
народният представител от Политическа партия „ГЕРБ“ - Десислава 
Атанасова, Областният управител на Област Разград - Гюнай Хюсмен и 

негови заместници, д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан, 

Председателят на Общински съвет – Тутракан, Данаил Николов. 
Официална делегация от град Слобозия, Румъния и от град Кълъраш, 

Румъния. Господин Венелин Узунов, дългогодишен кмет на Общината 
Разград, представители на общинска администрация, кметове на населени 

места, журналисти, граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми съграждани,  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

Скъпи гости,  

Добре дошли на Тържествената сесия на Общински съвет Разград, 

посветена на 28 януари – Деня на Разград.  

Приятно ми е да Ви представя нашите гости днес: д-р Валентин 

Василев – Кмет на Община Разград и заместниците му Галина Георгиева и 

Ердинч Хасанов, народният представител от ПП „ГЕРБ“ в нашия 
избирателен район - Десислава Атанасова, Областният управител на 
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Област Разград - Гюнай Хюсмен и неговите заместници, д-р Димитър 
Стефанов – Кмет на община Тутракан, Председателят на Общински съвет 
– Тутракан Данаил Николов. Благодаря за вниманието и за уважението!  

Официална делегация от град Слобозия, Румъния в състав:  
Пучиано Силвия, Йонита Елена, Миу Екатерина-общински 

съветници, и Мики Зиковски-експерт. 
Както и официална делегация от град Кълъраш, Румъния в състав: 
Андрей Клей- съветник - кмет, Флорин Радулеску - директор на 

музея в Община Кълъраш, Космин Тудоне – директор “Програми и 

проекти“ 

Сред нас е и господин Венелин Узунов, дългогодишен кмет на 
Община Разград. 

За днешното заседание са се регистрирали 27 Общински съветници. 

При наличие на кворум откривам Тържествената сесия но Общински съвет 
- Разград. 

 

Звучат химните на Република България и Обединена Европа.  

 

 

       Дежурен секретар на днешната тържествена сесия е общински съветник 

Владимир Димитров, 

 

Пристъпваме към разглеждане на дневния ред, който е от две точки:   

 1. Слово на Председателя на Общински съвет – Разград по случай 

Деня на Разград – 28 януари.  

 2. Докладни записки. 

 

 Имате ли  предложения, изказвания във връзка с дневния ред? Не 
виждам желаещи. Моля Ви, нека да гласуваме за дневния ред на днешното 
заседание.  
 

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

дневният ред се приема.  
  

 Пристъпваме към изпълнение на точка първа от него.  
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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, 

Уважаеми общински съветници, 

Скъпи гости, 

 На 28 януари, всяка година, отбелязваме Деня на Разград. 141 

години от Освобождението за нас този ден е ден на размисъл и 

равносметка за постигнатото – от всеки и от всички заедно. През годините 
сме доказали мъдростта и единността си. Това ни дава право да кажем, че 
ние помним и съхраняваме миналото, уважаваме настоящето и работим за 
бъдещето. 

Не трябва да забравяме, че потушаването на Априлското въстание 
през 1876 г. поставя пред европейската общественост въпроса за 
положението на българите в Османската империя. Политическите интриги 

не са в състояние да разрешат „Източния въпрос” и единственият път за 
уреждане на проблемите остава войната. На 12 април 1877 г. в Кишинев 
официално е обявен манифеста за нейното начало. За българския народ 
поредната руско - турска война съчетава стремежа за политическа свобода. 

На 26 юли 1877 г. край Езерче 137-ми Нижински полк и 138-ми 

Болховски полк с подкрепата на артилерия и кавалерия отблъскват 
настъплението на турските войски. От руска страна убити и ранени са 254 

офицери и войници.  

След падането на Плевен руската армия предприема зимно 
преминаване на Стара планина и разгромява османските части в района на 
Шипка – Шейново. Източният отряд получава заповед за настъпление към 

Разград с цел да го превземе и по този начин да прекъсне връзката между 
Шумен и Русе. Настъплението започва на 24 януари и в него участват 
подразделения от ХII-ти и XIII-ти армейски корпуси.  

На 27 януари в с. Садина при командира на кавалерията към XIII-ти 

корпус ген. Прохоров пристига делегация от разградски жители, която 
съобщава, че редовната османска армия отстъпва към Шумен. Същият ден 

командирът на корпуса ген. Дондуков- Корсаков издава заповед за 
настъпление към Разград в три колони: І-ва Осенец – Гецово – Разград, ІІ-
ра Благоево – Разград, ІІІ-та Езерче – Разград.  По заповед на ген. 

Прохоров 3-ти батальон на Невския полк с две оръдия от Донската батарея 
и два ескадрона драгуни командвани от полк. Марков, настъпват към 

Разград и достигат до с. Гецово. Българското население разбива военните 
складове и се подготвя за самоотбрана. В утрото на 28 януари полк. 
Марков с дивизион кавалеристи влизат в Разград. По-късно в града 
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пристига Невския полк воден от ген. Прохоров. Към два часа след обяд 
командирът на  XIII-ти корпус княз Дондуков- Корсаков е посрещнат 
тържествено от населението. В Разград се установява Временно руско 
управление начело с подполковник Василев. В този период руската армия 
настъпва в Тракия в посока Одрин – Цариград, което предопределя хода на 
войната.  

На 19 януари 1878 г. в Одрин е подписано примирие, слагащо край 

на военните действия. На 19 февруари (3 март) в предградието Сан- 

Стефано е подписан мирният договор между воюващите страни. С него 
България е възстановена на политическата карта на Европа. На 28 януари 

за Разград започва новото летоброене.  
Нека не спираме да чувстваме силата на свободата, но и всеки ден да 

я отстояваме, помнейки саможертвата на нашите освободители! 

Честит празник! 
Своя поздрав за празника ще отправи и доктор Валентин Василев - 

Кмет на Община Разград. Заповядайте доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
 Уважаема г-жо Председател на Общински съвет Разград, 

          Уважаеми гости от Слобозия, 
          Уважаеми гости от Кълъраш, 

          Уважаема госпожо Атанасова, 
          Уважаеми господин кмет и Председател на Общинския съвет на 
Тутракан, 

          Уважаеми общински съветници, 

          Уважаеми господин Областен управител, 
          Уважаеми заместник - кметове, 
 Уважаеми съграждани и гости на Разград, 

Днес честваме 141 години от момента, в който жителите на Разград 
показват ясно пред света, че са равноправни, смели и отговорни хора. На 
датата 28.01.1878 г. смелостта и дързостта на българския дух, извисяват 
най - жадувания идеал – Свободата и нареждат нашите деди сред достойно 
защитаващите бъдещето на потомците си. Заради тези личности от 
миналото ни, днешния ден можем да наречем - Наш. Със своя патриотизъм 

те изграждат основите на съвремието ни и дават възможността да живеем 

свободни и спокойни. Но делата им ни завещават и отговорността да пазим 

родовата памет и да я предаваме на своите наследници. В битките за 
свобода, много млади българи и съюзниците им – руснаци, румънци, 

финландци и други смели войни губят живото си. Но те го правят 
съзнателно, защото имат по – висша цел, благодарение на техните дела ние 
днес живеем в мирна и спокойна страна, градим и подобряваме условията 
в нея. С мълчание и смирение почитаме паметта на всички и свеждаме 
глава пред героите на Освобождението.Честит празник! 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС          

Давам думата и на народния представител госпожа Десислава 
Атанасова. 

 

Г-жа Десислава Атанасова – Народен представител          
Членове на Общинския съвет на Община Разград, 

          Уважаема г-жо Председател, 
          Уважаеми господин кмет на Община Разград, 

          Господин Областен управител, 
          Дами и господа заместник – кметове, 
          Уважаеми гости, 

          Уважаеми почетни граждани на Разград, 

          Уважаеми гости от побратимени градове, 
          Уважаеми представители на медиите, 

За мен е удоволствие в този ден да Ви поздравя с празника. Ден след 
141 години от историческия 28.01.1878. Денят, в който руските войни от 13 

армейски корпус влизат в града предвождани от Александър Дундуков -

Корсаков. Ден, в който всяка година си спомняме с признателност, за 
героите донесли свободата ни, на нас като българи, на Вас като 
разградчани. Нека не забравяме техния подвиг, безграничната им смелост 
и дързост. Нека в този ден, в деня на освобождението на вашия град, на 
нашият град се обединим с чувствата на признателност, се обединим с 
чувствата това да отстояваме тази свобода и да я предаваме на следващите 
поколения. Най-важният урок, който оставиха предците ни е да работим, 

да работим за доброто на обществото, да работим заедно за просперитетът 
на нашият град, на вашият град, на нашата и вашата държава. Този ден е 
ден за равносметка какво дава всеки един от нас на това общество, какво 
ще остави всеки един от нас за бъдещите поколения. Надявам се, че след 
време в тази зала, а и в много други такива на тържествени сесии на 
Общински съвети ще се чуят имената на хората, които са допринесли за 
този град. На добър час Разград! Честит празник на всички! 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС          

Давам думата за приветствие на госпожа Мия Екатерина от град 

Слобозия-Румъния. Заповядайте. 
  

Г-жа Мия Екатерина – Общински съветник-Слобозия 
Добър ден, аз искам да благодаря за поканата. Също така благодарим 

и на останалите колеги, които също са съветници. Искам да Ви честитя 
празника 141 години от Освобождението. И се надяваме за успешно 
сътрудничество и занапред между градовете. Благодаря.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС          

Давам думата и на Андрей Клейн – съветник-кмет  от официалната 
делегация град Кълъраш –Румъния. Заповядайте.  

 

Г-н Андрей Клейн – Съветник-Кмет          
Добър ден уважаеми дами и господа,  
Добър ден господин Кмет, 
Днес сме тук по ваша покана и искам да Ви честитя празника от 

страната на нашия Кмет от град Кълъраш. Както всяка година сме 
щастливи да сме тук при вас на този празник. И искам още веднъж да Ви 

честитя празника и Ви очакваме при нас в Кълъраш. Благодаря.  
   

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Във връзка с днешния празник са постъпили и поздравителни адреси 

в Общински съвет – Разград от Хасим Адемов член на ЕНП „ГЕРБ“ в 
Европейския парламент, от госпожа Десислава Атанасова, която ни 

удостои с присъствието си лично, народен  представител в 44 – тото 
Народно събрание, от Ахмед Ахмедов и Ихсан Хаккъ, също народни 

представители. От доктор Мария Димитрова – Председател на Общински 

съвет град Силистра, от доктор Николай Денев управител на ДКЦ1 – 

Разград ЕООД, от доктор Димитър Стефанов – Кмет на община Тутракан и 

Даниел Николов – Председател на Общински съвет – Тутракан, и от 
Обласния управител Гюнай Хюсмен. Благодаря за уважението. Имам 

честта да Ви зачета поздравителния адрес на Хасим Адемов, който е наш 

представител в Европейския парламент: 
„Уважаема госпожо Радославова, 
Уважаеми господин Василев, 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми гости, 

Чест и удоволствие е за мен да Ви поздравя сърдечно послучай 

празника на град Разград 28.01. Изминаха 141 години от историческия 
28.01.1878 г. Ден на освобождението на Разград. Този ден ни обединяват 
чувствата на признателност към поколенията дали живота си за свободата. 
Дни, като 28 януари са пример как само общата воля, обединените 
действия и саможертвата могат да извоюват победата. Убеден съм, че 
техните достойни наследници ще продължат уверено да чертаят 
европейските перспективи пред развитието на Разград. Нека бъдем единни 

и сплотени в делата си и в стремежа си да живеем по–добре. 
Продължавайте ефективната си дейност, следвайки европейските 
демократични принципи и духовни ценности. С устрем и дръзновение 
създавайте условия за по - добър живот  на всички жители на вашата 
община. Бъдете горди с вашия град и все така устремени в неговия 
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просперитет с достойнство и упоритост да съхранявате тези традиции. 

Пожелаваме на Вас и всички жители, и посетители на град Разград крепко 
здраве, лични и професионални успехи, и благополучие! Честит празник!“ 

С това изчерпахме точка първа от дневния ред и преминаваме към 

изпълнение на точка втора.              
 

 

ТОЧКА ВТОРА 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№12. 

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, доктор Василев, да ни представите докладната. 
 

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

 Във връзка с 28 януари – Ден на Разград, се 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 
дългогодишната 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 връзка 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. № АО-05-03-8591/07.11.2018 г. от Инициативен 

комитет от граждани на гр. Разград до Кмета на Община Разград за 
удостояване с почетното звание „Почетен гражданин на град Разград” на 
проф. д.п.н. ПЛАМЕН РАДЕВ ИВАНОВ. 

Проф. д.п.н. ПЛАМЕН РАДЕВ ИВАНОВ е български педагог и 

преподавател. Роден е в Разград на 21.07.1950 г. Завършил е Техникума по 
механотехника в гр. Разград и Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“.  
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Професионалната биография на проф. д.п.н. ПЛАМЕН РАДЕВ 

включва: 
Трудова дейност:  
2007 г. – редовен професор по Теория на възпитанието и дидактика;  
2002-2004 г. – извънреден професор; 
1999 г. – ръководител на магистърска програма „Алтернативни 

технологии на обучението в началния етап на СОУ“;  

1999 г. – ръководител на катедра „Предучилищна педагогика“ към 

Педагогически факултет на Пловдивския университет (ПУ) „Паисий 

Хилендарски“;  

2000 г. – доктор на педагогическите науки;  

1993-2003 г. – декан на Педагогическия факултет към ПУ „Паисий 

Хилендарски“; 

  1993 г. – доцент по ИПБО;  

  1985 г. - доктор по педагогика;  
1985 г.-1993 г. – главен асистент в ПУ „Паисий Хилендарски“;  

1980 г.-1984 г. – преподавател по педагогика в ЦКК към ВМЕИ – 

Габрово;  
  1979 г. – научен сътрудник в НИИО;  

1976-1979 г. – учител.  
 

Заемани длъжности:  

- Ръководител на катедра „Предучилищно възпитание“ към 

Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“; 

- Председател на Общото събрание на Педагогическия факултет при 

ПУ „Паисий Хилендарски" . 

 

  Дейности: 

2002 г. – специализация по образователен мениджмънт в Холандия, 
Университет на Амстердам, с профил „Мениджмънт на качеството на 
образование“; 

 2000 г. – доктор на педагогическите науки;  

1985 г. – доктор по педагогика; 
  1984 г. – специализация в Москва и Санкт Петербург;  

1972-1976 г. – СУ „Св . Климент Охридски“, магистър по педагогика.  
 

Проф. д.п.н. Пламен Радев от години е водещ учен в сферата на 
училищната педагогика в България, на дидактиката в нейните различни 

превъплъщения и на историята на образованието. Това е доказано не само 
от многобройните му трудове /повече от 60/ в тази област, но и от 
авторитетното му присъствие, както в академичните среди, така и на 
редица научни форуми. Научните му интереси са в областта на: 

- Дидактика и теория на възпитанието;  
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- История на образованието и педагогическите учения;  
- Доцимология и тестология;  
- Философия на образованието;  
- Качество на образованието.  
Работи в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

Ръководител е на катедра „Педагогика и управление на образованието“.  

Повече от 30 години със своето ярко присъствие, проф. д.п.н. Пламен 

Радев има съществен принос Разград да бъде все по-разпознаваем в 
България и света. Работейки в град Пловдив, професор Радев никога не 
забравя корените си и своя роден Разград. 

Сред многобройните му научни трудове, особено място заемат 
книгите му – девет на брой, посветени на Разград или на хора, свързани с 
Разград: 

• Кратка история на Разград, Пловдив, 2005;  

• Разград - летописът продължава (1944-1991), Пловдив, 2007;  

• Минало и настояще на с. Желязковец, Пловдив, 2009; 

• Капанци, Пловдив, изд. Фаст Принт Букс, 2015;  

• Дългият път от Абритус до Разград, Пловдив, Унив. 
издателство „Паисий Хилендарски“ 2015;  

• Ивань Багряновь и Петъръ Габровски, Пловдив, Унив. 
издателство „Паисий Хилендарски“, 2015 ; 

• Освобождението на Разград през 1878 г., Пловдив, изд. Фаст 
Принт Букс, 2016; 

• История на класното училище в Разград, Пловдив, изд. Фаст 
Принт Букс, 2016; 

• Щрихи от историята на Разград и разградчани, Пловдив, Унив. 
издателство „Паисий Хилендарски“, 2016. 

Отделно от това в местните медии, професор Радев има повече от 50 

публикации посветени на личности и събития, свързани и превърнали се в 
част от историята на Разград. Публикува своите подробни изследвания и 

проучвания за историята на Разград, на различни източници. 

Освен научната си и изследователска дейност, проф. Радев е и 

обществено ангажирана личност с ярко изразена гражданска позиция. През 
2014 година с лични средства той учредява академична стипендия „Проф. 

Пламен Радев“ за най-добрия ученик от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ гр. 

Разград, през предходната учебна година. От 15-ти до 30-ти септември 

всяка учебна година, със специална процедура, носителят се определя и 

получава по 150 лева месечно от септември до юни. Това е страхотен 

личен, морален и материален жест, който се оказа „заразен“ и бе последван 

през последните години от редица родолюбиви граждани и организации. 

Автор е на над 60 книги, трудове и публикации, включително във в-к  
„Екип 7“, свързани с историята на Разград.    
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2. Предложение с вх. № АО-05-03-8829/14.12.2018 г. от Инициативен 

комитет от настоящи жители на гр. Вашингтон, Съединени американски 

щати до Кмета на Община Разград, за удостояване с почетното звание 
„Почетен гражданин на град Разград” на ЗДРАВКО ПЕТРОВ ДУШКОВ 

  

           ЗДРАВКО ПЕТРОВ ДУШКОВ е пример за образцов учител и 

истински народен будител. 
Над 50 години той обучава и възпитава деца и юноши на 

добродетели и спорт. Той е постоянен генератор на идеи, инициатор и 

сподвижник на уникални по рода си спортни и родолюбиви инициативи, за 
малки и големи. Негови ученици печелят медали,  конкурси и се класират 
на финали. Духът на г-н Душков се е мултиплицирал в редица поколения 
отговорни граждани на града, държавата и света. Наричат го отличен 

организатор, творец на добрини и чудеса , „последният мохикан“, човек 
който въздига здравето и духа на децата. 
           ЗДРАВКО ДУШКОВ е роден на 26.12.1948 г. и притежава богат 
професионален опит: 

1973-1976 г. – учител в ПТГТС „Хр.Смирненски” по физическо 
възпитание и спорт; 

1976-1982 г. – учител по изобразително изкуство и физическо 
възпитание и спорт в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ град Разград; 

1982-1988 г. – председател на ДФС „Лудогорец”; 

1988-1991 г. – Областен съвет — Разград, експерт по социални 

грижи и спорт; 
1993-2011г. – ОУ „В. Левски” гр. Разград, учител по физическо 

възпитание и спорт.  
 

Образование: 
1962-1967 г. – TMCC гр. Павликени — средно специално 

образование; 
1971-1973 г. – Учителски институт, гр. Дупница, специалност – 

„изобразително изкуство“; 

1978-1982 г. – Висш институт за физкултура, гр. София,  

специалност – „преподавател по физическо възпитание и спорт“, 

треньорска правоспособност — „футбол“. 

 

Обществена дейност: 

1973-1982 г. – член на бюрото на Окръжен съвет на съюза на 
българските учители; 

  От 1990 г. до сега – председател на Сдружение „Общински клуб за 
футбол, волейбол, физкултура и спорт на трудещите се – гр. Разград“;  
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От 1995 г. до сега – член на Областния съвет на КНСБ-Разград. 

Председател на комисията по спорт; 
  1995-2000 г. – член на Управителния съвет (УС) на Български 

работнически спортен съюз; 
От 1999 г. до сега – член на Управителния съвет (УС) на Клуб на 

привържениците на ЦСКА-Разград; 

От 2003 г. до сега – заместник-председател на Училищен спортен 

клуб (УCK) „ОУ В.Левски”;  

2006-2015 г. – член на Управителния съвет (УС) на Българска 
асоциация спорт за всички; 

От 2014 г. до сега – зам.-председател на Управителния съвет (УС) на 
Волейболен клуб „Лудогорец“; 

От 2016 г. до сега – координатор на двустранни връзки на 
Българското училище „Христо Ботев - Академи“, гp. Вашингтон, в ОУ 

„Васил Левски“ град Разград; 
От 2018 г. до сега – член на Асоциацията на българските училища в 

чужбина (АБУЧ), участвал в конференциите на организацията, проведени 

през 2017 и 2018 г., в гр. София. 
 

Постижения: 

- Като учител в ПТГТС „Хр. Смирненски” по физическо възпитание 
и спорт, подготвя учениците от първи до трети курс по нормативите на 
НФК „Родина”. По показатели, училището се класира на Първо място в 
България – горен курс на обучение. Отборът по борба, на който е треньор 
през 1974 г. завоюва бронзови медали на Републиканското първенство по 
линия на Министерството на образованието; 

- Като член УC на Синдиката на Българските учители, през 1976 г. 
възстановява учителските спартакиади в Областта по 5 вида спорт, които 
се провеждат и до днес; 

- Като учител по физическо възпитание в Математическа гимназия, 
организира отбори по баскетбол — момичета в две възрасти 7 и 8 клас и 9-

11 клас, които до 1982 г. са общински и областни шампиони по баскетбол, 
по линия на Министерството на образованието; 

- Като председател на Дружество за Физкултура и спорт след 

петилетката 1983 - 1988 г. организацията „жъне“ успехи по баскетбол, 
борба, шахмат, колоездене, вдигане на тежести /състезаващи се в „А“ 

група/ и по футбол /състезаващи се в „Б“ група/. Дружеството получава 
награда – трето място в България за Национален принос на дружества II 

категория; 
- Като експерт по социални грижи и спорт в Областен съвет Разград, 

в трудните времена в началото на прехода, разпределя всички помощи, 

идващи от Европа за домове и социални заведения в Русе, Търговище, 
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Силистра и Разград. За тази дейност получава специална награда от 
Социалното министерство; 

- Като председател на обществени начала на Сдружение „Общински 

клуб за футбол, волейбол, физкултура и спорт на трудещите се – гр. 

Разград“, въвежда програми за масов спорт и организира оригинални 

прояви от национален и регионален мащаб, като фестивал за лица с 
увреждания за Североизточна България. Слага началото на Републикански 

Благотворителен турнир по футбол за Деца от домове, които организира и 

до днес, а три пъти финалите в гр. Разград се излъчват и по БНТ. Под 
председателството на премиера на България през 2005 г. съвместно с 
Министерството на спорта и Българския футболен съюз, организира и 

провежда в KK „Албена“ първата по рода си „Балканиада по футбол” за 
деца от SOS Детски селища от Балканските страни; 

- Като учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Васил Левски“ 

и заместник-председател на Училищния клуб, слага началото на Общински 

състезания „Левски скок“, които се провеждат ежегодно в памет на Васил 
Левски и до днес. През 2000 г. отборът по футбол – 5 клас се касира на 6-то 
място в България на финалите на „Данониада”. Има състезател в 
националния отбор по футбол за деца. Отборите по баскетбол 5-7 клас са 
със забележителни успехи – всяка година достигат до Зоналните 
състезания. А отбора по футбол, през 2008 година, за първи път достига до 
финалите и се класира на 7-мо място. Съвместната работа между 
Училищния клуб и училището допринася учебното заведение да е водещо 
в Разградски регион, в областта на масовата физкултура и спорта. В края 
на всяка година училищният спортен клуб, организира церемония по 
награждаване на 10-те най – добри спортисти. Оригиналността на 
мероприятието привлича интереса на продуцентите от БНТ и два пъти се 
излъчва по телевизията, което е голямо признание; 

- През 2011 г. организацията, на която е председател – Сдружение 
„Общински клуб за футбол, волейбол, физкултура и спорт на трудещите се 
– гр. Разград“, става член на Българската федерация по волейбол и с това 
се слага начало на този спорт за високо спортно майсторство, като включва 
отбори – „деца“, „момичета и момчета“, „прекадетки и прекадети“, които 
се представят успешно в регион „Добруджа“, а през 2014 г. момичетата от 
отбора по мини волейбол стават Републикански шампиони; 

- През 2014 г. се учредява Волейболен клуб „Лудогорец“, който също 
успешно се включва в държавните първенства по волейбол за 
горепосочените възрасти. Клубът има и национална състезателка, която е 
балкански шампион за 2017 г. и с бронзов медал от Европейското 
първенство. 

 

Професионални умения: 
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От 1971 до 1973 г. е футболист на ДФС „Лудогорец”, състезаващ се в 
„Б” РФГ, воден спасител и инструктор по плуване. 
 

Като общественик поддържа добри контакти с хората, притежава 
дългогодишен опит в областта на спорта, всеотдайност и прецизност в 
организирането на мероприятия от всякакво естество. Спортен журналист 
в продължение на 30 г. Кореспондент на национален в-к „Футбол” „Тема 
спорт“, БНТ, Областните „Гледища днес” и „Екип 7” / на последния 
продължава и до днес/. 

Член е на УC на националните организации – Български 

работнически спортен съюз (БРСС) и Българска асоциация спорт за всички 

(БАСВ). 

Като председател на комисията по спорта /на обществени начала/ 
ежегодно организира Спартакиади за работници и служители по 6 вида 
спорт, които продължават и до днес. 

През месец май 2017 г., по покана на ръководството на българското 
училище във Вашингтон, посещава САЩ и на 14 май организирана – 

спортен празник за деца – във всички възрасти, както и за родители - 

„Левски скок“, като класиралите се до трето място получават медали с 
образа на Васил Левски, на фона на българския трикольор. Среща се и с 
посланика на България в САЩ, като получава поздравления за 
инициативата. Поканен е на Балкански фолклорен фестивал в Сан Диего, 
чиито организатор е неговият син, живеещ в Лос Анджелис и като такъв 
организира фестивала „Училище по пирография за деца“, както и 

Спортния празник „Бързи, смели, сръчни“. 

 

Отличия и награди 

Като обществена личност, за заслуги в образованието и спорта е 
удостоен през 2011 г. от кмета на Община Разград за учител на годината. 

През 2012 г. с решение на Общински съвет  Разград, е удостоен с 
престижната награда „Никола Икономов“ за заслуги в образованието и 

културата. През същата година получава, от министъра на образованието и 

науката, грамота „Неофит Рилски“, която се дава за цялостен принос в 
образованието. 

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

на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2, т. 3 и чл. 19, ал. 1, 

т. 3 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните 
знаци на Община Разград и внесени предложения от граждани до Кмета на 
Община Разград с вх. № АО-05-03-8591/07.11.2018 г. и вх. № АО-05-03-

8829/14.11.2018 г., предлагам на Общинският съвет-Разград да вземе 
следното решение: 
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1. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград“ проф. д.п.н. ПЛАМЕН РАДЕВ ИВАНОВ – 

български педагог и преподавател – изявен деятел в областта на науката и 

академичното образование, публицист, творец и общественик, с ярко 
присъствие, който с цялостния си научен труд има съществен принос за 
издигане и утвърждаване престижа на гр. Разград. 

          2. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград“ ЗДРАВКО ПЕТРОВ ДУШКОВ – пример за 
образцов учител и истински народен будител, който над 50 години обучава 
и възпитава млади хора на добродетели и спорт. Той е постоянен генератор 
на идеи, инициатор и сподвижник на уникални по рода си спортни и 

родолюбиви инициативи за малки и големи. Отличен организатор, творец 

на добри дела с обществено значение и постижения, с които въздига 
здравето, и духа на децата на нашия град. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по култура, 
културно-историческо наследство и духовни ценности. Нейният 
председател, госпожо Неделчева, ще Ви помоля да докладвате за 
становището на комисията.  

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател,  
Уважаеми колеги,  

Докладната записка бе разгледана на заседание на постоянната 
комисия по култура. Двете кандидатури бяха представени заедно, но беше 
направено предложение комисията поотделно да гласува всяка една от 
двете кандидатури в тази докладна. Това предложение бе прието от 
комисията и при гласуването – първата кандидатура на проф. Пламен 

Радев Иванов – подкрепиха докладната 4-ма общински съветници, членове 
на комисията, „против“ – няма, „въздържали се“ – 1. За кандидатурата на 
Здравко Петков Душков, подкрепиха докладната 3-ма от колегите, 
„против“ – няма, „въздържали се“ – няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с тази докладна записка? 

Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 
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Аз правя едно процедурно предложение: да разгледаме и докладната 
за Здравко Занков и тогава евентуално да пристъпим към мнения, 
становища. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постъпило е предложение, да разгледаме и следващата докладна 
записка, която е идентична, също съдържа номинация във връзка с 
Удостояването – Почетен гражданин на Разград. Подлагам предложението 
на гласуване, който е съгласен моля да гласува.  

 

С 18 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – няма, 

предложението се приема.  

 

Доктор Василев, ще Ви помоля да ни представите и следващата 
докладна записка с вх.№ 30, която също касае Удостояването със званието 
Почетен гражданин. Заповядайте.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Уважаеми общински съветници,  

Във връзка с 28 януари – Ден на Разград, се 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 
дългогодишната 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 връзка с чл. 8 от Правилника за 
символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община 
Разград e постъпило Предложение с вх. № 26/15.01.2019 г. от Инициативен 

комитет от граждани на гр. Разград до Председателя на Общински съвет 
Разград и до Кмета на Община Разград, за удостояване на ЗДРАВКО 

НЕДЕЛЧЕВ ЗАНКОВ, със званието „Почетен гражданин на град 
Разград”. 

ЗДРАВКО НЕДЕЛЧЕВ ЗАНКОВ е роден на 15.05.1943 г. в град 
Разград. 

Той е хореограф и главен художествен ръководител на Фолклорен 

танцов ансамбъл „Разград“ при Народно читалище „Напредък 1901“, гр. 

Разград.  

Творческата му дейност започва като ръководител на състав НЧ 

„Напредък 1901“ град Разград. 
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 Огромна е заслугата му за богатата дейност на читалището през 
годините и завоюваните високи отличия, в областта на музикално-
танцовото фолклорно изкуство. 
 ЗДРАВКО ЗАНКОВ е основател на Средношколски танцов състав и 

един от най – изтъкнатите хореографи в гр. Разград, с изключителен 

принос в съхранението на българския и в частност – на местния капански 

фолклор. 
 През годините ЗДРАВКО ЗАНКОВ  е основал и ръководил 
множество танцови състави, към водещи учебни заведения в гр. Разград и 

региона, а именно: СУ „Христо Ботев“, Селскостопански техникум „Ангел 
Кънчев“, Техникум по биотехнологии „Мария Кюри“ , СПТУ по 
машиностроене „Юрий Гагарин“, Икономическа гимназия гр. Разград, 

Политехническа гимназия ,,Н. Й. Вапцаров“, както и танцови състави към 

Комбинат за антибиотици, „Горско стопанство“, МВР, ДАП и формации 

към читалищата в село Ясеновец и село Каменово. 
Връх в творческата си кариера ЗДРАВКО ЗАНКОВ достига като 

ръководител на Фолклорен танцов ансамбъл „Разград“. 

Фолклорен танцов ансамбъл „Разград“ е основан през 1956 г., като 
танцов състав с цел издирване, съхраняване и популяризиране на танци, 

музика и обичаи от фолклора на региона. 
През 1967 година ЗДРАВКО ЗАНКОВ поема неговото ръководство 

и го превръща във фолклорен ансамбъл, като остава негов художествен 

ръководител и до този момент. 
           Търсейки приемственост, през 80-те години на 20-ти век, основава 
Средношколски танцов състав към НЧ „Напредък 1901“, гр. Разград. 

Оригиналният творчески почерк и неоспорим талант на ЗДРАВКО 

ЗАНКОВ, както и умението да „пали“ у хората желание за танцуване и 

любов към българския фолклор, са от изключително значение за високите 
творчески постижения на ансамбъла и за авторитета на НЧ „Напредък 
1901“, гр. Разград. 

Стотици танцьори са преминали през школата по родолюбие на 
ансамбъла, като   
сценично разработените музикално – танцови произведения са над 50. 

Повече от 2500 концерта в страната и чужбина, са записани в 
творческата биография на ансамбъла. 

С прекрасните и завладяващи изпълнения, танцьорите са 
предизвиквали възхищението и аплодисментите на публиката в Русия, 
Белгия, Франция, Холандия, Алжир, Тунис, Италия, Испания, Унгария, 
Полша, Гърция, Германия, Сирия и др. 

В репертоара на ансамбъла присъстват танци и песни от всички 

етнографски области, които разкриват огромното и неповторимо 
фолклорно богатство на България.  
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Репертоарът е пъстър букет от камерни, женски, мъжки и смесени 

танци, в които артистите представят не само уникалните български хора и 

ръченици, но и невероятната красота на националните костюми. 

Въпреки, че в репертоара на ансамбъла присъства палитрата на 
българския песенен, музикален и танцов фолклор от всички етнографски 

области на страната, ЗДРАВКО ЗАНКОВ ревностно издирва и представя 
по оригинален начин красотата и богатството на местния капански 

фолклор и акцентира в работата си, върху колорита на Разградския край. 

Той е автор на част от най – стойностните произведения на ансамбъла – 

„Mомински пролетен танц“, „Юперски лазарки“, „Коронясване на 
ергените“ и др. 

Уникалното представяне на сцената на класически образци, на 
създаденото от дедите ни, носят на ансамбъла признание и множество 
успехи и награди.  

Ансамбълът е носител на Диплом и медал за високи художествени 

постижения на Министерството на културата на Германия, присъдени през 
1975 г. от участие в състава на първата културна делегация на Разград в 
побратимения германски град Нойбранденбург, носител е на две първи 

награди за хореография и оркестрово изпълнение от фолклорния 
конкурсен фестивал „Картаген“ в Тунис, през 1981 г. и във фолклорен 

фестивал в Алжир. 

Фолклорен танцов ансамбъл „Разград“ е участвал във всички 

национални фестивали на художествената самодейност и е носител на 
множество златни медали. Носител е и на Кристалната купа и на Голямата 
награда от Националния конкурс „Коледно надиграване Варна 94“.  

През 2003 г. ансамбълът печели сертификат на българската секция на 
Съвета на организаторите на международни фестивали за фолклор и 

традиционни изкуства /ЦИОФФ/, за участие в организираните 
международни фестивали от тази организация. 

ЗДРАВКО ЗАНКОВ има изключителен принос за завоюваните 
високи отличия от ансамбъла, както и за популяризиране на българския 
фолклор, култура и традиции в страната и чужбина. 

 Той е награден с орден „Кирил и Методий“ I-ва и II-ра степен от 
президента на Република България, за значим принос за развитието на 
културата и изкуството. Носител е също така на „Юбилеен медал 1300 

години България“ и на наградата „Никола Икономов“ на Община Разград. 
Лауреат със златен медал от IV, V и VI Републикански фестивал на 
художествената самодейност. Носител е и на специалната награда на 
Картаген, Тунис, връчена му през 1983 г. 

Овладявайки до съвършенство постиженията на съвременното 
българско фолклорно изкуство, опирайки се на традициите, опита и 

постиженията на най – видните български творци, хореографи, музиканти 

и етнографи, ЗДРАВКО ЗАНКОВ вече 50 години по неоспорим начин 
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намира своето личностно и авторско присъствие и творческа реализация, 
сред безценното богатство на българския музикален и танцов фолклор. 

 През м. декември 2018 г. ЗДРАВКО ЗАНКОВ отпразнува своя 50 

годишен творчески юбилей с прекрасен концерт на формациите на 
читалището, чрез който ни накара да се гордеем, че сме наследници на тази 

богата култура и традиции. 

Предвид гореизложеното, във връзка с 28 януари – Ден на Разград, на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2, т. 3 и чл. 19, ал. 1, 

т. 3 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните 
знаци на Община Разград и Предложение с вх. № 26 от 15.01.2019 от 
граждани до Председателя на Общински съвет Разград и до Кмета на 
Община Разград, предлагам на Общинският съвет-Разград да вземе 
следното решение: 

Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград“ ЗДРАВКО НЕДЕЛЧЕВ ЗАНКОВ – 

хореограф и главен художествен ръководител на Фолклорен танцов 
ансамбъл „Разград“ при Народно читалище „Напредък 1901“, гр. Разград, 

представящ по оригинален начин красотата и богатството на местния 
капански фолклор, и колорита на Разградския край. Човек и творец, 

посветил живота и вдъхновението си на българския фолклор, с 
изключителен принос за развитието на културата на град Разград. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. И тази докладна записка е разглеждана в ПК по 
култура, културно-историческо наследство и духовни ценности. Госпожо 
Неделчева, да докладвате за становището на комисията. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател,  
Уважаеми колеги, 

Постоянната комисия единодушно подкрепи докладната записка и 

предложената кандидатура за Удостояване със званието „Почетен 

гражданин на Разград“ на ЗДРАВКО НЕДЕЛЧЕВ ЗАНКОВ. Гласували: 5 

човека, това беше и кворума на комисията, 5 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 
„въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси във връзка с това предложение и докладната 
записка представена ни от Кмета? Не виждам желаещи. Изказвания, 
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предложения във връзка с докладната записка? Заповядайте, госпожо 
Неделчева.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря. 
Уважаеми колеги, виждаме пред нас три предложения, мисля че са 

достойни кандидатурите и на тримата, които бяха представени с 
библиографичните си справки. Аз обаче имам лични впечатления само от 
двама от предложените – Здравко Душков и Здравко Занков. Това, което и 

аз, и хората от Разград имаме като впечатления от двамата са, че и двамата 
са изключителни професионалисти, истински народни будители, не 
случайно и двамата са наградени с това високо общинско отличие „Никола 
Икономов“. Всеки един от тях отдава много усилия, много труд и най-вече 
много любов на децата на Разград, а това никак не е малко. Под техните 
грижи израснаха поколения разградчани и бяха възпитани в едни от най-

добрите човешки ценности. Ето защо считам, че всичко това ги прави 

достойни да бъдат удостоени с това високо общинско отличие „Почетен 

гражданин на Разград“. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания във връзка с докладната записка? Не 
виждам желаещи. Предложения? Няма такива. Пристъпваме към гласуване 
на докладна записка с вх.№12. Моля Ви, гласувайте.  

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е 

 

№652 

 

Във връзка с 28 януари – Ден на Разград, се 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 дългогодишната 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 връзка 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: 
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 1. Предложение с вх. № АО-05-03-8591/07.11.2018 г. от 

Инициативен комитет от граждани на гр. Разград до Кмета на 

Община Разград за удостояване с почетното звание „Почетен 

гражданин на град Разград” на проф. д.п.н. ПЛАМЕН РАДЕВ 

ИВАНОВ. 

Проф. д.п.н. ПЛАМЕН РАДЕВ ИВАНОВ е български педагог и 

преподавател. Роден е в Разград на 21.07.1950 г. Завършил е 
Техникума по механотехника в гр. Разград и Софийския университет 

„Св. Климент Охридски“.  

Професионалната биография на проф. д.п.н. ПЛАМЕН РАДЕВ 

включва: 

Трудова дейност:  

2007 г. – редовен професор по Теория на възпитанието и 

дидактика;  

2002-2004 г. – извънреден професор; 

1999 г. – ръководител на магистърска програма „Алтернативни 

технологии на обучението в началния етап на СОУ“;  

1999 г. – ръководител на катедра „Предучилищна педагогика“ 

към Педагогически факултет на Пловдивския университет (ПУ) 

„Паисий Хилендарски“;  

2000 г. – доктор на педагогическите науки;  

1993-2003 г. – декан на Педагогическия факултет към ПУ 

„Паисий Хилендарски“; 

  1993 г. – доцент по ИПБО;  

  1985 г. - доктор по педагогика;  

1985 г.-1993 г. – главен асистент в ПУ „Паисий Хилендарски“;  

1980 г.-1984 г. – преподавател по педагогика в ЦКК към ВМЕИ – 

Габрово;  

  1979 г. – научен сътрудник в НИИО;  

1976-1979 г. – учител.  

 

Заемани длъжности:  

- Ръководител на катедра „Предучилищно възпитание“ към 

Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“; 

- Председател на Общото събрание на Педагогическия факултет 

при ПУ „Паисий Хилендарски" . 

 

  Дейности: 

2002 г. – специализация по образователен мениджмънт в 

Холандия, Университет на Амстердам, с профил „Мениджмънт на 

качеството на образование“; 

 2000 г. – доктор на педагогическите науки;  

1985 г. – доктор по педагогика; 
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  1984 г. – специализация в Москва и Санкт Петербург;  
1972-1976 г. – СУ „Св . Климент Охридски“, магистър по 

педагогика.  

 

Проф. д.п.н. Пламен Радев от години е водещ учен в сферата на 

училищната педагогика в България, на дидактиката в нейните 
различни превъплъщения и на историята на образованието. Това е 
доказано не само от многобройните му трудове /повече от 60/ в тази 

област, но и от авторитетното му присъствие, както в академичните 
среди, така и на редица научни форуми. Научните му интереси са в 

областта на: 

- Дидактика и теория на възпитанието;  

- История на образованието и педагогическите учения;  

- Доцимология и тестология;  

- Философия на образованието;  

- Качество на образованието.  

Работи в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

Ръководител е на катедра „Педагогика и управление на 

образованието“.  

Повече от 30 години със своето ярко присъствие, проф. д.п.н. 

Пламен Радев има съществен принос Разград да бъде все по-

разпознаваем в България и света. Работейки в град Пловдив, 

професор Радев никога не забравя корените си и своя роден Разград. 

Сред многобройните му научни трудове, особено място заемат 

книгите му – девет на брой, посветени на Разград или на хора, 

свързани с Разград: 

• Кратка история на Разград, Пловдив, 2005;  

• Разград - летописът продължава (1944-1991), Пловдив, 

2007;  

• Минало и настояще на с. Желязковец, Пловдив, 2009; 

• Капанци, Пловдив, изд. Фаст Принт Букс, 2015;  

• Дългият път от Абритус до Разград, Пловдив, Унив. 

издателство „Паисий Хилендарски“ 2015;  

• Ивань Багряновь и Петъръ Габровски, Пловдив, Унив. 

издателство „Паисий Хилендарски“, 2015 ; 

• Освобождението на Разград през 1878 г., Пловдив, изд. Фаст 

Принт Букс, 2016; 

• История на класното училище в Разград, Пловдив, изд. 

Фаст Принт Букс, 2016; 

• Щрихи от историята на Разград и разградчани, Пловдив, 

Унив. издателство „Паисий Хилендарски“, 2016. 
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Отделно от това в местните медии, професор Радев има повече от 

50 публикации посветени на личности и събития, свързани и 

превърнали се в част от историята на Разград. Публикува своите 
подробни изследвания и проучвания за историята на Разград, на 

различни източници. 

Освен научната си и изследователска дейност, проф. Радев е и 

обществено ангажирана личност с ярко изразена гражданска позиция. 

През 2014 година с лични средства той учредява академична 

стипендия „Проф. Пламен Радев“ за най-добрия ученик от ПГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф“ гр. Разград, през предходната учебна година. От 15-ти 

до 30-ти септември всяка учебна година, със специална процедура, 

носителят се определя и получава по 150 лева месечно от септември до 

юни. Това е страхотен личен, морален и материален жест, който се 
оказа „заразен“ и бе последван през последните години от редица 

родолюбиви граждани и организации. 

Автор е на над 60 книги, трудове и публикации, включително 

във в-к  „Екип 7“, свързани с историята на Разград.    

 

2. Предложение с вх. № АО-05-03-8829/14.12.2018 г. от 

Инициативен комитет от настоящи жители на гр. Вашингтон, 

Съединени американски щати до Кмета на Община Разград, за 

удостояване с почетното звание „Почетен гражданин на град Разград” 

на ЗДРАВКО ПЕТРОВ ДУШКОВ 

  

           ЗДРАВКО ПЕТРОВ ДУШКОВ е пример за образцов 

учител и истински народен будител. 

Над 50 години той обучава и възпитава деца и юноши на 

добродетели и спорт. Той е постоянен генератор на идеи, инициатор и 

сподвижник на уникални по рода си спортни и родолюбиви 

инициативи, за малки и големи. Негови ученици печелят медали,  

конкурси и се класират на финали. Духът на г-н Душков се е 
мултиплицирал в редица поколения отговорни граждани на града, 

държавата и света. Наричат го отличен организатор, творец на 

добрини и чудеса , „последният мохикан“, човек който въздига 

здравето и духа на децата. 

           ЗДРАВКО ДУШКОВ е роден на 26.12.1948 г. и притежава 

богат професионален опит: 

1973-1976 г. – учител в ПТГТС „Хр.Смирненски” по физическо 

възпитание и спорт; 

1976-1982 г. – учител по изобразително изкуство и физическо 

възпитание и спорт в ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ град Разград; 

1982-1988 г. – председател на ДФС „Лудогорец”; 
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1988-1991 г. – Областен съвет — Разград, експерт по социални 

грижи и спорт; 

1993-2011г. – ОУ „В. Левски” гр. Разград, учител по физическо 

възпитание и спорт.  

 

Образование: 
1962-1967 г. – TMCC гр. Павликени — средно специално 

образование; 
1971-1973 г. – Учителски институт, гр. Дупница, специалност – 

„изобразително изкуство“; 

1978-1982 г. – Висш институт за физкултура, гр. София,  

специалност – „преподавател по физическо възпитание и спорт“, 

треньорска правоспособност — „футбол“. 

 

Обществена дейност: 

1973-1982 г. – член на бюрото на Окръжен съвет на съюза на 

българските учители; 

  От 1990 г. до сега – председател на Сдружение „Общински 

клуб за футбол, волейбол, физкултура и спорт на трудещите се – гр. 

Разград“;  

От 1995 г. до сега – член на Областния съвет на КНСБ-Разград. 

Председател на комисията по спорт; 

  1995-2000 г. – член на Управителния съвет (УС) на 

Български работнически спортен съюз; 
От 1999 г. до сега – член на Управителния съвет (УС) на Клуб на 

привържениците на ЦСКА-Разград; 

От 2003 г. до сега – заместник-председател на Училищен спортен 

клуб (УCK) „ОУ В.Левски”;  

2006-2015 г. – член на Управителния съвет (УС) на Българска 

асоциация спорт за всички; 

От 2014 г. до сега – зам.-председател на Управителния съвет (УС) 

на Волейболен клуб „Лудогорец“; 

От 2016 г. до сега – координатор на двустранни връзки на 

Българското училище „Христо Ботев - Академи“, гp. Вашингтон, в 

ОУ „Васил Левски“ град Разград; 

От 2018 г. до сега – член на Асоциацията на българските 
училища в чужбина (АБУЧ), участвал в конференциите на 

организацията, проведени през 2017 и 2018 г., в гр. София. 

 

Постижения: 

- Като учител в ПТГТС „Хр. Смирненски” по физическо 

възпитание и спорт, подготвя учениците от първи до трети курс по 

нормативите на НФК „Родина”. По показатели, училището се класира 



24 

 

на Първо място в България – горен курс на обучение. Отборът по 

борба, на който е треньор през 1974 г. завоюва бронзови медали на 

Републиканското първенство по линия на Министерството на 

образованието; 

- Като член УC на Синдиката на Българските учители, през 1976 

г. възстановява учителските спартакиади в Областта по 5 вида спорт, 

които се провеждат и до днес; 
- Като учител по физическо възпитание в Математическа 

гимназия, организира отбори по баскетбол — момичета в две възрасти 

7 и 8 клас и 9-11 клас, които до 1982 г. са общински и областни 

шампиони по баскетбол, по линия на Министерството на 

образованието; 

- Като председател на Дружество за Физкултура и спорт след 

петилетката 1983 - 1988 г. организацията „жъне“ успехи по баскетбол, 

борба, шахмат, колоездене, вдигане на тежести /състезаващи се в „А“ 

група/ и по футбол /състезаващи се в „Б“ група/. Дружеството 

получава награда – трето място в България за Национален принос на 

дружества II категория; 

- Като експерт по социални грижи и спорт в Областен съвет 

Разград, в трудните времена в началото на прехода, разпределя 

всички помощи, идващи от Европа за домове и социални заведения в 

Русе, Търговище, Силистра и Разград. За тази дейност получава 

специална награда от Социалното министерство; 

- Като председател на обществени начала на Сдружение 
„Общински клуб за футбол, волейбол, физкултура и спорт на 

трудещите се – гр. Разград“, въвежда програми за масов спорт и 

организира оригинални прояви от национален и регионален мащаб, 

като фестивал за лица с увреждания за Североизточна България. 

Слага началото на Републикански Благотворителен турнир по футбол 

за Деца от домове, които организира и до днес, а три пъти финалите в 

гр. Разград се излъчват и по БНТ. Под председателството на премиера 

на България през 2005 г. съвместно с Министерството на спорта и 

Българския футболен съюз, организира и провежда в KK „Албена“ 

първата по рода си „Балканиада по футбол” за деца от SOS Детски 

селища от Балканските страни; 

- Като учител по физическо възпитание и спорт в ОУ „Васил 

Левски“ и заместник-председател на Училищния клуб, слага началото 

на Общински състезания „Левски скок“, които се провеждат ежегодно 

в памет на Васил Левски и до днес. През 2000 г. отборът по футбол – 5 

клас се касира на 6-то място в България на финалите на „Данониада”. 

Има състезател в националния отбор по футбол за деца. Отборите по 

баскетбол 5-7 клас са със забележителни успехи – всяка година 

достигат до Зоналните състезания. А отбора по футбол, през 2008 
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година, за първи път достига до финалите и се класира на 7-мо място. 

Съвместната работа между Училищния клуб и училището допринася 

учебното заведение да е водещо в Разградски регион, в областта на 

масовата физкултура и спорта. В края на всяка година училищният 

спортен клуб, организира церемония по награждаване на 10-те най – 

добри спортисти. Оригиналността на мероприятието привлича 

интереса на продуцентите от БНТ и два пъти се излъчва по 

телевизията, което е голямо признание; 
- През 2011 г. организацията, на която е председател – Сдружение 

„Общински клуб за футбол, волейбол, физкултура и спорт на 

трудещите се – гр. Разград“, става член на Българската федерация по 

волейбол и с това се слага начало на този спорт за високо спортно 

майсторство, като включва отбори – „деца“, „момичета и момчета“, 

„прекадетки и прекадети“, които се представят успешно в регион 

„Добруджа“, а през 2014 г. момичетата от отбора по мини волейбол 

стават Републикански шампиони; 

- През 2014 г. се учредява Волейболен клуб „Лудогорец“, който 

също успешно се включва в държавните първенства по волейбол за 

горепосочените възрасти. Клубът има и национална състезателка, 

която е балкански шампион за 2017 г. и с бронзов медал от 

Европейското първенство. 

 

Професионални умения: 

От 1971 до 1973 г. е футболист на ДФС „Лудогорец”, състезаващ 

се в „Б” РФГ, воден спасител и инструктор по плуване. 
 

Като общественик поддържа добри контакти с хората, 

притежава дългогодишен опит в областта на спорта, всеотдайност и 

прецизност в организирането на мероприятия от всякакво естество. 

Спортен журналист в продължение на 30 г. Кореспондент на 

национален в-к „Футбол” „Тема спорт“, БНТ, Областните „Гледища 

днес” и „Екип 7” / на последния продължава и до днес/. 
Член е на УC на националните организации – Български 

работнически спортен съюз (БРСС) и Българска асоциация спорт за 

всички (БАСВ). 

Като председател на комисията по спорта /на обществени 

начала/ ежегодно организира Спартакиади за работници и служители 

по 6 вида спорт, които продължават и до днес. 
През месец май 2017 г., по покана на ръководството на 

българското училище във Вашингтон, посещава САЩ и на 14 май 

организирана – спортен празник за деца – във всички възрасти, както 

и за родители - „Левски скок“, като класиралите се до трето място 

получават медали с образа на Васил Левски, на фона на българския 
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трикольор. Среща се и с посланика на България в САЩ, като 

получава поздравления за инициативата. Поканен е на Балкански 

фолклорен фестивал в Сан Диего, чиито организатор е неговият син, 

живеещ в Лос Анджелис и като такъв организира фестивала 

„Училище по пирография за деца“, както и Спортния празник „Бързи, 

смели, сръчни“. 

 

Отличия и награди 

Като обществена личност, за заслуги в образованието и спорта е 
удостоен през 2011 г. от кмета на Община Разград за учител на 

годината. 

През 2012 г. с решение на Общински съвет  Разград, е удостоен с 
престижната награда „Никола Икономов“ за заслуги в образованието 

и културата. През същата година получава, от министъра на 

образованието и науката, грамота „Неофит Рилски“, която се дава за 

цялостен принос в образованието. 

 

Предвид гореизложеното, във връзка с 28 януари – Ден на 

Разград, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и чл. 19, ал. 1, т. 3 от Правилника за символите, почетните звания, 

наградите и паметните знаци на Община Разград и внесени 

предложения от граждани до Кмета на Община Разград с вх. № АО-05-

03-8591/07.11.2018 г. и вх. № АО-05-03-8829/14.11.2018 г., Общински 

съвет-Разград, с  25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

няма, 

 

 

                                           Р Е Ш И: 
 

1. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград“ проф. д.п.н. ПЛАМЕН РАДЕВ ИВАНОВ – 

български педагог и преподавател – изявен деятел в областта на 

науката и академичното образование, публицист, творец и 

общественик, с ярко присъствие, който с цялостния си научен труд 

има съществен принос за издигане и утвърждаване престижа на гр. 

Разград. 

 2. Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград“ ЗДРАВКО ПЕТРОВ ДУШКОВ – пример 

за образцов учител и истински народен будител, който над 50 години 

обучава и възпитава млади хора на добродетели и спорт. Той е 
постоянен генератор на идеи, инициатор и сподвижник на уникални 

по рода си спортни и родолюбиви инициативи за малки и големи. 
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Отличен организатор, творец на добри дела с обществено значение и 

постижения, с които въздига здравето, и духа на децата на нашия град. 

 

Настоящето решение да се изпрати 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 2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 30. 

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 

                                                        №653 

 

Във връзка с 28 януари – Ден на Разград, се 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 

дългогодишната 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 връзка с чл. 8 от Правилника 

за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на 

Община Разград e постъпило Предложение с вх. № 26/15.01.2019 г. от 

Инициативен комитет от граждани на гр. Разград до Председателя на 

Общински съвет Разград и до Кмета на Община Разград, за 

удостояване на ЗДРАВКО НЕДЕЛЧЕВ ЗАНКОВ, със званието 

„Почетен гражданин на град Разград”. 

ЗДРАВКО НЕДЕЛЧЕВ ЗАНКОВ е роден на 15.05.1943 г. в град 

Разград. 
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Той е хореограф и главен художествен ръководител на 

Фолклорен танцов ансамбъл „Разград“ при Народно читалище 
„Напредък 1901“, гр. Разград.  

Творческата му дейност започва като ръководител на състав НЧ 

„Напредък 1901“ град Разград. 

Огромна е заслугата му за богатата дейност на читалището през 
годините и завоюваните високи отличия, в областта на музикално-

танцовото фолклорно изкуство. 

ЗДРАВКО ЗАНКОВ е основател на Средношколски танцов 

състав и един от най – изтъкнатите хореографи в гр. Разград, с 
изключителен принос в съхранение на българския и в частност – на 

местния капански фолклор. 

През годините ЗДРАВКО ЗАНКОВ  е основал и ръководил 

множество танцови състави, към водещи учебни заведения в гр. 

Разград и региона, а именно: СУ „Христо Ботев“, Селскостопански 

техникум „Ангел Кънчев“, Техникум по биотехнологии „Мария 

Кюри“ , СПТУ по машиностроене „Юрий Гагарин“, Икономическа 

гимназия гр. Разград, Политехническа гимназия ,,Н. Й. Вапцаров“, 

както и танцови състави към Комбинат за антибиотици, „Горско 

стопанство“, МВР, ДАП и формации към читалищата в село Ясеновец 

и село Каменово. 

Връх в творческата си кариера ЗДРАВКО ЗАНКОВ достига като 

ръководител на Фолклорен танцов ансамбъл „Разград“. 

Фолклорен танцов ансамбъл „Разград“ е основан през 1956 г., 
като танцов състав с цел издирване, съхраняване и популяризиране на 

танци, музика и обичаи от фолклора на региона. 

През 1967 година ЗДРАВКО ЗАНКОВ поема неговото 

ръководство и го превръща във фолклорен ансамбъл, като остава 

негов художествен ръководител и до този момент. 

Търсейки приемственост, през 80-те години на 20-ти век, 

основава Средношколски танцов състав към НЧ „Напредък 1901“, гр. 

Разград. 

Оригиналният творчески почерк и неоспорим талант на 

ЗДРАВКО ЗАНКОВ, както и умението да „пали“ у хората желание за 

танцуване и любов към българския фолклор, са от изключително 

значение за високите творчески постижения на ансамбъла и за 

авторитета на НЧ „Напредък 1901“, гр. Разград. 

Стотици танцьори, са преминали през школата по родолюбие на 

ансамбъла, като   

сценично разработените музикално – танцови произведения са над 50. 

Повече от 2500 концерта в страната и чужбина, са записани в 

творческата биография на ансамбъла. 
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С прекрасните и завладяващи изпълнения, танцьорите са 

предизвиквали възхищението и аплодисментите на публиката в 

Русия, Белгия, Франция, Холандия, Алжир, Тунис, Италия, Испания, 

Унгария, Полша, Гърция, Германия, Сирия и др. 

В репертоара на ансамбъла присъстват танци и песни от всички 

етнографски области, които разкриват огромното и неповторимо 

фолклорно богатство на България.  

Репертоарът е пъстър букет от камерни, женски, мъжки и 

смесени танци, в които артистите представят не само уникалните 
български хора и ръченици, но и невероятната красота на 

националните костюми. 

Въпреки, че в репертоара на ансамбъла присъства палитрата на 

българския песенен, музикален и танцов фолклор от всички 

етнографски области на страната, ЗДРАВКО ЗАНКОВ ревностно 

издирва и представя по оригинален начин красотата и богатството на 

местния капански фолклор и акцентира в работата си, върху 

колорита на Разградския край. Той е автор на част от най – 

стойностните произведения на ансамбъла – „Mомински пролетен 

танц“, „Юперски лазарки“, „Коронясване на ергените“ и др. 

Уникалното представяне на сцената на класически образци, на 

създаденото от дедите ни, носят на ансамбъла признание и множество 

успехи и награди.  

Ансамбълът е носител на Диплом и медал за високи 

художествени постижения на Министерството на културата на 

Германия, присъдени през 1975 г. от участие в състава на първата 

културна делегация на Разград в побратимения германски град 

Нойбранденбург, носител е на две първи награди за хореография и 

оркестрово изпълнение от фолклорния конкурсен фестивал 

„Картаген“ в Тунис, през 1981 г. и във фолклорен фестивал в Алжир. 

Фолклорен танцов ансамбъл „Разград“ е участвал във всички 

национални фестивали на художествената самодейност и е носител на 

множество златни медали. Носител е и на Кристалната купа и на 

Голямата награда от Националния конкурс „Коледно надиграване 
Варна 94“.  

През 2003 г. ансамбълът печели сертификат на българската 

секция на Съвета на организаторите на международни фестивали за 

фолклор и традиционни изкуства /ЦИОФФ/, за участие в 

организираните международни фестивали от тази организация. 

ЗДРАВКО ЗАНКОВ има изключителен принос за завоюваните 
високи отличия от ансамбъла, както и за популяризиране на 

българския фолклор, култура и традиции в страната и чужбина. 

 Той е награден с орден „Кирил и Методий“ I-ва и II-ра степен от 

президента на Република България, за значим принос за развитието 
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на културата и изкуството. Носител е също така на „Юбилеен медал 

1300 години България“ и на наградата „Никола Икономов“ на 

Община Разград. Лауреат със златен медал от IV, V и VI 

Републикански фестивал на художествената самодейност. Носител е и 

на специалната награда на Картаген, Тунис, връчена му през 1983 г. 
Овладявайки до съвършенство постиженията на съвременното 

българско фолклорно изкуство, опирайки се на традициите, опита и 

постиженията на най – видните български творци, хореографи, 

музиканти и етнографи, ЗДРАВКО ЗАНКОВ вече 50 години по 

неоспорим начин намира своето личностно и авторско присъствие и 

творческа реализация, сред безценното богатство на българския 

музикален и танцов фолклор. 

 През м. декември 2018 г. ЗДРАВКО ЗАНКОВ отпразнува своя 50 

годишен творчески юбилей с прекрасен концерт на формациите на 

читалището, чрез който ни накара да се гордеем, че сме наследници на 

тази богата култура и традиции. 

   

Предвид гореизложеното, във връзка с 28 януари – Ден на 

Разград, на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 2, т. 

3 и чл. 19, ал. 1, т. 3 от Правилника за символите, почетните звания, 

наградите и паметните знаци на Община Разград и Предложение с вх. 

№ 26 от 15.01.2019 от граждани до Председателя на Общински съвет 

Разград и до Кмета на Община Разград,  Общинският съвет-Разград, с  
27 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

                                           Р Е Ш И: 
 

Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград“ ЗДРАВКО НЕДЕЛЧЕВ ЗАНКОВ – 

хореограф и главен художествен ръководител на Фолклорен танцов 

ансамбъл „Разград“ при Народно читалище „Напредък 1901“, гр. 

Разград, представящ по оригинален начин красотата и богатството на 

местния капански фолклор, и колорита на Разградския край. Човек и 

творец, посветил живота и вдъхновението си на българския фолклор, 

с изключителен принос за развитието на културата на град Разград. 

 

Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Разград и на 
Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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С това изчерпахме дневният ред на днешното заседание. Желая на 
всички хубав празник! В 12.12 часа закривам заседанието на Общински 

съвет - Разград. 

 

 

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

                                                                            /Надежда Радославова / 

 

 

                                         ПРОВЕРИЛ     СЕКРЕТАР:  

                                  /Владимир Димитров/ 

 

 
 

 


