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                              П Р О Т О К О Л 

 

                                        № 51 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 

31.01. 2019 година, от 11.00 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  31. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 26 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включи и общински съветник Ахтер Чилев, 
Джипо Джипов, Диана Мирчева,Стоян Димитров и Хами Хамиев. 

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници Илия 
Илиев и Фатме Селим. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На заседанието присъстваха: д-р Валентин Василев – Кмет на 
Община Разград;  г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград; 
г-н Ердинч Хасанов - зам. -  кмет на Община Разград; представители на 
общинска администрация; журналисти и граждани. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми жители на община Разград,  
Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми д-р Василев, 
Уважаема г-жо Георгиева, 
Уважаеми г-н Хасанов, 
Уважаема Общинска администрация, 
Гости и журналисти в залата на Общински съвет – Разград.  
За днешното заседание са се регистрирани  общо 24 общински 

съветника. При наличието на кворум откривам заседанието на Общински 
съвет – Разград на 31.01.2019 г. Информирам Ви, че по уважителни 
причини отсъстват – Джипо Джипов, Илия Илиев и Фатме Селим. 

Дежурен секретар на днешната сесия е общински съветник Мариан Иванов 
на ротационен принцип от групата на ПП „ГЕРБ“. Преминаваме към 

обсъждане на дневния ред за днешното заседание. Той е от две точки: 
    - Докладни записки, които сте получили по електронен път и на 

хартиен носител, в срока изискуем от нашия правилник; 
    - Втора точка - текущи, в която ще Ви запозная с постъпили в 

Общински съвет- Разград материали след провежданите на редовните 
заседания на постоянните комисии.  
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Имате ли предложения, изказвания, въпроси  във връзка с  дневния 
ред? Не виждам желаещи. Моля да гласуваме дневния ред.   

 

С 22 гласа“ЗА“, „против“- няма, „въздържали се“- няма, 

дневният ред за заседанието се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнението на дневния ред. Заповядайте 
господин Димитров, за процедура ли? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не процедура, а преди да започнем по същество работата искам да 
припомня, че днес на 31.01 е роден преди 165 години Стефан Стамболов, 
който е апостол на българската свобода, регент, министър - председател, 
държавник, строител на съвременна България. И искам да се обърна към 

всички, които днес ще се занимават с държавническата работа, общинската 
работа в Разград. Да, всеки път, когато правят нещо в залата, гласуват 
някакво решение да го правят със спомена за това какво е направил Стефан 
Стамболов и отговорността, която носят пред неговата памет. Благодаря 
Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви за това включване и аз. Вече по същество преминаваме 
към работата си.  

 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

                      

С Т А Т И Я 1 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Точка първа - докладни записки и разглеждането на докладна 
записка с Вх. № 13, която е с вносител д-р Валентин Василев - Кмет на 
община Разград. 

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

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 

18 на Общински съвет Разград за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Разград. 

Заповядайте, доктор Василев да ни представите докладната записка. 
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо Председател. 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

С Решение № 105 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Общински 
съвет Разград е приета Наредба № 18 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Разград, многократно изменяна и 
допълвана с решения на Общински съвет Разград. От нейното приемане и 

последно изменение до настоящия момент са настъпили редица изменения 
и допълнения в Закона за местните данъци и такси, които следва да бъдат 
отразени в наредбата. 

На 05.12.2017 г. в Държавен вестник, бр. 97 е обнародван Закон за 
изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. С 

§ 50. от същия, в разпоредбата на чл. 55  от  Закона за местните данъци и 
такси, са извършени промени, целящи да се разрешат установени проблеми 
при облагането с данък върху превозните средства на ремаркетата, както и 
промени, свързани с прецезиране на терминологични наименования на 
определени категории превозни средства в разпоредбите на Закона. На 
първо място с тези изменения „специализираните ремаркета за превоз на 

тежки или извънгабаритни товари“ отпадат от обхвата на данъчната 
норма на чл. 55 от ЗМДТ, като всички видове ремаркета вече се облагат 
само в състав с моторно превозно средство категория N. На следващо 
място, в съответствие с нормите на европейското законодателство, и по-
точно с Регламент (ЕС) № 168/2013, са променени някои наименования на 
определени категории превозни средства, като също така са освободени от 
данък електрическите превозни средства категории L5e, L6e и L7e, 

определени в разпоредбата на чл. 4 от Регламент (ЕС) №168/2013, с което 
се цели намаляване на вредните емисии в атмосферата и продължаване на 
водената данъчна политика по отношение на електрическите превозни 
средства. 

На 27.11.2018 г. в Държавен вестник, бр. 98 е обнародван Закон за 
изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане. 
С  § 39. от същия са приети множество изменения и допълнения на Закона 
за местните данъци и такси, касаещи промени свързани с подаването на 
данъчни декларации по реда на чл. 14 от Закона и промени, свързани с 
въвеждането на изцяло нов начин за определяне на размера на данъка 
върху превозните средства.  

Първата група изменения, касаещи подаването на данъчни 
декларации по чл. 14 от ЗМДТ, предвиждат да отпадне задължението на 
физическите и юридическите лица за подаване на данъчни декларации за 
новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в експлоатация по 
реда на Закона за устройство на територията и за новопридобити по 
възмезден или безвъзмезден начин имоти и ограничени вещни права. 
Данъкът за новопостроените сгради ще се дължи след завършване на 
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строежа, като настъпването на този факт ще се установява по реда и при 
условията на Закона за устройство на територията. Промените предвиждат 
годишният данък за новопостроените сгради да се определя на базата на 
информацията, която служебно ще се подава от органа издал 
удостоверение за въвеждане в експлоатация, или разрешение за ползване 
след завършването им, а не на базата на подадена данъчна декларация, тъй 
като по същество информацията необходима за определяне на данъчната 
оценка се съдържа в одобрения инвестиционен проект и е налична в 
общината. На следващо място отпада и задължението за подаване на 
данъчна декларация за определяне на годишен данък за имотите или 
ограничените вещни права върху тях, придобити по възмезден или 
безвъзмезден начин. Това е излишно натоварване на гражданите и бизнеса 
поради факта, че цялата необходима информация е налична в общината, 
тъй като за сделките с имоти и ограничени вещни права върху тях се 
дължи еднократен местен данък по реда на Глава втора, Раздел ІІІ от 
Закона за местните данъци и такси. Запазва се задължението за подаване на 
данъчни декларации за определяне на данъка за наследствата, но се 
предлага освобождаване на наследниците или заветниците от последващо 
подаване на декларация за имота придобит по наследство, тъй като 
необходимата информация за определяне на годишния данък е налична в 
общината по местонахождение на имота. На основата на данъчната оценка, 
послужила за определяна на данъка върху наследството, служителите в 
общинска администрация ще определят дължимия годишен данък и ще 
уведомяват всеки наследник или заветник. Това ще доведе до намаляване 
на административната тежест и ще освободи гражданите от задължението 
да подават информация, която е налична при компетентния орган. 

Другата съществена промяна е свързана с начина за определяне на 
данъка върху превозните средства за леките автомобили и товарните 
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т. 
Предложена е нова концепция за определяне на данъка върху превозните 
средства за леки автомобили и товарните автомобили с технически 
допустима максимална маса не повече от 3,5 т, а именно данъкът да се 
определя по формула, която включва два компонента: имуществен и 
екологичен. Имущественият компонент отчита мощността на двигателя и 
годината на производство на автомобила, а екологичният компонент 
отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, 
което причинява съответният автомобил. Имущественият компонент е 
предвидено да се определя от ставката за тази част от данъка и мощността 
на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от годината на 
производство на автомобила. В закона се предлагат шест диапазона на 
мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност 
на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. 
Съгласно действащите разпоредби се обединяват диапазоните до 37 и до 
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55 kW в един – до 55 kW, както и се включват два нови диапазона към 

съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните 
автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително и над 245 kW. 

Доколкото тази част от формирането на данъка е в частта имуществен 
компонент се запазва принципът за определяне на по-високи граници на 
ставка на данък за по-мощните автомобили. Запазва се правото на 
Общинският съвет да определя размера на данъка (ставката) в наредбата 
по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ в зависимост от мощността на автомобила. 
Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран 
по години, като е налице известна промяна спрямо действащите към 

настоящия момент в ЗМДТ коефициенти. Предложението, с което се 
прецизират коефициентите, цели създаването на финансов инструмент за 
стимулиране извеждането на по-стари автомобили от употреба и замяната 
им с по-нови и по-екологични автомобили, предвид това, че автомобилите 
над 20 години са ненадеждни, изискват големи разходи за поддръжка и 
причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни емисии. 

Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на 
автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява 
екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските 
стандарти за изгорели газове (познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6). 

Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на 
автомобили, съответстващи на екологични стандарти „Евро 4“ и по-високи 
и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на 
екологична категория или съответстват на екологична категория, по-ниска 
от „Евро 4“. По отношение на коефициента за екологична категория в 
закона са определени границите, в рамките на които Общинският съвет 
следва да определи размера на коефициента за всяка екологична категория 
в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ. Също така се предвижда, че когато в 
регистъра на КАТ няма данни за екологичната категория на моторното 
превозно средство, се приема, че превозното средство няма такава. Във 
връзка с предложения нов начин за облагане е предвидено облекчението за 
превозни средства с действащо катализаторно устройство да отпадне. 
Отпадането на посоченото данъчно облекчение е заменено с въвеждане на 
коефициент за екологичната категория на автомобила. С премахване на 
посоченото облекчение се цели и предотвратяване на случаите, в които 
данъчно задължени лица посочват в декларацията по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ, 

че техният автомобил притежава действащо катализаторно устройство, но 
в действителност катализаторът е отстранен. Установяването на наличието 
на действащо катализаторно устройство е трудно и с този факт се 
спекулира с цел намаляване на данъка, като в същото време автомобилът 
не отговаря на екологичните норми, допринася в голяма степен за 
замърсяване на околната среда и в тази връзка не следва да ползва данъчно 
предимство. Като положителен ефект за собствениците на моторни 
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превозни средства е предвидено отпадане на лимитиращата граница от 74 

kW за ползване на данъчни облекчения за леки автомобили, като с 
коефициента за екологична категория се дава възможност за ползване на 
данъчно облекчение за всички автомобили с категория равна на или по-
висока от „Евро 4“, независимо от мощността им. По този начин всички 
собственици на моторни превозни средства ще имат възможност да 
ползват данъчни преференции, в случай че притежават моторни превозни 
средства, отговарящи на по-високи екологични стандарти. Със закона са 
въведени промени в размерите и на други данъчни облекчения, засягащи 

мотоциклетите, мотопедите, автобусите, товарните автомобили, влекачите 
и седловите влекачи. 

С разпоредбата на точка 21 от § 39. от ЗИД на ЗКПО в Приложение 
№ 4 към Глава втора, Раздел VI от ЗМДТ относно видовете патентни 
дейности, се отменя т. 21 от същото, касаеща отдаване на видеокасети или 
записи на електронен носител под наем. 

От  началото на 2018 г. Общината Разград предоставя на жителите на 
общината нови възможности за плащане на дължимите данъци и такси 
посредством система от офиси на лицензиран Оператор, извършващ 

дейност като платежна институция по смисъла на Закона за платежните 
услуги и платежните системи и чрез пощенски станции на „Български 
пощи“ ЕАД. Тези допълнителни способи за плащане са въведени с цел да 
създадат повече удобство и улеснение за гражданите на общината при 
изпълнение на задълженията им.  

Текстът на разпоредбата на чл. 20а от Наредбата предвижда 
освобождаване от данък върху превозните средства за лицата с намалена 
работоспособност от 50 до 100 на сто. Тази разпоредба е въведената с 
Решение № 285 от 29.12.2008 г. В последствие с Решение № 54 от 
29.02.2016 г. Общинският съвет е приел разпоредбата на чл. 20б от 
Наредбата, в която са обобщени всички хипотези на освобождаване от 
данък върху превозните средства чрез препращане към разпоредбата на чл. 
58 ЗМДТ. Така, в момента, са в сила две норми в условията на поглъщане,  
което налага и отмяната на тази с по-стеснен обхват. 

Предвид изложеното възниква необходимостта от изменение и 

допълнение на Наредба № 18 на Общински съвет Разград за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Разград. 

1. Основни цели, които се поставят: 
С приемането на изменения и допълнения в Наредба № 18 на 

Общински съвет Разград за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Разград  се цели същата да се преведе в 
съответствие с промените в нормативните изисквания и се подобри 
качеството на предлаганите услуги. 

          2. Финансови и други средства, за прилагане на изискванията на 

новата уредба – не са необходими. 
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Приемането на предвидените в Закона за местните данъци и такси 
промени, няма да доведе до допълнителни разходи за бюджета на община 
Разград.  
           3. Очаквани резултати: 

-   увеличаване на приходите в общинския бюджет; 
- подобряване на взаимодействието между структурните звена в 

общинска администрация; 
- повишаване качеството на административното обслужване на 

гражданите и бизнеса. 
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба № 18 на 
Общински съвет Разград за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Разград е разработен в съответствие с 
разпоредбите на Европейското законодателство – Европейската харта за 
местно самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, 
свързани с тази материя, предвид съответствието на основни нормативни 
актове – Закона за местните данъци и такси, и др. с тях. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за 
нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона 
за нормативните актове, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и 
чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Разград да 
вземе следното решение: 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 на 
Общински съвет Разград за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Разград, както следва: 

§ 1. В чл. 1 се създава нова т. 8:  

„8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.“; 

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с 

„поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“; 

2. Алинея 3 се изменя така: 
„(3) За новопостроените сгради и постройки на територията на 

общината, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда 

на Закона за устройство на територията собственикът, съответно 

носителят на ограниченото вещно право на ползване, уведомява за 

това писмено в 2-месечен срок общината, като подава данъчна 

декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти, а 

при придобиване на недвижим имот по наследство, декларацията се 

подава в шестмесечен срок от данъчно задължените лица по чл. 7, ал. 

1, или от техните законни представители. Подадената в срок 

декларация от един съсобственик, съответно ползвател, а при 
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придобиване по наследство от един наследник ползва останалите 

съсобственици или ползватели, съответно наследници.“; 

3. Алинея 4 се изменя така: 
„(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или 

ограничено вещно право на ползване, когато собственикът, съответно 

носителят на ограниченото вещно право на ползване, е предприятие, в 

2-месечен срок подава информация за отчетната стойност и други 

обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.“; 

4. Алинея 5 се изменя така: 
„(5) При частично или пълно унищожаване на сградите, при 

преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и 

обратно,  при преустройство и при промяна на предназначението на 

съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и 

при промяна на друго обстоятелство, което има значение за 

определяне на данъка данъчно задължените лица уведомяват за това 

общината като подават декларация  в  2- месечен срок.“; 

5. Създават се нови ал. 6 и ал. 7: 

„(6) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен 

данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по 

възмезден или безвъзмезден начин. Данъкът се определя от служители 

в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Разград въз основа на 

данъчната оценка, послужила за определяне на еднократния данък, 

дължим при придобиване на недвижимото имущество.  

(7) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен 

данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в 

експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. 

Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените 

сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на 

служители в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Разград от 

възложителя на строежа след завършването на сградата в груб 

строеж по образец, определен от министъра на финансите.“;  

§ 3.   В чл. 4 се създават нови т. 5 и т. 6: 

„5. в офиси на лицензиран Оператор, извършващ дейност като 

платежна институция по смисъла на Закона за платежните услуги и 

платежните системи, инкасиращ местните данъци и такси на 

община Разград; 

6. в пощенска станция на „Български пощи“ ЕАД.“; 

§ 4.  В чл. 6 се създава изречение трето: 
„В случаите на придобиване по наследство, данъкът се определя 

въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка 

върху наследството.“; 

§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Досегашният текст става ал. 1; 
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2. Създава се нова ал. 2:  

„(2) Данъкът се заплаща и от собствениците, които нямат 

постоянен адрес, съответно седалище в страната, но притежаваните 

от тях МПС са регистрирани на територията на общината.“; 

§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 1 се изменя така: 
„(1) За леките и товарни автомобили с технически допустима 

максимална маса не повече от 3,5 тона, размерът на годишния данък 

се определя съобразно мощността на двигателя, както следва:  

а) до 55 kW включително - 0,50 лв.  за 1 kW; 

б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,69 лв. за 1 kW; 

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,43 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,85 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително - 2,10 лв. за 1 kW; 

е) над 245 kW - 3,00 лв. за 1 kW.  

Така определения размер на данъка се умножава с коригиращ 

коефициент в зависимост от годината на производство посочен в чл. 

55, ал. 1, т. 1 от Закона за местните данъци и такси и с коефициент в 

зависимост от екологичната категория на автомобила, определен в 

следната таблица: 

 

 

 2. В ал. 2 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не 

повече от 3,5 т“;   

3. В ал. 4 думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно 

средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013“; 

4. Алинея 6 се изменя така: 
„(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер 15 лв. за 

всеки започнати 750 кг. товароносимост.; 

Екологична категория Коефи

циент 

без екологична категория, 

с екологични категории "Евро 

1" и "Евро 2" 

  

1,20 

"Евро 3" 1,10 

"Евро 4" 1,00 

"Евро 5" 0,80 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,60 
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5. В ал. 8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки 

или извънгабаритни товари“ се заличават; 

6. В ал. 9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки 

или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се 
заличават; 

7. В ал. 12 думите „превозни средства от категория L7е по Закона 

за движението по пътищата“ се заменят с „четириколесни превозни 

средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013“; 

8. Създава се нова ал. 14: 

„(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за 

екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, 

че превозното средство е без екологична категория.“ 

§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Алинея 1 се отменя; 

2. Алинея 2 става ал. 1 и се изменя така: 
„(1) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 

kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" 

данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на 

екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление 

от определения по чл. 16, ал. 3 данък.“; 

3. Алинея 3 става ал. 2 и се изменя така: 
„(2) За автобусите, товарните автомобили, с технически 

допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и 

седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична 

категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 

съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто 

намаление от определения по чл. 16, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“; 

4. Алинея 4 става ал. 3; 

5. Алинея 5 става ал. 4 и се изменя така: 
„(4) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за 

екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, 

че превозното средство е без екологична категория.“. 

§ 8.  Чл. 20а се отменя. 

§ 9. В Приложение № 1 към чл. 22 се отменя т. 21. 

Заключителни разпоредби 

§ 10. Разпоредбата на чл. 3, ал.7 влиза в сила от  01.01.2020 година. 
§ 11. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 18 на 

Общински съвет Разград за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Разград влиза в сила на 31.01.2019 година. 

Завърших. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в три комисии: в 

ПК по бюджет, финанси и икономическа политика, ПК по устройство и 
развитие на територията, транспорт на общината, и ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации. 

Госпожо Димитрова,  да  докладвате за комисията по бюджет. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК по бюджет,  
финанси, и икономическа политика 

Благодаря Ви. Настоящата докладна записка бе разгледана на 
първото заседание на постоянната комисията по бюджет и финанси, и 
икономическа политика, проведено на 21.01. Присъстваха 10 общински 
съветника, един отсъстваше по уважителни причини. Общинските 
съветници по отношение на проекта се произнесоха по следния начин: 5 

гласа - „ЗА“,  „въздържали се“-5 и „против“ – няма. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

Благодаря Ви. Господин Христов, за комисията по ТСУ. 

 

Г- н Божинел Христов – Председател на ПК по устройство и 

развитие на територията, транспорт на общината 
Комисията с 5 гласа - „ЗА“, 3 -„против“, 1 -„въздържали се“ 

подкрепя проекта на докладната. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с неправителствени организации 

Уважаеми колеги, комисията по законност работи при кворум от 5 

общински съветника за всички докладни записки. По настоящата, беше 
обсъдена, имаше предложения от колегата Иво Димитров, което беше 
подкрепено и от мен за промяна на ставките в двата компонента –

техническия и еко компонента, като същите да станат в минимума 
предвиден в закона за местните данъци и такси. Това предложение не беше 
прието и с 2 гласа - „ЗА“ , без -„против“ и 3-„въздържали се“. А цялата 
докладна записка беше подкрепена с 3 гласа - „ЗА“ , 1 -„против“ и 1 -

„въздържали се“.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 
господин Димитров. 

 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Аз искам да задам  отново  въпроса, на който не получих 
удовлетворителен отговор на комисии. В частта на §  6, ал.1 по какъв 
начин, на какъв принцип са определени предложеният размер на 
годишният данък за автомобилите в различните категории мощности? И 

вторият ми въпрос е отново: Какъв е принципа и какво наложи 
екологичната категория да бъде обременена с най-тежките коефициенти, 

които са допустими по закон? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Кой ще отговаря на въпроса? Заповядайте, госпожо 
Георгиева. 

 

  Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград               
По отношение на първата част, кой и по какъв начин е определил 

ставките, това всъщност са ставки на база мощност, които са определени 
през 2008 г. от Общинския съвет. Ако погледнете наредба  №18, ние тука 
не предлагаме промяна, защото действително ставките са определени 
тогава, 2008 г., от тогава те не са променяни. Данъкът, който до сега се 
плащал е бил възоснова на тези ставки. В момента законът въвежда още 
две части, които трябва да влязат в данъка и по отношение на него ние 
правим предложения. Екологичния компонент, за който Вие говорите и 
всъщност и  годината на производство, която влиза в имуществения 
компонент, там също са определени по закон  размерите. Що се отнася до 
екологичния компонент и на каква база сме предложили тези коефициенти, 

първо те не са на максимума във всички категории, ако трябва да сме 
точни аз мисля, че обясних на комисиите в първата категория без 
екологична категория, с екологична категория „Евро1“ и „Евро2“ 

границата е между 1,1 и 1,4 а ние сме предложили 1,2, съответно това не е 
максимума. По отношение на „Евро 3“, да тука действително в тази 
категория границите по закон е между 1.0 и 1.1 и ние предлагаме 1.1. Що 
се отнася до „Евро4“, по същия начин от 0.8 до 1.0. Що се отнася до 
„Евро5“ и „Евро6“ сте абсолютно прав,  да, предлагаме максимума, който е 
по закон. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не говори на микрофон. 
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 Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград                 
Да, защото действително е така, защото правейки разчета, който в 

Общинска администрация искаме да постигнем, като приходи сметнахме, 
че най-благоприятно да предложим именно в тези категории максималния 
размер, защото те като процент и като бройка, аз ще Ви ги кажа в момента, 
колко граждани засягат. На практика първата категория без екологична 
категория, с екологична категория „Евро1“ и „Евро2“ засягат 17 000 

граждани на Общината. Защото толкова по нашите справки са лицата, 
които притежават такава категория автомобили. На тях предлагаме т.е. 
голямата тежест да не падне върху по-голямата част от населението. 
Действително за по-големите „Евро 5“ и „Евро 6“ те засягат на практика 
336 човека, защото толкова автомобила са регистрирани в нашата база с 
„Евро 5“ и „Евро 6“. Действително там предлагаме максимума, за да 
можем да компенсираме и да получим като цяло приходи толкова, колкото 
сме заложили в бюджета. А именно между 220 000 и 250 000 повече 
приходи като процентно отношение това е 10,17% увеличение като цяло. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не говори на микрофон. Колко са „Евро 3“ и „Евро 4“? 

 

 Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград            
Сега ще Ви кажа. 3359 и 7010 като бройка тези, които са категория    

„Евро 3“ и „Евро 4“. А останалите без екологична категория, както 
споменах са 17 000  от обща бройка регистрирани МПС - 24 750. Т.е. 
опитали сме се относителната тежест на увеличението да засегне по-
голяма бройка население с по-малко увеличение. Общото увеличение, 
което сме предвидили масово ще бъде между 10 и 15 лева. Казвам общото, 
защото има категории, в които ще бъде многократно повече , ще има 
категории, в които той ще бъде намален като цяло данъка. Мисля, че 
калкулатора, който качихме на страницата на общината, може да бъде 
ползван от всеки гражданин е допринесъл всеки да направи своите сметки, 

колко за неговия автомобил, защото са твърде различни нещата и не могат 
да бъдат сложени под общ знаменател. Колко ще бъде увеличението или 
съответно намалението подчертавам, че такова  ще има за определени 
категории. Благодаря. Намалението например ще бъде точно за „Евро 3“  и 
„Евро 4“ и ако вие си направите сметка, разбира се ако не е ползвано от 
тази преференция за катализаторите с 30% намаление, защото знаете вече, 
че закона не предвижда такава преференция. Като се махне тази 
преференция  за тях ще има някакво намаление. Благодаря.  

           

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте, господин Монев. 
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Г-н Калоян Монев – ПП „ Кауза Разград“ 

Благодаря, госпожо Председател. Първо, госпожо Георгиева, не съм 

съгласен с Вас, че техническия компонент е запазен 1:1 със сегашната 
наредба, тъй като Вие въвеждате…не Вие, по-точно закона въвежда две  
нови категории за мощните автомобили, които са нови и тези стойности са 
дадени от Вас сега за първи път и те не са съществували в наредба № 18. 

Аз откривам определено несъответствие в докладната записка в двете й 
части и в диспозитива и решението, тъй като наистина в началото на 
докладната записка изрично е написано, че цитирам „Предложението, с 
което се прецизират коефициентите, цели създаването на финансов 
инструмент за стимулиране извеждането на по-стари автомобили от 
употреба и замяната им с по-нови и по-екологични автомобили, предвид 
това, че автомобилите над 20 години са ненадеждни, имат големи 
разходи…“ и т.н. Екологичният компонент е свързан с екологичните 
характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, 
който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с 
европейските стандарти за изгорели газове (знаем Евро 1, 2, 3, 4, 5 до 6). 

Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на 
автомобили, съответстващи на екологични стандарти „Евро 4“ и по-
високи. Та моя първи въпрос към вносителя, Кмета на Община Разград и 
управляваната от него администрация: Как с предлаганото решение ние 
осигуряваме облекчения на собствениците на тези автомобили? Това ми е 
първия въпрос.  
 

   Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС            

  Няма да зададете всичките въпроси заедно? Един по един. Така ли? 

 

 Г-н Калоян Монев – ПП „ Кауза Разград“ 

Другия е процедурен, извън … 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС                 

Кой ще отговаря на зададения от съветник Монев въпрос?  

Заповядайте, госпожо Георгиева.    
                         

 Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград         
Да действително сте прав, там където липсваха категории ние ги 

добавихме, защото закона изисква в момента да сложим такива категории 
над, между 110 kW и 245 kW и над 245 kW  , защото те на практика до сега 
не съществуваха в закона. Т.е. промяната в този аспект е може би на лице 
единствено и само по отношение на новите категории, които до сега не 
съществуваха. Останалите повтарям още веднъж, за да стане ясно на 
всички нали са приети от Общински съвет през 2008 г. А що се отнася до 
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преференциите, ами аз точно това обясних в момента, ако не е било 
ползвано  облекчението за катализатор, за което говоря, което водило до 
30% според мене е много необективно определена  преференция. В 

момента точно „Евро 3“ и „Евро 4“ имат намаления. Ако пробвайте в 
калкулатора и ще видите, че действително по отношение и сравнение с 
предишния данък две категории ще имат намаления на данъка. По този 
начин стимулираме ние на практика наличието на по-високо Евро на над 3 

и 4 съответно. Благодаря. 
 

Г-н Калоян Монев – ПП „ Кауза Разград“ 

И аз благодаря. Но за мен не си изчистих въпроса, защо първо 
казвате, че ще дадете преференция на собствениците на нови автомобили, 

а в последствие давате най-високия коефициент предвиден от закона. Но 
така сте решили, така го правите имате възможност. Следващият ми 
въпрос е свързан със справката от закона за  нормативните актове на 
последната страница на докладната записка, където пише, че няма 
постъпили предложения по повод проекта за изменение  на наредбата. 
Моят въпрос към Вас е: Постъпили електронни писма на сайта на община 
Разград, по-точно не на сайта, а на електронен адрес Община@бг, считате 
ли ги за нови предложения или не.? 

 

  Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград    
  Разбира се, че ги считаме стига да са били в срока, едномесечния, от 

публикуването на нормативния акт. Благодаря.    
     

Г-н Калоян Монев – ПП „ Кауза Разград“ 

Колеги,  в страницата на „Кауза Разград“ този проект на  наредба 
беше публикуван лично от мен. Пред мен  на електронната ми поща е 
изходящо писмо от 17.12.18 г.   в 13.04 ч. отправено до адрес до Община 
Разград.бг, в което изрично и мотивирано е дадено предложение  за 
промяна на техническите и екологичните показатели  в техните законови 
минимуми. Същото време справката отразява, че постъпили предложения 
няма и за мен е загадка защо е така и Ви съветвам лицето, изготвило 
справката да понесе съответната отговорност. Благодаря ви. 

            

   Г-жа Галина Георгиева – зам. – кмет на Община Разград           
Само, ако може да ми кажете датата, на която е постъпило предложението? 

 

  Г-н Калоян Монев – ПП „ Кауза Разград“ 

  На 17.12.2018 г. в 13.04 часа от лице Благой Благоев. Имам имейл 
ще Ви  го препратя в последствие, за да направите справка.      
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 Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград       
Добре. Ще направим справка.        
 

 Г-н Калоян Монев – ПП „ Кауза Разград“    

Разбира се то не е Ваша отговорност Вие да следите тези неща.   
   

  Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград 
Ще направим проверка дали е постъпил по електронен път, но затова 

е посочен имейла, за да се правят предложения на него, но да са  в 
допустимия срок. Благодаря.     

 

    Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Други въпроси към вносителя?  Не виждам желаещи. Изказвания 
предложения  във връзка с тази докладна записка? Заповядайте, господин 

Димитров.            
    

  Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

  Аз няма как да се съглася с това, че общинската администрация е 
дала всичко от себе си, дискутирала, търсила е варианти  какво да направи, 
как да бъде справедливо обложен всеки един автомобил, съобразно 
мощността, съобразно екологичната категория и накрая тук в залата 
отново да чуем, че  то това било от 2008 г. Ние нищо не правим не 
увеличаваме, не намаляваме ама, ако не се сметнело 30%,  на които всички 
имат катализатори и са ползвали , ако не са го били ползвали сега щели да 
имат намаление. Да ама ако са го ползвали сега отново ще имат 
увеличение. Така ли е, госпожо?       

 

 Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград       
Всички сме наясно, че използването на катализатори беше формално, 

защото се декларираше чисто и просто. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Е това са, това са догадки, които не мога да приема недейте така. Аз 
също имам автомобил с катализатор и знам за какво става дума. Но нека да 
продължим. Не може да лежите на това ухо, ние нищо не правим и затова 
нямаме грешки. Нали? Вашата  администрация дойде по силата на избора 
на хората да се промени нещо, иначе те щяха да продължат да си избират и 
Узунов, и Денчо Бояджиев. Тук обаче за това важно нещо, което засяга 
всяко едно домакинство, не сте се постарали да въведете  някакъв принцип 

на справедливост, който поне малко да бъде по-добър от това, което беше 
наложено от предишната преди Вас администрация. Няма как при 
положение, че законодателят дава възможност Общинските съвети, 

Общинската администрация, защото тя е професионалната, да предложи 
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едно законосъобразно не само, но и справедливо облагане на превозните 
средства. Аз нямам намерение да говоря повече, защото се вижда, че 
коефициента за екологичната категория е на възможно най-утежняващия, 
който Вие предлагате за автомобилите, които са най-екологични. Затова 
правя едно  предложение, което да, ако се приеме ще бъде справедливо за 
всички, като  конкретно правя предложение за леките-товарни автомобили 
с технически допустима максимална маса  не по-вече от 3,5 тона, размерът 
на годишния данък се определя съобразно мощността на двигателя, както 
следва: 

- до 55 kW включително – 0.34 лв.  за 1 kW, това е стойност която 

законодателя е дал в правомощията на Общинския съвет;  

- над 55 kW до 74 kW включително – 0.54 лв. за 1 kW; 

- над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW; 

- над 110 kW до 150 kW включително – 1.23 лв. за 1 kW; 

- над 150 kW до 245 kW включително – 1.60 лв. за 1 kW; 

-над 245 kW – 2.10 лв. за 1 kW.  

Съответно за Екологичната  категория  да бъдат без тези, които 

са  

- без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и 

"Евро 2" - 1.10  

- "Евро 3" - 1.00 

Да коефициент 1.00, грешка на езика. 
Радиана, моля те да млъкнеш и да не бучиш, защото това, че се 

опитвам да следя и Вашия изказ ми пречи да направя предложение.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Моля Ви, господин Димитров, по същество. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

- "Евро 4" -  0.8 коефициент 

- "Евро 5" – 0.6 коефициент 

- "Евро 6" и "ЕЕV" – 0.4 коефициент. 

В други общински съвети тези ставки, размерът на годишния данък и 

тези коефициенти са приети, като пример една община Самуил  е приела 
тези. Тъй като нашата Общинска администрация има претенции да бъде 
поне на нивото на община Самуил смятам, че със същите тежести данъчни 
и коефициенти тя ще се справи много по-добре от колкото община Самуил 
и редица други общини в България, които мислят за хората, които живеят в 
техните общини. Правя това предложение писмено. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Благодаря Ви. Заповядайте, доктор Василев. 
 



18 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо Председател.  
Господин Димитров, много кратък ще бъда. Първо за Общинската 

администрация,  бъдете сигурни, че тя си върши много добре работата и 
наистина положиха много голям труд във връзка с тази докладна. На мен 
обаче предполагам, че и на колегите общински съветници,   не ми стана 
философията на вашите  предложения. И ще Ви кажа какво имам  предвид. 
Не можах да разбера с вашите предложения, привидно  за облекчение на 
хората, не ми стана ясно какво целите. Т.е. първо: приходите, които 
евентуално бихме постигнали след приемана на тази наредба ще бъдат 
равни на тези, които до сега, а ще бъдат с еди колко си хиляди или стотици 
хиляди повече в Общинската хазна или вашето предложение ще доведе до 
минус десетки или стотици хиляди левове в общинската хазна. Просто 
това искам да ми разясните и съответно каква е идеята тогава на общината. 
Вие във вашата фирма бихте ли работили на нула или на загуба? Вярно, че 
не е фирма, госпожо, само че  общината има задължения към гражданите 
си. Те обаче стават с пари.        

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Приключехте ли, доктор Василев? За реплика ли, господин 
Димитров? Заповядайте. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не, за отговор. Имаше поставен въпрос и аз трябва да отговоря. Да. 
Философията за това как трябва да бъдат облагани хората е от 

инженерна гледна точка. Ако  ги разглеждаме от ветеринарна гледна точка 
сигурно те ще изглеждат, хората, като овце за стригане. Колкото има за 
стригане, толкова да ги стрижем. Но аз смятам, че общината не е за това да 
налага най-тежките възможни данъци, такси …визирам такса-смет и други 

утежнения, които да правят лесен и безметежен живота на 
администрацията. Администрацията трябва да налага справедливи данъци. 

Да се води от това кое е социално поносимо. Защото Вие казвате не сте 
увеличавали това, което е направено от предишните общински съветници 
през 2008 г. Но всички хора, които плащат данъци в Разград за МПС, не са 
овце за стригане, не са свине за лой, те могат, както на калкулатора, който 
се е появил в Разград и до сега те можеха да сравняват какви данъци 
плащат в Разград, и какви данъци плащат техни познати, приятели, 

роднини  в Русе, В Шумен, В Силистра, В Търново, В Габрово, В Пловдив, 
както ми подсказват, защото очевидно  застрахователите следят и това. 
Където с по-ниски данъци хората не получават по-малко услуга от 
Общината. И като улици, и като обслужване, и като всичко, за което вие 
смятате да изхарчите парите, които ще измучите от гражданите на 
общината. Затова аз правя тези предложения на минимума, който е 
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определил законодателят. Защото там мъдрите български депутати са 
преценили, че и най-неграмотната Общинска администрация би могла да 
се справи с най-ниските предложени, утвърдени от Народното събрание 
ставки на данъка за МПС. Смятам, че това ще доведе до дисциплиниращ 

ефект на администрацията. Не да има безразборно, несъизмеримо с 
възможностите на хората, с техния жизнен стандарт, с възможностите им 

да плащат да бъдат натоварвани или да продължат да бъдат натоварвани, 

както е от предишната администрация. Нека поне в четвъртата година на 
администрацията на ГЕРБ се почувства, че има някаква промяна в Разград. 
Това е моята философия, господин Кмет.                 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Благодаря Ви, съветник Димитров. Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря. Уважаеми господин Димитров. Първо от последното Ви 

изречение, администрацията не е на ГЕРБ. Администрацията си е 
администрация. Това го пише в някои книжки, нали. Би трябвало да ги 
знаете. Ръководството на Община Разград, да политическото 
ръководството на  ГЕРБ. Сега аз не съм инженер и не вземам отношение 
по инженерните неща. Но и Вие като не сте ветеринар, и Вие не трябва да 
вземате отношение по стригането на овцете. Искам да Ви кажа само едно 
нещо, преди едни овце да се стрижат и за да добиеш качествена, и много 
голяма по обем вълна, трябва да направиш едни предварителни неща. 
Трябва да създадеш  зоохигиенни условия на тези животни. Трябва да ги 
настаниш на топло място, на осветено, на проветриво. Да им направиш 

пътя, да им осигуриш  добра храна. Това става всичко със средства, нали, 

които влага стопанина. Благодаря.    
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

И аз благодаря. Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград  
         Може би, ако има там отговор… 

 

          Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Заповядайте за реплика. Но ще Ви помоля …. 

 

Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград  
Колко пъти реплика? 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

 Заповядайте. 
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 Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

В рамките на три минути. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Аз разбирам това което Вие го казвате, но Ви моля наистина да го 
осъзнаете това, което казахте и да не го прилагате от стопанските животни 
към хората, които са под управлението на ръководената от Вас 
администрация. Благодаря.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград  
Аз искам да взема отношение относно финансовата част, защото това 

е данък, местен данък. Измерението не би трябвало да бъде нито 
инженерно, нито някакво друго,  а трябва да бъде финансово. За 
гражданите от една страна и за общината, като такава от друга страна. И 

ще говоря в цифри, защото според мен те не лъжат. Увеличението или 
промяната, която предлагаме в момента ще доведе до 10.17% увеличение 
на общия данък на МПС, който до сега е събирала общината. 
Предложението, което Вие правите ще доведе до 22% намаление от 
досегашните приходи, които общината е калкулирала от данък МПС. От 
друга страна искам да попитам, какво от 2008 г. до сега е намалено като 
цени, стоки или услуги, така че ние да намаляваме в момента ставките, 
които до сега са били постигнати и са били плащани от нашите 
съграждани. Аз разбирам, че Вие желаете да намалите данъчната тежест по 
отношение на всички данъци, но искам да припомня, че ние в целия мандат 
не сме предложили нито едно увеличение на данък или такса. Така че 
спекулациите, които в момента се правят по никакъв начин не почиват на 
фактите в този мандат. Ако не беше промяната в закона за местните 
данъци и такси, и въвеждането на нова форма, по която да се формулира 
този данък гарантирам Ви, че ние нямаше да пристъпиме към увеличаване 
по никакъв начин включително и на този местен данък. Благодаря.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Благодаря Ви. Други… Заповядайте, господин Монев. Заповядайте, 
господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 
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Аз не знам на кое да вярвам на първата част от вашето изказване, 
когато казвате че с направените предложения се увеличава с 10% или 
някъде минути след това, че не увеличавате данъците. Поне да има някаква 
логика в три поредни изречения, които казвате от трибуната. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Благодаря. Заповядайте, господин Монев. За изказване или 

предложение? 

 

Г-н Калоян Монев – ПП„Кауза Разград“ 

За предложение. Колеги аз няма да влизам в полемиката, която 
изслушахме до момента. Видно от докладната записка с входящ № 27 за 
приемане на бюджета за 2019г. на Община-Разград данъкът върху 
превозните средства при обем 2 150 000 към 01.01.2018г. е предвиден за 
2019 г. в обем 2 500 000. Разликата е 350 000, като госпожа Георгиева каза, 
че очакваните приходи са около 200 000 лв. в повече. Нали правилно съм 

разбрал? Така. В тази връзка и с оглед разпоредбите на закона за местните 
данъци и такси, който за първи път дава възможност общинските съвети и 
общините да приемат в полза на гражданите, онези които имат по-нови 
съвременни екологични автомобили. Една преференция малка, защото 
виждате коефициентите 0.8  до 1.0 разликата е наистина минимална, 
говорим сигурно за 10, 15 лв. Аз правя предложение всички коефициенти 
свързани с екокомпонентата да бъдат в законовите минимуми, като „Евро 
2“- да стане 1.10, „Евро 3“- 1.0, „Евро 4“- 0.8, „Евро 5“- 0.6, „Евро 6“- 0.4. 

Това казвам, че това са законовите минимуми, като считам, че този жест го 
дължим към гражданите и организациите на Разград, които имат 
съвременни и пак повтарям екологично чисти автомобили. Правя го в 
писмен вид. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Благодаря. Други изказвания или предложения във връзка с 
докладната записка? Заповядайте, господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Аз пак ще поставя един въпрос, 
който го поставих и на комисиите, а иначе казано данъка за автобуси. 

Общо взето тази докладна записка изцяло засяга моторно превозни 
средства, включително и това драстично увеличение, когато дойде време 
за приемане на бюджета аз ще си позволя и да кажа какво мисля и за 
бюджета. Не ми стана ясно защо вдигаме само и то драстично данъка на 
автомобилите, които са до 3.5 тона, а не бутаме и останалите моторни 
превозни средства, които също имаме право да бутнем. Затова аз правя 
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предложение в …. момент само да…ал.5 на чл.16, автобусите до 22 места 
да стане 100 лв., а над 22 места -180 лв.     

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Къде е само това, господин Христов? Да уточните. Къде е това 
точно, което предлагате? 

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Всъщност господин Христов предлага промяна на текст от наредба 
№ 18, който до момента май не е бил обект на обществено обсъждане и 
малко влизаме в конфликт. 

 

  Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 

Аз имам право да предлагам. 

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Добре. 
 

 Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград  
  Аз само потвърждавам това, че наистина това изменение, което 

предлагате в момента не е било предмет на обществено обсъждане. 
Съответно не е спазена процедурата. 

 

 Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 

 Не говори на микрофон. 

 

 Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград  
Да, направете си го. 
 

 Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 

Не говори на микрофон. 

 

 Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград  
Само че в нашата докладна липсват мотиви за това предложение, то 

ще се окаже не мотивирано вашето предложение. 
 

 Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 

 Не говори на микрофон. 

 

 

 Г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград 
То не битува, то е …. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Господин Христов, моля Ви да подготвите в писмен вид 
предложението си, защото чакаме Вас, за да подложим тези предложения 
на гласуване. Други изказвания във връзка с докладната записка или 
предложения от общински съветници? Не виждам желаещи. Докато се 
подготви господин Христов да внесе в писмен вид своето предложение, ще 
подложа на гласуване постъпилите до сега предложения, тъй като те са 
идентични. Първо като постъпване е предложението на Иво Димитров. 
Неговото предложение гласи….Колеги ще Ви помоля за тишина, защото 
след малко ще ме питате „Какво гласуваме?“ Пристъпваме към 

разглеждане и гласуване предложението на общински съветник Иво 
Димитров. В параграф 6, чл.16 се правят следните изменения и 
допълнения. В подточка а), б), в), г), д) и е) всичко е на минимални ставки: 

           - до 55 kW включително – 0.34 лв.  за 1 kW, това е стойност 

която законодателя е дал в правомощията на Общинския съвет;  

- над 55 kW до 74 kW включително – 0.54 лв. за 1 kW; 

- над 74 kW до 110 kW включително – 1.10 лв. за 1 kW; 

- над 110 kW до 150 kW включително – 1.23 лв. за 1 kW; 

- над 150 kW до 245 kW включително – 1.60 лв. за 1 kW; 

-над 245 kW – 2.10 лв. за 1 kW.  

А в екологичните компоненти, също всички коефициенти са на 
минимум: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пристъпваме към гласуване на това предложение. Моля гласувайте. 
С 9 гласа - „ЗА“, 8 - „против“, 4 - „въздържали се“, предложението не 

се приема. 
Пристъпваме към гласуване на предложение от общински съветник 

Калоян Монев, касаещо пак параграф 6 в чл.16, но промяна само в 
екологичната категория, касаещо само коефициентите свързани с нея, 
които също да бъдат на минимума.  

 

 

Екологична категория Коефиц

иент 

без екологична категория, с 

екологични категории "Евро 1" и 

"Евро 2" 

  

1,10 

"Евро 3" 1,00 

"Евро 4" 0,80 

"Евро 5" 0,60 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40 
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Пристъпваме към гласуване на това предложение.                              
С 10 гласа - „ЗА“, без - „против“, 10 - „въздържали се“, 

предложението не се приема.                                                                          
Пристъпваме към гласуване на предложението, току - що постъпило от 
общински съветник Божинил Христов, с което ни запозна преди малко. 
Чухме и становището на зам. - кмета Галина Георгиева по отношение на 
това предложение. То не е подлежало на обществено обсъждане така, 
както е по закон. Предложението гласи: В чл.16, ал.5 се променя както 
следва: Данъкът за автобуси се променя в зависимост от броя на  местата 
за сядане:                                                                                                                   

1. До 22 места, включително мястото на водача – 100 лв.                     
2. Над 22 места, включително мястото на водача – 180 лв. 
Пристъпваме към гласуване на предложението на съветник Божинел 

Христов. Моля гласувайте. 
 

С 4 гласа - „ЗА“, 3 - „против“, 9 - „въздържали се“, 

предложението не се приема. 

 

Престъпваме към гласуване на докладна записка с Вх. № 13. Моля 
гласувайте. 

 

  Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

  По процедура, госпожо Председател. Да прегласуваме. Резултата от 
гласуването. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Заповядайте, д-р  Апти. 

 

          Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Някакви проблеми имаме със системата на гласуване. Бих те ли 
повторили гласуването? 

Екологична категория Коефиц

иент 

без екологична категория, с 

екологични категории "Евро 1" и 

"Евро 2" 

  

1,10 

"Евро 3" 1,00 

"Евро 4" 0,80 

"Евро 5" 0,60 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС        

Повтаряме гласуването още веднъж. Един момент само технически 

да бъде обезпечено повторното гласуване. Престъпваме към повторно 
гласуване на докладна записка с Вх. № 13, което е окончателно като 
решение. Моля гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

                                                  Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                  № 654 

 

С Решение № 105 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Общински 

съвет Разград е приета Наредба № 18 за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Разград, многократно 

изменяна и допълвана с решения на Общински съвет Разград. От 

нейното приемане и последно изменение до настоящия момент са 

настъпили редица изменения и допълнения в Закона за местните 
данъци и такси, които следва да бъдат отразени в наредбата. 

На 05.12.2017 г. в Държавен вестник, бр. 97 е обнародван Закон за 

изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената 

стойност. С § 50. от същия, в разпоредбата на чл. 55  от  Закона за 

местните данъци и такси, са извършени промени, целящи да се 
разрешат установени проблеми при облагането с данък върху 

превозните средства на ремаркетата, както и промени, свързани с 
прецизиране на терминологични наименования на определени 

категории превозни средства в разпоредбите на Закона. На първо 

място с тези изменения „специализираните ремаркета за превоз на 

тежки или извънгабаритни товари“ отпадат от обхвата на данъчната 

норма на чл. 55 от ЗМДТ, като всички видове ремаркета вече се 
облагат само в състав с моторно превозно средство категория N. На 

следващо място, в съответствие с нормите на европейското 

законодателство, и по-точно с Регламент (ЕС) № 168/2013, са 

променени някои наименования на определени категории превозни 

средства, като също така са освободени от данък електрическите 
превозни средства категории L5e, L6e и L7e, определени в 

разпоредбата на чл. 4 от Регламент (ЕС) №168/2013, с което се цели 

намаляване на вредните емисии в атмосферата и продължаване на 

водената данъчна политика по отношение на електрическите 
превозни средства. 

На 27.11.2018 г. в Държавен вестник, бр. 98 е обнародван Закон за 

изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно 

облагане. С  § 39. от същия са приети множество изменения и 
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допълнения на Закона за местните данъци и такси, касаещи промени 

свързани с подаването на данъчни декларации по реда на чл. 14 от 

Закона и промени, свързани с въвеждането на изцяло нов начин за 

определяне на размера на данъка върху превозните средства.  

Първата група изменения, касаещи подаването на данъчни 

декларации по чл. 14 от ЗМДТ, предвиждат да отпадне задължението 

на физическите и юридическите лица за подаване на данъчни 

декларации за новопостроени сгради, които подлежат на въвеждане в 

експлоатация по реда на Закона за устройство на територията и за 

новопридобити по възмезден или безвъзмезден начин имоти и 

ограничени вещни права. Данъкът за новопостроените сгради ще се 
дължи след завършване на строежа, като настъпването на този факт 

ще се установява по реда и при условията на Закона за устройство на 

територията. Промените предвиждат годишният данък за 

новопостроените сгради да се определя на базата на информацията, 

която служебно ще се подава от органа издал удостоверение за 

въвеждане в експлоатация, или разрешение за ползване след 

завършването им, а не на базата на подадена данъчна декларация, тъй 

като по същество информацията необходима за определяне на 

данъчната оценка се съдържа в одобрения инвестиционен проект и е 
налична в общината. На следващо място отпада и задължението за 

подаване на данъчна декларация за определяне на годишен данък за 

имотите или ограничените вещни права върху тях, придобити по 

възмезден или безвъзмезден начин. Това е излишно натоварване на 

гражданите и бизнеса поради факта, че цялата необходима 

информация е налична в общината, тъй като за сделките с имоти и 

ограничени вещни права върху тях се дължи еднократен местен данък 

по реда на Глава втора, Раздел ІІІ от Закона за местните данъци и 

такси. Запазва се задължението за подаване на данъчни декларации за 

определяне на данъка за наследствата, но се предлага освобождаване 
на наследниците или заветниците от последващо подаване на 

декларация за имота придобит по наследство, тъй като необходимата 

информация за определяне на годишния данък е налична в общината 

по местонахождение на имота. На основата на данъчната оценка, 

послужила за определяна на данъка върху наследството, служителите 
в общинска администрация ще определят дължимия годишен данък и 

ще уведомяват всеки наследник или заветник. Това ще доведе до 

намаляване на административната тежест и ще освободи гражданите 
от задължението да подават информация, която е налична при 

компетентния орган. 

Другата съществена промяна е свързана с начина за определяне 
на данъка върху превозните средства за леките автомобили и 

товарните автомобили с технически допустима максимална маса не 
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повече от 3,5 т. Предложена е нова концепция за определяне на данъка 

върху превозните средства за леки автомобили и товарните 
автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 

т, а именно данъкът да се определя по формула, която включва два 

компонента: имуществен и екологичен. Имущественият компонент 

отчита мощността на двигателя и годината на производство на 

автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната 

категория на автомобила, респективно замърсяването, което 

причинява съответният автомобил. Имущественият компонент е 
предвидено да се определя от ставката за тази част от данъка и 

мощността на двигателя, коригирани с коефициент в зависимост от 

годината на производство на автомобила. В закона се предлагат шест 

диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и 

максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки 

диапазон на мощност. Съгласно действащите разпоредби се 
обединяват диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и се 
включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери 

по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 

245 kW включително и над 245 kW. Доколкото тази част от 

формирането на данъка е в частта имуществен компонент се запазва 

принципът за определяне на по-високи граници на ставка на данък за 

по-мощните автомобили. Запазва се правото на Общинският съвет да 

определя размера на данъка (ставката) в наредбата по чл. 1, ал. 2 от 

ЗМДТ в зависимост от мощността на автомобила. Коефициентът за 

годината на производство на автомобила е диференциран по години, 

като е налице известна промяна спрямо действащите към настоящия 

момент в ЗМДТ коефициенти. Предложението, с което се прецизират 

коефициентите, цели създаването на финансов инструмент за 

стимулиране извеждането на по-стари автомобили от употреба и 

замяната им с по-нови и по-екологични автомобили, предвид това, че 
автомобилите над 20 години са ненадеждни, изискват големи разходи 

за поддръжка и причиняват големи замърсявания на въздуха с вредни 

емисии. Екологичният компонент е свързан с екологичните 
характеристики на автомобила и представлява коригиращ 

коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, 

която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове 
(познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6). Екологичният компонент 

осигурява облекчение за собствениците на автомобили, 

съответстващи на екологични стандарти „Евро 4“ и по-високи и 

утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на 

екологична категория или съответстват на екологична категория, по-

ниска от „Евро 4“. По отношение на коефициента за екологична 

категория в закона са определени границите, в рамките на които 
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Общинският съвет следва да определи размера на коефициента за 

всяка екологична категория в наредбата по чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ. Също 

така се предвижда, че когато в регистъра на КАТ няма данни за 

екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, 

че превозното средство няма такава. Във връзка с предложения нов 

начин за облагане е предвидено облекчението за превозни средства с 
действащо катализаторно устройство да отпадне. Отпадането на 

посоченото данъчно облекчение е заменено с въвеждане на 

коефициент за екологичната категория на автомобила. С премахване 
на посоченото облекчение се цели и предотвратяване на случаите, в 

които данъчно задължени лица посочват в декларацията по чл. 54, ал. 

4 от ЗМДТ, че техният автомобил притежава действащо 

катализаторно устройство, но в действителност катализаторът е 
отстранен. Установяването на наличието на действащо катализаторно 

устройство е трудно и с този факт се спекулира с цел намаляване на 

данъка, като в същото време автомобилът не отговаря на 

екологичните норми, допринася в голяма степен за замърсяване на 

околната среда и в тази връзка не следва да ползва данъчно 

предимство. Като положителен ефект за собствениците на моторни 

превозни средства е предвидено отпадане на лимитиращата граница 

от 74 kW за ползване на данъчни облекчения за леки автомобили, като 

с коефициента за екологична категория се дава възможност за 

ползване на данъчно облекчение за всички автомобили с категория 

равна на или по-висока от „Евро 4“, независимо от мощността им. По 

този начин всички собственици на моторни превозни средства ще 
имат възможност да ползват данъчни преференции, в случай че 
притежават моторни превозни средства, отговарящи на по-високи 

екологични стандарти. Със закона са въведени промени в размерите и 

на други данъчни облекчения, засягащи мотоциклетите, мотопедите, 
автобусите, товарните автомобили, влекачите и седловите влекачи. 

С разпоредбата на точка 21 от § 39. от ЗИД на ЗКПО в 

Приложение № 4 към Глава втора, Раздел VI от ЗМДТ относно 

видовете патентни дейности, се отменя т. 21 от същото, касаеща 

отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем. 

 От  началото на 2018 г. Общината Разград предоставя на 

жителите на общината нови възможности за плащане на дължимите 
данъци и такси посредством система от офиси на лицензиран 

Оператор, извършващ дейност като платежна институция по смисъла 

на Закона за платежните услуги и платежните системи и чрез 
пощенски станции на „Български пощи“ ЕАД. Тези допълнителни 

способи за плащане са въведени с цел да създадат повече удобство и 

улеснение за гражданите на общината при изпълнение на 

задълженията им.  
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Текстът на разпоредбата на чл. 20а от Наредбата предвижда 

освобождаване от данък върху превозните средства за лицата с 
намалена работоспособност от 50 до 100 на сто. Тази разпоредба е 
въведената с Решение № 285 от 29.12.2008 г. В последствие с Решение 
№ 54 от 29.02.2016 г. Общинският съвет е приел разпоредбата на чл. 

20б от Наредбата, в която са обобщени всички хипотези на 

освобождаване от данък върху превозните средства чрез препращане 
към разпоредбата на чл. 58 ЗМДТ. Така, в момента, са в сила две 
норми в условията на поглъщане,  което налага и отмяната на тази с 
по-стеснен обхват. 

  

Предвид изложеното възниква необходимостта от изменение и 

допълнение на Наредба № 18 на Общински съвет Разград за 

определяне размера на местните данъци на територията на община 

Разград. 

1. Основни цели, които се поставят: 

С приемането на изменения и допълнения в Наредба № 18 на 

Общински съвет Разград за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Разград  се цели същата да се преведе в 

съответствие с промените в нормативните изисквания и се подобри 

качеството на предлаганите услуги. 

2. Финансови и други средства, за прилагане на изискванията на 

новата уредба – не са необходими. 

Приемането на предвидените в Закона за местните данъци и 

такси промени, няма да доведе до допълнителни разходи за бюджета 

на община Разград.  

3. Очаквани резултати: 

-    увеличаване на приходите в общинския бюджет; 

- подобряване на взаимодействието между структурните звена в 

общинска администрация; 

-    повишаване качеството на административното обслужване на 

гражданите и бизнеса. 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба № 

18 на Общински съвет Разград за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Разград е разработен в 

съответствие с разпоредбите на Европейското законодателство – 

Европейската харта за местно самоуправление, както и с директиви 

на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид 

съответствието на основни нормативни актове – Закона за местните 
данъци и такси, и др. с тях. 
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Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 

3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, е публикуван на интернет 

страницата на Община Разград на 11.12.2018 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона 

за нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на 

Закона за нормативните актове, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните 
данъци и такси и чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 и чл. 22, ал. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет Разград с 21 гласа „ЗА“, „против“ – 4, „въздържали 

се“ – 1, 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 на 

Общински съвет Разград за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Разград, както следва: 

§ 1. В чл. 1 се създава нова т. 8:  

„8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.“; 

§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с 
„поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“; 

2. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) За новопостроените сгради и постройки на територията на 

общината, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда 

на Закона за устройство на територията собственикът, съответно 

носителят на ограниченото вещно право на ползване, уведомява за 

това писмено в 2-месечен срок общината, като подава данъчна 

декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти, а 

при придобиване на недвижим имот по наследство, декларацията се 

подава в шестмесечен срок от данъчно задължените лица по чл. 7, ал. 

1, или от техните законни представители. Подадената в срок 

декларация от един съсобственик, съответно ползвател, а при 

придобиване по наследство от един наследник ползва останалите 

съсобственици или ползватели, съответно наследници.“; 

3. Алинея 4 се изменя така: 

„(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или 

ограничено вещно право на ползване, когато собственикът, съответно 

носителят на ограниченото вещно право на ползване, е предприятие, в 

2-месечен срок подава информация за отчетната стойност и други 

обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.“; 

4. Алинея 5 се изменя така: 
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„(5) При частично или пълно унищожаване на сградите, при 

преминаване на недвижимите имоти от необлагаеми в облагаеми и 

обратно,  при преустройство и при промяна на предназначението на 

съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и 

при промяна на друго обстоятелство, което има значение за 

определяне на данъка данъчно задължените лица уведомяват за това 

общината като подават декларация  в  2- месечен срок.“; 

5. Създават се нови ал. 6 и ал. 7: 

„(6) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен 

данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по 

възмезден или безвъзмезден начин. Данъкът се определя от служители 

в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Разград въз основа на 

данъчната оценка, послужила за определяне на еднократния данък, 

дължим при придобиване на недвижимото имущество.  

(7) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен 

данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в 

експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. 

Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените 

сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на 

служители в отдел „Местни данъци и такси“ в Община Разград от 

възложителя на строежа след завършването на сградата в груб 

строеж по образец, определен от министъра на финансите.“;  

§ 3.   В чл. 4 се създават нови т. 5 и т. 6: 

„5. в офиси на лицензиран Оператор, извършващ дейност като 

платежна институция по смисъла на Закона за платежните услуги и 

платежните системи, инкасиращ местните данъци и такси на 

община Разград; 

6. в пощенска станция на „Български пощи“ ЕАД.“; 

§ 4.  В чл. 6 се създава изречение трето: 

„В случаите на придобиване по наследство, данъкът се определя 

въз основа на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка 

върху наследството.“; 

§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашният текст става ал. 1; 

2. Създава се нова ал. 2:  

„(2) Данъкът се заплаща и от собствениците, които нямат 

постоянен адрес, съответно седалище в страната, но притежаваните 

от тях МПС са регистрирани на територията на общината.“; 

§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се изменя така: 

„(1) За леките и товарни автомобили с технически допустима 

максимална маса не повече от 3,5 тона, размерът на годишния данък 

се определя съобразно мощността на двигателя, както следва:  
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а) до 55 kW включително - 0,50 лв.  за 1 kW; 

б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,69 лв. за 1 kW; 

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,43 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,85 лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително - 2,10 лв. за 1 kW; 

е) над 245 kW - 3,00 лв. за 1 kW.  

Така определения размер на данъка се умножава с коригиращ 

коефициент в зависимост от годината на производство посочен в чл. 

55, ал. 1, т. 1 от Закона за местните данъци и такси и с коефициент в 

зависимост от екологичната категория на автомобила, определен в 

следната таблица: 

 

 

 2. В ал. 2 думите „леки автомобили“ се заменят с „леки и товарни 

автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 

3,5 т“;   

3. В ал. 4 думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно 

средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013“; 

4. Алинея 6 се изменя така: 

„(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима 

максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т, е в размер 15 лв. за 

всеки започнати 750 кг. товароносимост.; 

5. В ал. 8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки 

или извънгабаритни товари“ се заличават; 

6. В ал. 9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки 

или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се 
заличават; 

7. В ал. 12 думите „превозни средства от категория L7е по Закона 

за движението по пътищата“ се заменят с „четириколесни превозни 

средства, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013“; 

8. Създава се нова ал. 14: 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с 

екологични категории "Евро 1" 

и "Евро 2" 

  

1,20 

"Евро 3" 1,10 

"Евро 4" 1,00 

"Евро 5" 0,80 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,60 



33 

 

„(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за 

екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, 

че превозното средство е без екологична категория.“ 

§ 7. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 1 се отменя; 

2. Алинея 2 става ал. 1 и се изменя така: 

„(1) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 

kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4" 

данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на 

екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление 

от определения по чл. 16, ал. 3 данък.“; 

3. Алинея 3 става ал. 2 и се изменя така: 

„(2) За автобусите, товарните автомобили, с технически 

допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и 

седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична 

категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 

съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто 

намаление от определения по чл. 16, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.“; 

4. Алинея 4 става ал. 3; 

5. Алинея 5 става ал. 4 и се изменя така: 

„(4) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ няма данни за 

екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, 

че превозното средство е без екологична категория.“. 

§ 8.  Чл. 20а се отменя. 

§ 9. В Приложение № 1 към чл. 22 се отменя т. 21. 

 

                        Заключителни разпоредби 

 

§ 10. Разпоредбата на чл. 3, ал.7 влиза в сила от  01.01.2020 

година. 

§ 11. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 18 на 

Общински съвет Разград за определяне размера на местните данъци 

на територията на община Разград влиза в сила на 31.01.2019 година. 
 

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

 

Решението подлежи на оспорване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд 
гр.Разград. 
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С Т А Т И Я  2 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на една докладна записка, която ни е 
безкрайно позната вече, тя е  с Вх. № 14 за тази сесия.  

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

Относно: Извършени  корекции  по  бюджета  на  Община  

Разград  през  третото тримесечие на 2018 г. 
Заповядайте, доктор Василев. 
 

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

През третото тримесечие на 2018 г. са получени 36 бр. дарения в 
размер на 64 692 лв., които се разходват според волята на дарителите. 

Извършени са 4 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит за 65 

874 лв. 
Издадени са 15 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за 

корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и 
бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят 
по системата на делегираните бюджети и 35 бр. заповеди на 
ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по 
системата на делегираните бюджети. 

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

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет  Разград, предлагам да вземе следното решение: 
 Одобрява  промените  по  общинския  бюджет  за  третото 

тримесечие  на  2018  г.,  съгласно Приложение № 1.  

Завърших.                 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в няколко 
постоянни комисии. Госпожо Димитрова, да докладвате за становището на 
постоянната комисия по бюджет. 

  

 

Г-жа Радиана  Димитрова – Председател на ПК  

Благодаря Ви.  

Уважаеми колеги, 
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 Настоящата докладна записка също беше разгледана в постоянната 
комисия по бюджет, финанси. 4 общински съветника гласуваха - „ЗА“, 2 - 

„въздържали се“ и „против“  – няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

 Г-жа Хасан  Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Докладната записка 
бе  разгледана в постоянната комисия по образование и бе подкрепена с 5 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по култура. 
 

Г-жа Елка  Неделчева – Председател на ПК 

Докладната записка бе разгледана в постоянната комисията по 
култура и докладната, и проекта за решение към нея не бе подкрепена. 
Гласуването беше по следния начин:  2 гласа - „ЗА“, „против“ – няма и 
„въздържали се“-1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Христов, да докладвате за постоянната  
комисията по ТСУ. 

 

 Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, 1 - „против“ и 2 - „въздържали се“ комисията 
подкрепя проекта за докладна. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околната 
среда. 

 

Г-жа Валентина Френкева– Председател на ПК 

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател, 
Уважаеми колеги общински съветници,  

Настоящата докладна записка бе разгледана в  постоянната комисия  
по околна среда и с 5 гласа - „ЗА“ ,без -„против“ и  2-„въздържали се“ бе 
подкрепен проекта за решение. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря. Госпожо Георгиева, очакваме становището на 
постоянната комисия по социална политика. 

 

Г-жа Янка Георгиева– Председател ПК 

Благодаря. С 5 гласа - „ЗА“ , без -„против“ и „въздържали се 
комисията  подкрепя проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

 Г-н Калоян Монев – Председател ПК  

Благодаря. 3 - съветника гласуваха -  „ЗА“, 1 - „против“ и 1- 

„въздържал се“ . 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси във връзка с тази докладна записка 
към вносителя? Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Макар да я разглеждаме за трети път аз имам въпрос, който може би 
така ми е убягнал в предишните разглеждания. За корекциите със 
средствата от резервирания бюджетен кредит, преместването на ПМГ – 

30 000 лв. за какво са изхарчени, за хидроизолация на покрива на СУ 

„Хр.Ботев – 11 374, това какво е? Защото там беше правена, до колкото си 
спомням при санирането на училищата, покрива трябваше да бъде саниран. 

Спешен ремонт на покрива на централния корпус на ОУ“ Н.Икономов“ -

24 000 и това какво е? И изобщо за какво са изхарчени тези средства?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доктор Василев? Заповядайте.  Въпреки, че то явно е написано. 
 

Г-жа Галина Георгиева  – Зам.- кмет на Община Разград 
В докладната абсолютно точно е написано. 30 000 са допълнителни 

средства за прехвърляне.  
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не говори на микрофон. 

 

Г-жа Галина Георгиева  – Зам.- кмет на Община Разград 
Аз ще кажа. Да. Сега господин Мануел Василев сигурно е най-

наясно, но така или иначе се налагаха още средства, свързани с коридорите 
ако не се лъжа. Покрива на СУ “Хр.Ботев“ не е ремонтиран по време на 
енергийната ефективност, а само едно от училищата, шест на брой, които 



37 

 

са включени в проекта, е бил ремонтиран покрива и това е Тургенев. А що 
се отнася до покрива на ОУ “Н.Икономов“ това е както е написано там 

това е  „ спешен ремонт“, който се появи в резултат наистина на зимните 
месеци в началото на годината. Разбира се ние тогава нямахме приет 
бюджет и средства, но ни беше сигнализирано. Направи се комисия със 
заповед на Кмета на общината, няколко докладни бяха за спешен ремонт 
на училищата и тя излезе със становище, че най-належащ е покрива на 
училище „Н.Икономов“. Това е. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не говори на микрофон. 

 

Г-жа Галина Георгиева  – Зам.- кмет на Община Разград 
В какъв смисъл ...в капитала? Говорим за текущи ремонти. В трите 

случая не са в капиталовата програма, освен това тъй като са от бюджетния 
кредит, тука да внеса отново едно уточнение задължително се утвърждават 
от Общинския съвет. Т.е. те не са включени предварително нито в 
капиталовата програма, нито в бюджета на общината. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с Вх.№ 14. 

Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев отсъства   
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14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

 

                                    Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                            № 655 
 

 

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

публичните финанси промените по общинския бюджет се одобряват от 

Общинския съвет, с изключение на: 

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

в резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем 

средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки; 

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

През третото тримесечие на 2018 г. са получени 36 бр. дарения в 

размер на 64 692 лв., които се разходват според волята на дарителите. 
Извършени са 4 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит 

за 65 874 лв. 

Издадени са 15 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за 

корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и 

бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не 
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работят по системата на делегираните бюджети и 35 бр. заповеди на 

ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, 

работещи по системата на делегираните бюджети. 

 

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

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

администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет  Разград, след поименно гласуване със 17 гласа - 

“ЗА“, „против“ -1,“въздържал се“- няма, 

 

                                           Р Е Ш И: 

 

Одобрява  промените  по  общинския  бюджет  за  третото 

тримесечие  на  2018  г.,  съгласно Приложение № 1.                 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 
Административен съд Разград. 

 

Приложение с №1 е  неразделна част от Решение №655 и е 

приложен към протокола. 

 

 

                                      С Т А Т И Я 3 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с Вх.№ 15. 

Докладна записка от д-р Валентин Василев Кмет на Община  Разград 
ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление и 

разпореждане с  имоти – общинска собственост за 2019 година. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

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

В началото на всеки мандат Общинският съвет приема Стратегия за 
управление на общинската собственост по предложение на кмета на 
общината, с която се определя политиката на развитие на общинската 
собственост и стопанската дейност на Общината. В изпълнение на 
стратегията се приема годишна програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост. В посочените ми правомощия Ви 
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предоставям настоящото предложение за приемане на Програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 

година. Програмата е изготвена в съответствие със задължителните 
реквизити, регламентирани в чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местонто самоуправление и местната администрация, чл. 
8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и чл. 1а, ал. 2 и ал. 3 

от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет 
Разград да следното следното решение: 

1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година, приложена към настоящото 
решение, представляваща неразделна част от същото. 

2. Програмата да управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2019 година да бъде публикувана в местен вестник и на 
интернет страницата на Община Разград в едномесечен срок от 
приемането й. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянната 
комисия по общинска собственост и постоянната комисия по законност. 
Господин Анастасов очакваме становище на комисията. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги с 6 гласа - „ЗА“ , без „против“ и „въздържали се“ комисията  
подкрепи проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, изчакваме Ви да докладвате за  
становището на  комисия по законност във връзка с тази докладна записка 
с вх.№ 15. 

 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК  

3 гласа  -  „ЗА“, без - „против“ и „въздържал се“ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси? Заповядайте, госпожо Тодорова. 
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз имам следните два въпроса: 
Колко от общинските жилища се ползват от външни специалисти в 

областта на медицината, културата, а и в другите сфери - многопрофилна 
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болница, театър, филхармония, музей, библиотека? И вторият ми въпрос е: 
Имате ли информация от директорите на учреждения дали имат нужда от 
жилища за външни специалисти? За техните външни специалисти, които 
идват в Разград. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева  – Зам.- кмет на Община Разград 
Аз точна бройка не мога да Ви кажа, но във ведомствените ни 

жилища има настанени и лекари от болницата мисля, че госпожа д-р 
Василева тя е от преди. Има настанени и от театъра, директорът на 
театъра, има настанени и от останалите учреждения. Т.е. дали имаме 
информация за необходимостта от нови, когато те имат необходимост 
такава ни изпращат съответното становище до нас и ние го разглеждаме в 
комисията по Наредба 17 и се произнасяме дали са налице основанията за 
настаняване във ведомствено жилище. Благодаря.    
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси? 

 

          Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
И извънредни случай, като този преди две седмици, където изгоря 

къщата и където почина човека. Жената е сама с три деца  и няма къде да 
живее.  

 

Г-жа Галина Георгиева  – Зам.- кмет на Община Разград 
Говорим за резервни жилища вече. 
 

          Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с тази докладна записка. Няма такива 
.Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с Вх.№ 15. 

Моля гласувайте. 
 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

     Общинският съвет взе следното 

 
 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                № 656 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост, Общинският съвет приема годишна програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по 

предложение на кмета на общината. Програмата се приема до 
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приемането на бюджета на общината за съответната година и може да 

бъде актуализирана през годината, като при необходимост се 
извършва и актуализация на общинския бюджет. 

В изпълнение на изискването на закона е депозирано 

предложение на кмета на Община Разград за приемане на Програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 

година. Програмата е изготвена в съответствие със задължителните 
реквизити, регламентирани в чл.8, ал.9 от Закона за общинската 

собственост. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 

22, ал. 1 от Закона за местонто самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската 

собственост и чл. 1а, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет 

Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване със 21 гласа - “ЗА“, „против“ -няма,“въздържал се“- няма, 

 

                                           Р Е Ш И: 
 

 

          1. Приема Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година, приложена към настоящото 

решение, представляваща неразделна част от същото. 

2. Програмата да управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2019 година да бъде публикувана в местен 

вестник и на интернет страницата на Община Разград в едномесечен 

срок от приемането й. 

 

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

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА 

 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Програмата се приема в изпълнение на Стратегията за управление 
на общинската собственост на територията на община Разград за периода 
2016-2019 година. 
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2.Основна цел на настоящата програма е практическата реализация 
на приоритетите за изпълнение на стратегията. 

3.Предмет на настоящата програма са всички имоти - публична и 
частна общинска собственост, подлежащи на управление и разпореждане 
през 2019 год. 

РАЗДЕЛ ІІ 
ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И 

НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, 

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

А ПРИХОДИ: 1 265 001 лв., в т.ч.  

• от наеми- 822 151лв ., в т.ч.    137 500лв. за Бизнес зона „Перистър” 

• от продажби по реда на ЗОС 200 000 лв. 
• от вещни права 188 000 лв., в т.ч. 186 000лв. за Бизнес зона „Перистър” 

• от концесии 54 850 лв. 
1. От незастроени имоти 

1.1.Наем:    31 броя части от имоти за поставяне на преместваеми обекти -  

33 333 лв. 
1.2 Продажби:  11 броя имота- 90 000 лв.                                                                                                                               
1.3.Вещни права-  7 броя -   186 000лв. за Бизнес зона „Перистър” 

2.От застроени имоти 

2.1.Жилищни имоти 
2.1.1 Наем:     172  броя имоти –98 882лв. 
2.1.2 Продажба  4 броя- 40 000лв. 
2.2.Нежилищни имоти 
2.2.1.Наем: 156  броя– 328 092 лв., в т.ч.  45  броя  на стойност     137 500лв.  
за Бизнес зона „Перистър” 

2.2.2. Продажба:   9 броя- 14 000 лв. 
2.3. Вещни права:    5 броя -   1 000лв. 
3.От общински поземлен фонд 

3.1.Наем, аренда: 361 844лв. 
3.2. Продажба:   19 броя имота – 56 000лв. 
3.3 Учредено право на ползване      10 броя имота- 1 000лв. 
4.Имоти, предоставяни на концесия:   8 броя –   54 850лв. 
 

Б. РАЗХОДИ : 57 790 лв. 

1. За отчуждаване  на имоти- 5 000 лв. 
2. За текущи, основни ремонти  и издръжка на общински имоти- 16 000лв.        
3.За застраховане на имоти общинска собственост – 7 500лв. 
4. За изготвяне на пазарни оценки-5 000 лв. 
5. За изготвяне на концесионни анализи-12 000лв. 
6. Обяви за търгове и конкурси- 1 000лв. 
7.Изготвяне на технически паспорти на общински сграден фонд-10 000лв. 
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8.Сервизно обслужване в битов комбинат-1290лв. 
РАЗДЕЛ ІІІ 
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРИ 

ПРЕЗ 2019 ГОДИНА 

1.Незастроени имоти 

1.1.Наем-общо имоти, отдавани под наем   31 броя,  с предстояща 
процедура -   5 броя, както следва: 
1. Терен за търговска дейност с цветя, позиция №8, ул.“Марица“ №2, 

гр.Разград 
2. Терен за търговска дейност с цветя, позиция №2, ул.“Марица“ №2, 

гр.Разград 
3. Терен за търговска дейност сезонно заведение за хранене и 

развлечение,местност „Кованлък“,в района на язовир „Пчелин-2“, 

гр.Разград 
4. Терен за търговска дейност сезонно заведение за хранене и 

развлечение,общински тенис кортове, гр.Разград 
5. Терен за търговска дейност, парцел Х, кв.26  с.Мортагоново 
1.2 Продажби -  11 броя 
1. Имот №61710.506.529, гр.Разград, Гарова промишлена зона-18250кв.м 

2. Поземлен имот № 61710.502.6111, гр.Разград , ул.“Хаджи Димитър “ № 

32– 640 кв.м 

3. Поземлен имот  №174, кв.22, с.Радинград, ул.“Витоша“ 1 – 1625 кв.м. 

4. Имот №398, кв.16, с.Киченица, ул.”23-ти септември” №7-1134кв.м 

5. Имот №399, кв.16, с.Киченица, ул.”23-ти септември” №5-1093 кв.м  

6. Имот №70860.507.631, с.Стражец, ул.“Москва“-1540 кв.м 

7. Имот VІІІ-250, кв.43,  с.Ушинци, ул.”Стефан Караджа” №15-950кв.м 

8. Имот №272, кв.30, с.Липник-4 612кв.м 

9. Имот №61710.502.6441, гр.Разград, ул.“Хъшове“-1525 кв.м 

10. Имот №1135, кв.39, с.Ясеновец-524кв.м 

11. Имот №61710.501.46, гр.Разград, ул.”Добруджа” №2Б-5712 кв.м 

1.3.Вещни права-7 броя 
1.Имот №61710.505.7307, гр.Разград, ул.Конверсия  № 2-А, Бизнес зона 
„Перистър”- 932,00 м2 

2.Имот №61710.505.7200, гр.Разград, ул.Търговска  № 3, Бизнес зона 
„Перистър”-  2 361,00 м2 

3.Имот №61710.505.7222, гр.Разград, ул.Мебелна № 9, Бизнес зона 
„Перистър”-  2 886,00 м2 

4.Имот №61710.505.7240, гр.Разград, ул.Мебелна №3, Бизнес зона 
„Перистър” – 1794,00 м2 

5.Имот №61710.505.7199, гр.Разград, ул.Търговска  № 1, Бизнес зона 
„Перистър”-  1 666,00 м2 
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6.Имот №61710.505.7204, гр.Разград, ул.Конверсия  № 6, Бизнес зона 
„Перистър”-  2 187,00 м2 

7.Имот №61710.505.7208, гр.Разград, ул.Търговска  № 4, Бизнес зона 
„Перистър”-  4 659,00 м2 

2.Застроени имоти 

2.1.Жилищни имоти 
2.1.1 Наем 

Общо имоти, отдадени под наем 172 броя, в т.ч. с предстоящи процедури 

12 броя в гр.Разград, както следва: 
1.   ж.к. „Орел”, бл.8, вх.Б, ап.2-                      едностаен 
2.   ж.к. „Орел”,бл.12, вх.Г, ап.3-                     двустаен 

3.   ж.к. „Орел”, бл.17, вх.А, ап.9-                   тристаен 
4.  ж.к. „Орел”,бл.20, вх.Е, ап.1-                     двустаен 

5.  ж.к. „Орел”, бл.21, вх.А, ап.18-                  тристаен 
6.  ул. „Никола Пенев” № 44, вх.Д, ап.1         едностаен 
7.   ул. „Н.Пенев“ № 44, вх.Д, ап.2-                 двустаен разширен 
8.   ул. „Н.Пенев“ № 46, вх.Г, ап.10-               едностаен 
9.   ул. „Н.Пенев“ № 48, вх.А, ап.6-                 едностаен 
10.  ул. „ Перистър” № 10,  ап.4 –                    двустаен 

11.  ул. „Гвардейска”, № 14 -                            къща 
12.  ул. „Свети Климент“ № 106, вх.Д, ап.12- двустаен 

2.1.2.Продажба-4 броя 
1.ул.“Костур“ №22а, ап.54                                   двустаен   

2.ул.”Перистър” №16, ап.15    двустаен 

3.ул.“Бузлуджа“ №4                                              къща 
4.Част от имот ул.“Места“ №15                          къща 
2.2.Нежилищни имоти 
2.2.1.Наем 

Общо имоти, отдавани под наем  156  броя, с предстоящи процедури- 11 

броя,  както следва: 
1. Партерно помещение с идентификатор 61710.502.6371.11.19, 

ж.к.”Освобождение”, бл.1, гр.Разград 
2. Партерно помещение с идентификатор 61710.502-6371.11.18, 

ж.к.”Освобождение”, бл.1, гр.Разград 
3. Помещение №37, бул.”България” №21 П, гр.Разград 
4.Партерни помещения,  бул.”България” №21 П, гр.Разград 
5.Част от къща и дворно място, кв.“Варош“, ул.Бенковски“ №2, гр.Разград 
6. Две стаи, кв.“Варош“, ул.“Г.С.Раковски“ №11, гр.Разград 
7.Партерно помещение, бул.“Априлско въстание“ №56, гр.Разград 
8.Част от имот №18589.501.119 – Бивше у-ще с.Гецово – сграда №3 – 

Физкултурен салон         

9.Партерно помещение, бул.”България” №5, гр.Разград 
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10.Част от административна сграда, ул.“Вапцаров“ №23, с.Липник 
11.Част от здравна служба, ул.“3-ти март“ №51, с.Побит камък 
2.2.2.Продажба -  9  броя: 
1.УПИ ІХ, кв.20 и сграда с.Дряновец/бивше кметство/; 
2. Бивша фурна, ул.”Йордан Стоянов” №31, с.Дряновец; 
3. Продажба на имоти на собственици на законно построени сгради-7 броя. 
2.3.Вещни права- 5  броя в т.ч. пристрояване, надстрояване и сервитути. 

3.Общински поземлен фонд 

3.1 Наем и аренда 
3.1.1. Мери и пасища –  150 имота, с предстоящи процедури   39   имота, 
както следва: 
Землище Балкански - 000042, 000047, 000050, 000119; 

Землище Гецово - 18589.4.361, 18589.4.341, 18589.100.168; 

Землище Дряновец – 000092; 

Землище Разград – 61710.311.316, 61710.311.307, 61710.311.63, 

61710.311.2, 61710.281.2, 61710.13.130, 61710.13.128, 61710.13.107, 

61710.12.98; 

Землище Раковски – 62089.16.217, 60289.7.120; 

Землище Топчии – 007031, 021015, 027016, 074007, 076005, 076010; 

Землище Черковна – 000028, 000037, 000046, 000061, 000079, 000080, 

000085, 000108, 000168; 

Землище Ясеновец – 000012, 000015, 001077, 012113, 013039; 

3.1.2. Ниви - 620 имота, с предстоящи процедури 19 имота, както следва: 
Землище Черковна – 013036; 

Землище Мортагоново - 008038, 009004, 015039, 090107, 092012, 092014;  

Землище Побит камък – 024006, 064026, 051017, 051039, 063007; 

Землище Топчии – 051034, 074005, 077004, 078020, 079009, 080026, 

007005. 

3.1.3.Трайни насаждения-   94  имота, с предстоящи процедури 4 имота, 
както следва: 
Землище Осенец - 000019, 000442; 

Землище Мортагоново - 000058; 

Землище Ушинци – 072004. 

3.2.  Продажба – 19  броя земеделски имота 
1. Имот   61710.609.4308  - овощна градина с площ 0,443дка, в 

местността “Арменски лозя“, гр.Разград 
2. Имот  №6170.609.4346 - друг вид нива с площ 1,832дка, в 

местността  „Арменски лозя“, гр.Разград 
3. Имот №6170.609.4359 – изоставено трайно насаждение с площ 

1,639дка в местността  „Арменски лозя“, гр.Разград 
4.Имот  №61710.606.5010  - лозе с площ 0,546дка в местността  

„Стражецки лозя“, гр.Разград 
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5.Имот  №61710.800.6028 - лозе с площ 1,839дка в местността 
“Дянковски път I“, гр.Разград 

6.Имот  №61710.616.1886 - лозе с площ 9,158дка в местността 
“Дянковски път 2“ /лозята на Иван Радев/, гр.Разград 

7. Имот  №61710.614.2292 - лозе  с площ 0,758дка в местността 
м.“Исперихски път“, гр.Разград 

8.Имот  №61710.614.2293 - лозе с площ 0,662дка в местността 
“Исперихски път“, гр.Разград 

9.Имот  №61710.614.2297 - лозе с площ 0,662дка в местността 
“Исперихски път“, гр.Разград 

10.Имот  №61710.613.82 - лозе с площ 0,975дка в местността 
“Малкия хълм“, гр.Разград 

11.Имот  №61710.613.83 - лозе с площ 1,036дка в местността 
“Малкия хълм“, гр.Разград 

12.Имот  №61710.613.547 - лозе с площ 0,325дка в местността 
“Малкия хълм“, гр.Разград 

13.Имот №61710.613.565 - лозе с площ 0,700дка в местността 
“Малкия хълм“, гр.Разград 

14.Имот  №61710.613.566 - лозе с площ 0,791дка в местността 
“Малкия хълм“ 

15.Имот  №61710.613.4432 - лозе с площ 0,464дка в местността 
“Малкия хълм“, гр.Разград 

16.Имот  №61710.613.701 - лозе с площ 1,015дка в местността 
“Малкия хълм“, гр.Разград 

17.Имот  №61710.612.262 - лозе с площ 0,483дка в местността 
“Обзор“, гр.Разград 

18.Имот №61710.614.2948-лозе с площ 0,600дка в местността 
„Исперихски път“, гр.Разград 

19.Имот №18589.15.34-нива с площ 23,143дка в местността 
„Курникулак“, с.Гецово 
3.3 Учредено право на ползване 
Пчелини- 224  дка,  с предстоящи процедури имоти с площ  20  дка 
4. Имоти, предоставяни на концесия-8 броя, в т.ч. с предстояща 
процедура 1 брой, както следва: 
1. Язовир „Островче”, находящ се в землището на с. Островче, с ЕКАТТЕ 

54420, община Разград,  съставляващ имот  № 000047 с обща площ от 
88,810 дка и имот №000169 с площ от 3,885 дка. 
 

  

 РАЗДЕЛ ІV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1.Настоящата програма подлежи на актуализация при възникнала 
необходимост  през годината.  
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2.Програмата и промените в нея се обявяват на населението и се 
публикуват на интернет страницата на Общината.  

3.Настоящата програма е приета с Решение № 656 по Протокол № 51 

от 2019 год. на Общински съвет - Разград. 
 

 

                                      С Т А Т И Я 4 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с Вх.№ 16. 

Докладна записка от д-р Валентин Василев кмет на Община  Разград 
Относно: Приемане Списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2019 година 

 Заповядайте, доктор Василев.         
 

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

Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба № 17 на 
Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните 
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища ежегодно, в срок до 31 януари, с решение на общинския съвет се 
приема списъка с разпределението по предназначение на общинските 
жилища. 
С Решение № 494 от Протокол № 37 от заседание на 01.02.2018 г. на 
Общински съвет Разград е приет Списък за предназначението, броя, вида и 
местонахождението на общинските жилища за 2018 година, който включва 
191 общински жилища.  

През 2018 г. са прекратени 24 договора за отдаване под наем на 
жилищни имоти – частна общинска собственост и са извършени 12 

настанявания от общо 25 картотекирани за годината граждани. 

През годината, в съответствие с изискванията на Наредба № 17 на 
Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните 
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища, с решения на Общински съвет Разград са извършвани промени в 
разпределението и предназначението на жилищата съобразно 
потребностите на общината.   

За 2019 година наличният жилищен фонд включва 190 броя жилища, 
за които е изготвен Списък за предназначението, броя, вида и 
местонахождението на общинските жилища за 2019 година – Приложение 
1 към настоящото решение. 

Според предназначението си, в списъка общинските жилища са 
конкретизирани, както следва: 
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1. жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди – 158 бр.;  

2. жилища за продажба – 4 бр.;  
3. ведомствени жилища – 20 бр.; 
4. резервни жилища – 8  бр.  
С оглед правилното и целесъобразно използване на общинския 

жилищен фонд и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 42, 

ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредба 17 на Общински съвет Разград за условията, предлагам на 
Общински съвет да вземете следното решение:  
Приема Списък за предназначението, броя, вида и местонахождението на 
общинските жилища за 2019 година – Приложение 1 към настоящото 
решение. Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка отново е разглеждана в двете 
постоянната комисия по общинска собственост и по законност. Господин 
Анастасов слушаме за общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги с 6 гласа - „ЗА“ , без „против“ и „въздържали се“ комисията  
подкрепя проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, докладвате за  комисията по законност . 
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК  

Гласуваха с 4 гласа  -  „ЗА“, без - „против“ и „въздържал се“ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси във връзка с тази докладната записка? 

Не виждам желаещи. Изказвания, предложения? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с Вх.№ 16. 

Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 
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1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

     Общинският съвет взе следното 
 

 

                                         Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                № 657 

 

С Решение № 494 от Протокол № 37 от заседание на 01.02.2018 г. 
на Общински съвет Разград е приет Списък за предназначението, 

броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2018 

година, който включва 191 общински жилища.  
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През 2018 г. са прекратени 24 договора за отдаване под наем на 

жилищни имоти – частна общинска собственост и са извършени 12 

настанявания от общо 25 картотекирани за годината граждани. 

През годината, в съответствие с изискванията на Наредба № 17 

на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване 
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища, с решения на Общински съвет Разград са 

извършвани промени в разпределението и предназначението на 

жилищата съобразно потребностите на общината.   

За 2019 година наличният жилищен фонд включва 190 броя 

жилища, за които е изготвен Списък за предназначението, броя, вида 

и местонахождението на общинските жилища за 2019 година – 

Приложение 1 към настоящото решение. 
Според предназначението си, в списъка общинските жилища са 

конкретизирани, както следва: 

5. жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди – 158 бр.;  

6. жилища за продажба – 4 бр.;  

7. ведомствени жилища – 20 бр.; 

8. резервни жилища – 8  бр.  

С оглед правилното и целесъобразно използване на общинския 

жилищен фонд и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 
чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 и 

ал. 2 от Наредба 17 на Общински съвет Разград за условията и реда за 

установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища, Общинският съвет- Разград, с 19 

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

 

 

РЕШИ: 

 

Приема Списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2019 година – 

Приложение 1 към настоящото решение. 
 

Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и на Областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 

Приложение 1 

                                                                                                                              

 

С П И С Ъ К 
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ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО, БРОЯ, ВИДА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО 

НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2019 ГОДИНА 
 

І. ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ 

ЖИЛИЩНИ НУЖДИ 

 

местонахождение                                                                        вид                                       
гр. РАЗГРАД 

1.   ж.к.„Орел”, бл.1, вх.А, ап.12    двустаен разширен  

2.   ж.к.„Орел”, бл.1, вх.Б, ап.8     едностаен   

3.   ж.к.„Орел”, бл.1, вх.Е, ап.20      двустаен    

4.   ж.к.„Орел”, бл.1, вх.Ж, ап.19     двустаен   

5.   ж.к.„Орел”, бл.2, вх.Г, ап.7                         двустаен разширен                    

6.   ж.к.„Орел”, бл.3, вх.В, ап.14     двустаен 

7.  ж.к.„Орел”, бл.3, вх.Г, ап.24     тристаен  

8.  ж.к.„Орел”, бл.3, вх.Д, ап.18     двустаен   

9.   ж.к.„Орел”, бл.4, вх.Д, ап.11     едностаен   

10. ж.к.„Орел”, бл.6, вх.А, ап.9     тристаен  

11. ж.к.„Орел”, бл.6, вх.Б, ап.16     тристаен   

12. ж.к.„Орел”, бл.6, вх.В, ап.19               двустаен  

13. ж.к.„Орел”, бл.7, вх.Г, ап.1     двустаен   

14. ж.к.„Орел”, бл.7, вх.Д, ап.1      двустаен   

15. ж.к.„Орел”, бл.7, вх.Д, ап.19     двустаен   

16. ж.к.„Орел”, бл.7, вх.Д, ап.21     двустаен   

17. ж.к.„Орел”, бл.7, вх.Е, ап.21     двустаен   

18. ж.к.„Орел”, бл.8, вх.Б, ап.2      едностаен    

19. ж.к.„Орел”, бл.8, вх.Б, ап.14                     едностаен                                  

20. ж.к.„Орел”, бл.8, вх.Б, ап.23               едностаен                                  

21. ж.к.„Орел”, бл.8, вх.В, ап.18               двустаен разширен                 

22. ж.к.„Орел”, бл.9, вх.Б, ап.12                      двустаен                                  

23. ж.к.„Орел”, бл.9, вх.В, ап.3                       едностаен     

24. ж.к.„Орел”, бл.9, вх.В, ап.12                    двустаен разширен 

25. ж.к.„Орел”, бл.9, вх.В, ап.19               едностаен   

26. ж.к.„Орел”, бл.9, вх.В, ап.30               едностаен     

27. ж.к.„Орел”, бл.10, вх.Б, ап.2                     едностаен 

28. ж.к.„Орел”, бл.10, вх.В, ап.17                   едностаен                                  

29. ж.к.„Орел”, бл.10, вх.Г, ап.10               едностаен    

30. ж.к.„Орел”, бл.10, вх.Г, ап.22                едностаен  

31. ж.к.„Орел”, бл.11, вх.В, ап.2                едностаен 

32. ж.к.„Орел”, бл.11, вх.В, ап.8                едностаен    

33. ж.к.„Орел”, бл.11, вх.В, ап.17               едностаен 

34. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.А, ап.3                едностаен    

35. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.А, ап.18     едностаен    

36. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Б, ап.5                двустаен    

37. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.В, ап.15               двустаен    

38. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.В, ап.17     двустаен    

39. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Г, ап.3      двустаен    

40. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Г, ап.9      двустаен                                     

41. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Г, ап.18     двустаен    

42. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Д, ап.11     двустаен    
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43. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Д, ап.21     тристаен     

44. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Е, ап.1      тристаен    

45. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Е, ап.2      едностаен    

46. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Е, ап.14    едностаен 

47. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Ж, ап.7     тристаен         

48. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Ж, ап.8     едностаен    

49. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.И, ап.3      едностаен    

50. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.И, ап.15     едностаен                                   

51. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.И, ап.18     едностаен                              

52. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.И, ап.20     двустаен разширен               

53. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.И, ап.22    едностаен     

54. ж.к.„Орел”, бл.13, вх.А, ап.2                двустаен                                      

55. ж.к.„Орел”, бл.13, вх.А, ап.10     тристаен     

56.  ж.к.„Орел”, бл.13, вх.В, ап.3               двустаен разширен 

57. ж.к.„Орел”, бл.13, вх.Д, ап.4                      двустаен    

58. ж.к.„Орел”, бл.15, вх.В, ап.3       двустаен    

59. ж.к.„Орел”, бл.16, вх.Г, ап.11                     едностаен                         

60. ж.к.„Орел”, бл.17, вх.А, ап.9       тристаен   

61. ж.к.„Орел”, бл.17, вх.Е, ап.4     тристаен 

62. ж.к.„Орел”, бл.19, вх.А, ап.11    двустаен   

63. ж.к.„Орел”, бл.19, вх.В, ап.13    двустаен    

64. ж.к.„Орел”, бл.19, вх.Г, ап.2     двустаен   

65. ж.к.„Орел”, бл.19, вх.Е, ап.16    двустаен  

66. ж.к.„Орел”, бл.20, вх.В, ап.6     двустаен разширен  

67. ж.к.„Орел”, бл.20, вх.В, ап.23    двустаен 

68. ж.к.„Орел”, бл.20, вх.Д, ап.6     двустаен  

69. ж.к.„Орел”, бл.20, вх.Е, ап.1     двустаен   

70. ж.к.„Орел”, бл.20, вх.Е, ап.5     двустаен 

71. ж.к.„Орел”, бл.21, вх.А, ап.2     двустаен     

72. ж.к.„Орел”, бл.21, вх.А, ап.17    двустаен  

73. ж.к.„Орел”, бл.21, вх.А, ап.18    тристаен     

74. ж.к.„Орел”, бл.21, вх.А, ап.19    двустаен разширен  

75. ж.к.„Орел”, бл.21, вх.В, ап.2     двустаен 

76. ж.к.„Орел”, бл.21, вх.Г, ап.18     двустаен 

77. ж.к.„Орел”, бл.22, вх.Б, ап.23    двустаен   

78. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.Б, ап.2     двустаен   

79. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.Б, ап.13    тристаен   

80. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.Б, ап.18    двустаен разширен  

81. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.В, ап.2     двустаен  

82. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.Г, ап.20    двустаен  

83. ж.к.”Орел”, бл.24, вх.8, ап.1     тристаен   

84. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.8, ап.6     двустаен   

85. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.А, ап.1     двустаен разширен   

86. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.А, ап.10    едностаен   

87. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Б, ап.6     едностаен 

88. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Г, ап.1                           двустаен  

89. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Г, ап.10    двустаен   

90. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Г, ап.14    едностаен   

91. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Д, ап.16    двустаен   

92. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Д, ап.24    двустаен   
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93. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Ж, ап.20    двустаен   

94. ж.к.„Орел”, бл.27, вх.Б, ап.1     тристаен   

95. ж.к.„Орел”, бл.27, вх.Б, ап.8     двустаен                

96. ж.к.„Орел”, бл.27, вх.Б, ап.16    тристаен   

97. ж.к.„Орел”, бл.27, вх.В, ап.2                   тристаен                                  

98. ж.к.„Орел”, бл.27, вх.Г, ап.2                    тристаен                                  

99. ж.к.„Орел”, бл.28, вх.А, ап.8                двустаен  

100.  ж.к.„Орел”, бл.28, вх.А, ап.16    тристаен                      

101.  ж.к.„Орел”, бл.29, вх.А, ап.4    двустаен разширен  

102.  ж.к.„Орел”, бл.29, вх.В, ап.15    двустаен разширен  

103.  ул.„Н.Пенев” № 44,  вх.Г, ап.6                                          двустаен  

104.  ул.„Н.Пенев” № 44, вх. Д, ап.1                                       двустаен разширен  

105.  ул.„Н.Пенев” № 44, вх. Д, ап.2                                       едностаен   

106.  ул.„Н.Пенев” № 46, вх. А, ап.2                                       едностаен 

107.  ул.„Н.Пенев” № 46, вх. Г,ап.7                         едностаен 

108.  ул.„Н.Пенев” № 46, вх.Г, ап.10                                 едностаен    

109.  ул.„Н. Пенев” № 46, вх. Г, ап.3                         едностаен 

110.  ул.„Н.Пенев” № 48, вх. А, ап.6                                      едностаен   

111.  ул.„Н.Пенев” № 48, вх. Д, ап.1                двустаен разширен  

112.  ул.„Н.Пенев” № 48, вх. Д, ап.2                                      едностаен   

113.  ул.„Н.Пенев” № 48, вх. Д, ап.3                                      едностаен  

114.  ул.„Н.Пенев” № 48, вх. Д ап.6                                       едностаен 

115.  ул.„Св.Климент” № 44, ап.49              едностаен  

116.  ул.„Св.Климент” № 46, ап.34    едностаен   

117.  ул.„Св.Климент” № 48, ап.9    едностаен    

118.  ул.„Св.Климент” № 106, вх.А, ап.20   двустаен   

119.  ул.„Св.Климент” № 106, вх.Б, ап.8   двустаен    

120.  ул.„Св. Климент” № 106, вх.Д, ап.12   двустаен   

121.  ул.„Абритус” № 13, вх.В, ап.48    двустаен   

122.  ул.„Абритус” № 23, ап.3     едностаен   

123.  ул.„Абритус” № 23, ап.26     едностаен   

124.  ул.„Абритус” № 29,  вх.А, ап.17                                       двустаен 

125.  ул.„Абритус” № 29, вх.А, ап.20                                    двустаен разширен 

126.  бул.„Бели Лом” № 58, вх.А, ап.22    едностаен 

127.  бул.„Бели Лом” № 58, вх.А, ап.19    едностаен   

128.  ж.к.„Лудогорие”, бл.6, ап.55    тристаен 

129.  ж.к.„Лудогорие”, бл.6, ап.75    тристаен   

130.  ж.к.„Лудогорие”, бл.7, ап.14    едностаен  

131.  бул.„България” № 7, ап.6     едностаен               

132.  бул.„Априлско въстание” № 7, вх.Д, ап.119  едностаен   

133.  бул.„Априлско въстание” № 7, вх.Д, ап.123  едностаен 

134.  ул.„Перистър” № 10, ап.1               двустаен   

135.  ул.„Перистър” № 10, ап.2     двустаен   

136.  ул.„Перистър” № 10, ап.4     двустаен  

137.  ул.„Перистър” № 12, ап.5     двустаен 

138.  ул.„Перистър” № 12, ап.6     двустаен            

139.  ул.„Перистър” № 14, ап.9     двустаен   

140.  ул.„Перистър” № 14, ап.11     двустаен 

141.  ул.„Сава Катрафилов” № 17, ап.1    двустаен разширен  

142.  ул.„Костур” № 22А, ап.5     едностаен   
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143.  ул.„Костур” № 22А, ап.21             двустаен   

144.  ул.„Костур” № 22А, ап.31       двустаен   

145.  ул.„Костур” № 22А, ап.47                двустаен   

146.  ул.„Костур” № 22А, ап.52                      двустаен   

147.  ул.„Н.Сукнаров” № 4      къща   

148.  ул.„Св. Климент” № 86, ет.I     къща     

149.   ул.„Марица” № 44       къща     

150.  ул.„Грънчарска” № 35       къща   

151.  ул.„Силистра” № 11        къща    

152.  ул.„Св. Климент” № 86, ет.IІ               къща    

153.  ул.„Гвардейска” № 8       къща   

154.  ул.„Гвардейска” № 12       къща    

155.  ул.„Гвардейска” № 12а      къща  

156.  ул.„Гвардейска” № 14      къща  

157.  ул.„Бели Лом” № 51      къща 
158.  ул.„Родопи” № 8        къща 
II. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА  

      1. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ 

      1.1  ул.„Перистър” № 16, ап.15                двустаен 

      1.2  ул.„Костур” № 22 А, ап.54                   двустаен 

           1.3. ул.„Бузлуджа” № 10                           къща 
           2. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА ПО ЧЛ.36, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОС                              

           2.1  ул.„Места” № 15                  къща 
    ІІI. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА 

1. ж.к.„Орел”, бл.3, вх.Г, ап.15     тристаен   

2. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.В, ап.8     двустаен  

3. ж.к.„Освобождение”, бл.7, ап.22    едностаен  

4. ул.„28-ми януари” № 29, ап.1     двустаен  

5. ул.„28-ми януари” № 29, ап.3                       едностаен 

6. ул.„Ив.Вазов” № 14, ап.2     двустаен   

7. ул.„Абритус” № 13, вх.В, ап.62    едностаен  

8.  ул.„Абритус” № 27, ап.27     едностаен  

9.  пл. „Момина чешма“ № 10, вх.Б, ап.25                      двустаен                   

10. пл. „Момина чешма“ № 10, вх.Б, ап.26       двустаен                                                   

11. бул.„Априлско въстание” № 23, ап.1               двустаен  

12. бул.„Априлско въстание” № 23, ап.5   двустаен 

13. бул.„Априлско въстание” № 23, ап.14                               двустаен 

     14. бул.„Априлско въстание” № 23, ап.17                     двустаен   

     15. бул.„Априлско въстание” № 23, ап.25   двустаен    

16. ул.„Абритус” № 29, вх.А, ап.7                    едностаен                                  

17. ж.к.„Житница”, бл.2, вх.А, ет.2, ап.4                                 двустаен  

18. ж.к.„Житница”, бл.2, вх.А, ет.3, ап.7                                 двустаен 

19. ул.„Дондуков” № 3, вх.Б, ап.12    двустаен 

     20. бул.„Априлско въстание” № 7, вх.Б, ап.57                       стая с кухненска ниша       
    IV. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА 

1. ул.„Костур” № 22 А, ап.53                     двустаен  

     2.  ж.к.„Орел”, бл.6, вх.Е, ап.21      тристаен 

3. ж.к.„Орел”, бл.10, вх.Г, ап.2                 едностаен 

     4. ж.к.„Орел”, бл.13, вх.А, ап.1                      тристаен 

     5. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.8, ап.14                 едностаен 
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     6. ул.„Абритус” № 23, ап.27      едностаен 

     7.  ул.„Перистър” № 16, ап.13      двустаен 

     8 . ул.„Перистър” № 16, ап.14      двустаен 

 

 

С Т А Т И Я  5 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с Вх.№ 27. 

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

Относно: Приемане на проекта на бюджет за 2019 г. на Община 

Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Може ли само преди да започнете, тъй като стана едно 

недоразумение по отношение на това дали е постъпило предложение в 
срока, тъй като не виждам по Наредба № 18, направихме разпечатка от 
нашия сървър и действително предложение не е постъпвало категорично, 
нито на 17-ти, нито на 18-ти, нито на 19-ти, разпечатката е при мене. Тоест 
искам да кажа, че справката, която сме посочили към нормативния акт е 
абсолютно правилна. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Така, разбрахме, че няма такова предложение. 
Уважаеми общински съветници, 

Настоящият проектобюджет е изготвен и представен за разглеждане 
в съответствие с чл.84 от Закона за публичните финанси и чл.19, чл.21 и 
чл.22 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 

Проектът за бюджет на Община Разград за 2019 г. е съобразен както 
с промените в националното законодателство, така и с местните условия с 
цел обезпечаване на всички функции държавна и местна отговорност, 
както и постигане на проекта на капиталовата програма за 2019 г. 

 Нормативни  документи,  на  основата на които е изготвен проектът 
на бюджет за 2019 г.:  

- Закона за публичните финанси; 
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- Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.; 
- Постановление на Министерския съвет /ПМС/ № 344 от 21.12.2018 г. 
за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 
2019 г.; 

- ПМС № 320 от 20.12.2018 г. за определяне на нов размер на 
минималната работна заплата за страната; 

- Решение на Министерския съвет /РМС/ № 277 от 24.04.2018 г. за 
приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 
натурални и стойностни показатели през 2019 г., изменено и 
допълнено с Решение на Министерския съвет № 776 от 30.10. 2018 

г.;  
- Писмо № ФО-1 от 15.01.2019 г. на Министерство на финансите – 

Указания относно съставянето и изпълнението на бюджетите на 
общините и на сметките за средства от Европейския съюз за 2019 г.; 

- Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и 
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет на Община Разград; 

- Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Разград. 

 

 Промени в нормативната уредба: 

•••• Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. 
- променя се срока за предоставяне на целевата субсидия за 
капиталови разходи по общинските бюджети – до 5-то число на 
текущия месец, въз основа на заявки от общините, при условия и по 
ред, определени от министъра на финансите; 

- изключване от ограниченията по чл.32, ал.1 от Закона за публичните 
финанси на дълга чрез заеми от финансови посредници – кредитори 
по съответните заеми, въз основа на предоставени от „Фонд 
мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД средства от 
оперативни програми; 

- детайлно определени са условия за връщане на ДДС по проекти с 
право на приспадане на данъчен кредит; 

- отпада ограничителният срок, след който може да бъде направено 
трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в 
трансфер за други разходи за извършване на неотложни текущи 
ремонти на общински пътища и на улична мрежа; 

- въвежда се изискване за задължително поддържане от общините на 
постоянни интернет и комуникационна свързаност за нуждите на 
електронното управление, съобразно минимални изисквания за 
качество, одобрени от ДАЕУ; 
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- от 01.01.2019 г. минималният размер на основната заплата за най-

ниската длъжност, предвидена за заемане от държавен служител по 
Закона за държавния служител е 560 лв. 
 

•••• ПМС № 320 от 20.12.2018 г. - от 1 януари 2019 г. се определя нов 
размер на минималната месечна работна заплата за страната - 560 лв.  

 

•••• РМС № 277 от 24.04.2018 г. за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2019 г., изменено и допълнено с РМС № 776 от 

30.10.2018 г. 
 

•••• Закон за местните данъци и такси 

 

•••• Данъчно-осигурителен процесуален кодекс 
 

•••• Закон за личната помощ и др. 

 

 1.3. Приоритети:  

•••• продължаване политиката на предприети мерки за по-добра 
събираемост на местните данъци и такси при запазване нивото на 
данъчната тежест; 

•••• запазване на финансова стабилност на общината; 
•••• оптимизация на разходите; 
•••• ефективност на публичните ресурси; 
•••• подобряване качеството на предоставяните публични услуги. 

 

 

ПРИХОДНА ЧАСТ 

 

 Приходната част на проектобюджета е формирана от планираните 
собствени приходи, бюджетните взаимоотношения и операциите с 
финансови активи и пасиви  на общината.  
 

            Подход при формиране на приходната част: 

•••• данъчните приходи – съобразени са с размерите на данъчните ставки 
в действащата вътрешна нормативна уредба, определеният облог, 
достигнатите приходни тавани през последните три години и 
несъбраните приходи; 

•••• местни такси и цени на услуги – на база размер на таксите  и цени на 
услуги, определени в Наредба № 14 на Общински съвет Разград за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги 
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на територията на Община Разград, натуралните показатели, 

отчетните данни за последните три години; 

•••• такса за битови отпадъци /ТБО/ - на база определения облог, като 
размерът на таксата е обвързан с разходите за чистота по план-
сметки, приети от Общинския съвет;  

•••• приходи и доходи от собственост - постъпленията от наеми, 

продажба на нефинансови активи и концесии са обвързани с 
Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска 
собственост за 2019 г. и на база сключени договори; 

•••• приходите от стопанска дейност на общинските предприятия са 
планирани на база направените от тях предложения; 

•••• в проекта са планирани и собствени приходи от второстепенните 
разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегирани 
бюджети; 

 

Общият обем на проекта за бюджет за 2019 г. е в размер на 48 273 

х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 28 643 х.лв. и 19 630 х.лв. за 

общински дейности и дофинансиране на държавните дейности  

/Приложение № 1/. 

 

  

Приходи за държавни дейности 

 

Приходите в държавната дейност са в размер на 28 643 х.лв. и 
включват: 
•••• Обща субсидия за 2019 година – 26 738 х.лв., определена съгласно 
Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. на база 
натурални показатели и единни разходни стандарти по функции. В 

сравнение с началния план за 2018 г. средствата са с 3 886 х.лв. повече. 
•••• Собствени приходи на звената във функция „Образование“ -  558 

х.лв. по техни предложения и разчети. 

•••• Преходен остатък  -  1 367 х.лв. 
•••• Преходен остатък по проекти, изпълнявани от училища – със знак 
минус 19 х.лв. В бюджета средствата се отразяват със знак минус по 
параграф 88 „Събрани средства и извършени плащания за сметка на 
други бюджети, сметки и фондове“, а през 2019 г. се прехвърлят и 
разходват по извънбюджетните сметки на звената. 

  

 Приходи за местни дейности 

  

Общият обем на приходите за местни дейности е 19 630 х.лв., 
разпределени по приходоизточници както следва: 
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•••• Данъчни приходи – общият обем е 4 915 х.лв. 

 Планът за данъчните приходи е съобразен с измененията в Закона 
за местните данъци и такси, очакваното ниво на събираемост през 2019 г., 
анализ на отчетните данни за последните три години и несъбраните 
приходи. Данъчните приходи включват: данък върху недвижимите имоти – 

1 450 х.лв., данък върху превозните средства – 2 500 х.лв., данък при 
придобиване на имущество - 800 х.лв., патентен данък – 80 х.лв., данък за 
превоз пътници – 60 х.лв., туристически данък – 25 х.лв. и др. данъци – 0,1 

х.лв. 
•••• Неданъчни приходи  -  общият обем на планираните приходи е 10 

619 х.лв., в т.ч.: 
- Приходи от управление на собственост – 5 156 х.лв., включващи 

приходите от стопанската дейност на общинските предприятия и 

приходите от наеми на общинска собственост и земеделски земи. 

- Приходи от продажба на общинска собственост – 437 х.лв., 
планирани съобразно разполагаемата общинска собственост, 
включително земя. 

             Постъпленията от наеми, продажба на нефинансови активи и 
концесии са обвързани с Програмата за управление и разпореждане с 
имоти-общинска собственост за 2019 година и на база сключени договори. 

Приходите от стопанска дейност на общинските предприятия са 
съобразени с направените от тях предложения. 

- Приходи от такси –  планирани са на база размер на таксите  и цени 
на услуги, определени в Наредба № 14 за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията 
на Община Разград, натуралните показатели, отчетните данни за 
последните три години. Приходите от такса за битови отпадъци 

/ТБО/ са планирани на база определения облог, като размерът на 
таксата е обвързан с разходите за чистота по план-сметки, приети от 
Общинския съвет. За 2019 г. приходите от общински такси са в 
размер на 5 370 х.лв. Най–голям дял в тази група са приходите от 
таксата за битови отпадъци - 3 890 х.лв., следва таксата за детски 
градини – 438 х.лв. и таксите за административни и технически 
услуги – 367 х.лв. 

•••• Взаимоотношения с републиканския бюджет, определени в Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2019 г. – 3 009 х.лв. 

- Трансфери за местни дейности – 2 106 х.лв., предназначени са да 
осигурят минимално равнище на местните услуги в общината и 
включват 1 904 х.лв. изравнителната субсидия и 202 х.лв. за зимно 
поддържане и снегопочистване на общинските пътища. Субсидията 
за местни дейности е увеличена с 310 х. лв., а за зимно поддържане и 
снегопочистване е без промяна. Увеличението на субсидията за 
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местни дейности компенсира част от увеличението на минималната 
работна заплата. 

- Целева субсидия за капиталови разходи – 903 х.лв., като спрямо  
2018 г. увеличението е с 63 х.лв., което е положителна тенденция 
през последните години. 

•••• Финансирания и трансфери  

Планирани са с отрицателен знак 1 748 х.лв., в това число: 
- Със знак „-„ 700 х.лв. за покриване на главница по усвоен през 
предходни години инвестиционен заем от SG „Експресбанк”; 

- Със знак „-„ 1 548 х.лв. отчисления за РИОСВ, съгласно чл.60 и чл.64 

от ЗУО; 

- Със знак „+„ 500 х.лв. за възстановяване на временни безлихвени 
заеми, ползвани за проекти по Оперативни програми. 

За трета поредна година ще бъдат възстановени 50 х.лв. от ползван 
през предходния програмен период временен безлихвен заем от сметката 
за чужди средства (набирателна сметка) на Община Разград. 

 

•••• Преходен остатък в местни дейности от 2018 година - 2 885 х.лв. 
 

РАЗХОДНА ЧАСТ 

 

 Планът за разходите  по бюджета е баланисиран съобразно приходите, 
като бюджетните разходи осигуряват гарантирана устойчивост на услугите 
в областта на образованието, здравеопазването, социалните услуги, 

подобряване на инфраструктурата и околната среда, осигуряване на 
качествени административни услуги, както и ефективно функциониране на 
обектите, изградени по Оперативни програми, завършени предходния 
програмен период. 
 

Общият размер на разходната част на бюджета е 48 273 х.лв., 

планирани в три направления - за държавни дейности – 28 643 х.лв., за 

местни дейности – 18 441 х.лв. и за дофинансиране на държавните 

дейности - 1 189 х.лв. 

 

 За делегираните от държавата дейности са планирани 28 643 х.лв. 
Делегираните от държавата дейности са дейности по предоставяне на 
държавни публични услуги, до които населението следва да има достъп в 
съответствие с действащото законодателство.  
 Делегираните от държавата дейности се финансират, съгласно: 

•••• РМС № 277/24.04.2018 г., изменено с Решение № 776/30.10.2018 г. за 
приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с 
натурални и стойностни показатели през 2019 г.; 
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•••• приетите размери на бюджетните взаимоотношения между 
централния бюджет и бюджета на Община Разград в чл.50 от Закона 
за държавния бюджет на Република България за 2019 г.; 

•••• определените стойностни показатели за делегираните от държавата 
дейности в чл.51 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2019 г.; 

•••• изпратените от Министерство на финансите разчетни и натурални 
показатели за община Разград.;  

•••• собствените приходи на звената от системата на образованието, 
работещи на делегирани бюджети. 

  За поредна година най-голямо увеличение спрямо предходната 
година имат средствата по стандарт за образование - 19,7%, следвани от 
субсидиите за социални дейности -12,7%, за култура -11,3% и за 
здравеопазване -10%. 

 

В дофинансирането на държавните дейности са планирани разходи, 
финансирани със собствени приходи на Общината и на културните 
институти, работещи по системата на делегирани бюджети. 

През 2019 г. от собствени приходи Община Разград осигурява: 
•••• 20 х. лв. за маломерни и слети паралелки в училищата в селата 
Стражец, Киченица и Осенец; 

•••• 20 х.лв. за участия на ученици от Спортно училище в национални и 
международни състезания и тренировъчен лагер; 

•••• 35,5 х.лв. за основен ремонт на покрива на сградата на Регионален 

исторически музей; 

•••• 10 х. лв. за читалищата за проектна дейност. 
 

 Разходите за местните дейности, които общината извършва и 
финансира въз основа на нормативни актове, решения на Общинския съвет 
и определя техния вид, количество и качество, са планирани в рамките  на 
определения обем приходи за местни дейности.  

Базата за планиране на разходите за местни дейности включва: 
•••• резултатите от текущо изпълнение на бюджета за 2018 г.; 
•••• очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на 
ангажименти за разход; 

•••• задълженията по финансиране на общинския дълг; 
•••• анализ на заявените разходи за предлаганите от общината услуги. 
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Разходите за местни дейности се финансират със средства от: 
•••• общински приходи от местни данъци, такси и цени на услуги, 

управление на общинска собственост и стопанска дейност; 
•••• приходи от концесии и други неданъчни приходи; 

•••• трансфери за местни дейности; 

•••• преходен остатък от 2018 г. в местни дейности 
 

Трудовите разходи са съобразени с нормативните възможности и 
ограничения. В тях се включват и средствата за представително и работно 
облекло, СБКО и други социални разходи, обезщетения и дължими 
осигурителни вноски от работодател. Трудовите разходи за персонала в 
местните дейности са планирани на база достигната средна брутна работна 
заплата през 2018 г., минимална работна заплата от 01.01.2019 г.- 560 лв. и 
планова численост на персонала за 2019 г. 

Разходите за издръжка се основават на направените разходи през 
предходната година, като са изключени еднократните разходи, взета е под 
внимание промяната в цената на някои стоки и услуги и са прецизирани 
проектните предложения на второстепенните разпоредители с бюджет и 
звената в Община Разград.  

 

Разходната част на бюджета е разработена по функции, дейности и 
параграфи. Разпределението по функции е видно от Приложения  от № 

2.1 до №2.9. 

 

Функция „Общи държавни служби” - предвидени са общо 4 108 х.лв. 
Средствата по стандарт за 2019 г., осигуряващ единствено трудовите 
разходи са 1 919 х.лв., от които 341 х.лв. за кметовете и кметските 
наместници и 1 578 х.лв. за „чистата администрация“. За дофинансиране са 
планирани 1 043 х.лв., с които се осигуряват трудовите разходи на 
персонала, извършващ дейности, за които няма осигурено друго 
финансиране, обезпечаването на ръста в минималната работна заплата и 
ангажимента за изплащане на обезщетения и социални разходи, както и 
дофинансиране на средствата за трудови разходи на кметовете и кметските 
наместници. Във функцията са предвидени и 620 х.лв. за издръжка на 
Общинската администрация и кметствата, помощи за лечение, данъци, 

които общината плаща и за компютърна техника и софтуер, както и 407 

х.лв. за възнаграждения и издръжка на Общински съвет Разград.  

Функция „Отбрана и сигурност” - предвидени са общо 363 х.лв. Това 
е изцяло държавна дейност и чрез нея се осигуряват средства за 
възнаграждения и осигурителни вноски на денонощните дежурни и 
обществените възпитатели, издръжка на Комисията за борба с 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, военните 
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отдели, Детска педагогическа стая, районните инспектори и доброволното 
формирование за защита при бедствие. За превантивни дейности от 
собствен ресурс са предвидени 27 х.лв., от които 7 х.лв. за управлението на 
язовирните стени и съоръженията към тях, съгласно Наредбата за 
условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна 
експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за 
осъществяване на контрол за техническото им състояние. 

Функция „Образование”  е  най-голямата  по  обем  функции, като за 
нея са планирани общо 21 730 х.лв. Държавният трансфер за делегираните 
дейности за 2019 г. е 18 249 х.лв., като разпределението на средствата по 
учебни и детски заведения ще стане на база формула, утвърдена от Кмета 
на общината. Собствените приходи на звената от тази функция са 558 х.лв., 
а преходните остатъци от 2018 г. – 542 х.лв. Община Разград ще 
дофинансира звената във функция «Образование» с 40 х.лв. За общински 
дейности са предвидени  2 341 х.лв.  

Финансирането на неспециализираните училища, Спортното училище, 
ПГССХВТ «А.Кънчев» и ЦПЛР-Ученическо общежитие е от държавен 
трансфер, който покрива всичките им разходи. Увеличението на средствата 
е предназначено основно за покриване на увеличението на работните 
заплати и другите плащания, съгласно сключения на централно ниво 
колективен трудов договор. Тъй като работят по системата на 
делегираните бюджети, реализираните от тях собствени приходи  в размер 
на 554 х.лв. се планират като държавна дейност и се разходват съобразно 
потребностите на съответното училище. От собствени приходи на 
общината в рамер на 20 х.лв. е планирано дофинансиране на маломерни и 
слети паралелки в три училища. За поредна година са планирани  средства 
за стипендии на даровити деца по Програмата на мерките за насърчаване 
на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община 
Разград – 20 х.лв., както и 20 х.лв. за участия на ученици от Спортно 
училище в национални и международни състезания и тренировъчен лагер. 

Детските градини са споделена отговорност между държавата и 

общината. В държавна дейност са планирани 4 822 х.лв. От собствен 
ресурс общината е осигурила 1 100 х.лв. за издръжка, аварийни ремонти и 
други непредвидени разходи.   

Издръжката на Центровете за подкрепа за личностно развитие – 

Център за работа с деца, Център за ученическо теническо и научно 
творчество и Ученическа спорта школа е в размер на 830 х.лв. 

Бюджетът на ОП «Ученическо столово хранене и почивно дело» за 
2019 г. възлиза на 693 х.лв. 

Функция „Здравеопазване” -  предвидени са общо 1 742 х.лв. 
Държавният трансфер за 2019 г. е в размер на 1 327 х.лв. и обезпечава 
всички разходи на здравните кабинети в детските градини и училищата, 
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трудовите разходи на двете детски ясли с млечни кухни към тях, трудовите 
разходи на 4 бр. медиатори и всички разходи на Общинския съвет по 
наркотични вещества. Преходният остатък от 2019 г. в държавните 
дейности е 220 х.лв. С общински приходи е осигурена издръжката на 
детските ясли и млечни кухни – 178 х.лв., средства за дезинфекция, 
дезинсекция, дератизация и дезакаризация - 15 х.лв. и за профилактични 
прегледи на деца и ученици – 5 х.лв. 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - планирани 
са общо разходи 4 508 х.лв. С държавните трансфери в размер на 3 613 

х.лв. се финансират два дома за възрастни хора, Дневен център за 
възрастни хора с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Център 
за социална интеграция и рехабилитация, Център за обществена подкрепа, 
Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания, Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и 
младежи с увреждания, Защитено жилище за лица с умствена 
изостаналост, Комплекс за социални услуги за хора с увреждания в 
с.Просторно, Център за работа с деца на улицата и Звено „Майка и бебе“.  

Във функцията общинска отговорност е услугата „Домашен социален 
патронаж“, ползваща се от 455 патронирани лица, за която са осигурени 
787 х.лв., от които 27 х.лв. за капиталови разходи за закупуване на 
зеленчукорезачка и за автомобил, чиято процедура по закупуване беше 
финализирана в края на 2018 г. Съгласно чл.20 от ПМС № 332 от 
22.12.2017 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България, 
средствата за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, 

„Социален асистент“ и „Домашен помощник“ от 2018 г. се предоставят на 
общините чрез Агенцията по социално подпомагане. Предвидените 
средства покриват само разходите за самите асистенти и помощници. За 
поддържане на изброените услуги и създаване на устойчивост през 2019 г. 
по изтеклия проект „Независим живот“, Община Разград е осигурила 
финансиране по бюджета на Домашния социален патронаж за медицински 
специалист, специалист социални дейности, кинезитерапевт, психолог и 
технически сътрудник.  

Средствата за  издръжка за клубове на пенсионера и инвалидите са в 
размер на 30,5 х. лв. 

 

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната 

среда“  е изцяло финансирана от местни приходи и заема най-голям дял в 
местните дейности - 7 631 х.лв. или 41%. В нея са планирани средства за 
осветление на улици и площади - 355 х.лв., за дейности по опазване на 
околната среда – 567 х.лв., за озеленяване /ОП „Паркстрой“/– 559 х.лв., за 
текущи ремонти и ремонт на улици – 2 811 х.лв., както и за разходи за 
управление и контрол по ЖС – 257 х.лв. Тук е планирана дейността на ОП 

„Ремонтстрой” с обем на разходите 606 х.лв. 
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Разходите на дейност „Чистота” са в размер на 2 382 х.лв. /без таксите 
по ЗУО и без самоначисления ДДС – отразени в приходната част със знак 
минус/, които са обвързани и балансирани с приходите от такса за битови 
отпадъци. Разпределението на разходите по съответните параграфи е на 
база приетите с решение на Общинския съвет план-сметки. 

Средствата на кметствата за текущ ремонт и поддържане на улиците и 
за текущ ремонт на сградния фонд са в размер на 88 х.лв., разпределени в 
двете дейности от кметове и кметски наместници на населените места. 
През 2019 г. извън тези средства ще се разходва и преходния остатък от 
целеви трансфер за ремонт на улици в размер на 1 655 х.лв. 

За капиталови разходи във функцията са предвидени 1 228 х.лв., в т.ч. 
за: 

•••• основен ремонт на улично осветление по ул."Хан Крум", гр.Разград – 

10 х.лв.; 
•••• основен ремонт на алейно осветление в Градски парк, гр.Разград – 50 

х.лв.; 
•••• основен ремонт на паркинг в кв.82, гр.Разград – 25 х.лв. 
•••• основен ремонт на ул."Ст.Караджа", гр.Разград  - 16 х.лв.; 
•••• основен ремонт ул."Руен" от ул."Поборническа" до ул."Лозенград", 

гр.Разград -34 х.лв.; 
•••• основен ремонт ул."Жеравна " от ул."Ал.Стамболийски" до 
ул."Бузлуджа", гр.Разград -350 х.лв.; 

•••• основен ремонт ул."Вардар" от кръстовището с ул."Вит" до 
ул."Тича", гр.Разград – 5,2 х.лв.; 

•••• основен ремонт на подход и паркинг на ж.п.гара Разград и около 
жилищните блокове -10 х.лв.; 

•••• основен ремонт покрив на кметство с.Островче – 9,8 х.лв.; 
•••• основен ремонт покрив на здравна служба с.Липник -6,5 х.лв.; 
•••• основен ремонт на тротоар по ул."Странджа", с.Топчии – 7,7 х.лв.; 
•••• основен ремонт на тротоар по ул."Княз Борис" от ул."Добруджа" до 
автобусна спирка "Лудогорски порцелан", гр.Разград -7,5 х.лв.; 

•••• основен ремонт - благоустрояване на прилежащо пространство и 
създаване на достъпна среда към сградата на АСП, гр.Разград – 35 

х.лв.; 
•••• монтажти елементи за изграждане на ревизионна шахта за 
дренажната система за обект Регионално депо за неопасни отпадъци 
гр.Разград – 140 х.лв.; 

•••• проектиране и изграждане на спортна площадка на ул.Арда в 
гр.Разград – 100 х.лв.; 

•••• изграждане на улична водопроводна мрежа и улична канализация 
по ул."Кичево"-Разград /за подвързване на Кастрационен център, 
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Приют за кучета, площадка за разделно събиране на опасни битови 
отпадъци/ - 73,8 х.лв.; 

•••• изграждане на автобусна спирка в с.Ушинци -4,5 х.лв.; 
•••• изграждане на автобусна спирка при Нов гробищен парк, гр.Разград 

– 6 х.лв.; 
•••• изграждане на паркинг от решетъчни тела за увеличаване на 
паркоместата зад бл.34-36 в ж.к. "Освобождение", гр.Разград – 18 

х.лв.; 
•••• изграждане на отводнителна решетка на ул."Казанлък", гр.Разград – 

15 х.лв.; 
•••• проектиране и изграждане на канализация в с.Недоклан 

/инженеринг/ -15,5 х.лв.; 
•••• актуализация на идеен проект за реконструкция на съществуваща 
пречиствателна станция за отпадъчни води гр.Разград – 180 х.лв.; 

•••• основен ремонт на паркинг в кв.82, гр.Разград – 25 х.лв.; 
•••• проучване и проектиране на пътен участък до Нов гробищен парк, 
гр.Разград – 7 х.лв.; 

•••• основен ремонт на ул."А.Явашов" от ул."Венелин" до ул."Антим І", 

гр.Разград – 10 х.лв. 
 

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – планирани 
са 3 973 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 760 х.лв., с които се 
финансира дейността на  Регионален исторически музей, Регионална 
библиотека, Художествена галерия, 25 читалища и Регионален експертно-
консултантски и информационен център «Читалища». 

За дофинансиране на тези звена са предвидени 106 х.лв., от които 45,5 

х.лв. собствени приходи на Община Разград, в т.ч. 35,5 х.лв. за ремонт на 
покрива на Регионалния исторически музей и 10 х.лв. за проекти на 
читалищата. 

Община Разград със собствени приходи финансира дейността на ОП 

„Обреден дом“, Капански ансамбъл, Радио Разград, Зоокът, Общински 

културен център /поемащ цялостната издръжка на сградите на театъра и 
филхармонията/ и се обезпечават събитията от културния и спортния 
календар. В местни дейности са предвидени 2 106 х.лв., от които за 
субсидии за спортни клубове - 134 х.лв. За капиталови разходи са 
предвидени 321 х. лв., от които 25 х.лв. за изграждане на пешеходни алеи в 
нов гробищен парк - Разград, 179 х.лв.за разсрочено плащане на 
ремонтните дейности на спортна зала „Абритус“, 110 х.лв. за изграждане 
на достъпна среда, алейно осветление, вертикална планировка и 

водоплътен тротоар около спортна зала"Абритус".  
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Функция «Икономически дейности и услуги» - планирани са 3 857 

х.лв., изцяло осигурени от местни приходи, от които: 

•••• за дейността на ОП „Разградлес” – 1 768 х.лв., от които 47 х.лв. за 
капиталови разходи - изграждане на навес. ОП „Разградлес” планира 
да внесе чист приход в общината от 680 х.лв.; 

•••• за дейността на ОП „Бизнес зона „Перистър” – 368 х.лв., от които 
121 х.лв. за капиталови разходи – инженеринг складово хале - 

проектиране, изграждане, упражняване на авторски надзор – 75 х.лв. 
и доизграждане на инфраструктура-ІІ етап – 40 х.лв.; 

•••• за дейността на ОП „Общински пазари”– 213 х.лв., от които 9,6 х.лв. 
за капиталови разходи за закупуване на професионална водоструйка, 
климатик и автомобил. 

•••• за осигуряване дейността на Приюта за безстопанствени кучета са 
предвидени 152 х.лв., от които за инвестиционни разходи – 14 х.лв. 
за климатици и компютри за Кастрационния център; 

•••• в инвестиционната програма на общината са предвидени средства за 
вертикална планировка и подход към физкултурен салон за 
ПГПЧЕ"Екзарх Йосиф" и ОУ"Н.Вапцаров", гр.Разград – 64,8 х.лв. и 
за изграждане на достъпна архитектурна среда в двора на ДГ № 14 

"Славейче", гр.Разград – 15 х.лв. 

За зимно поддържане и снегопочистване са осигурени 389 х.лв. в т. ч. 
от трансфер от републиканския бюджет за местни дейности 202 х.лв. и 187 

х.лв. от преходен остатък от 2018 г. 

В приложения № 2.6.1, № 2.7.1 и № 2.7.2 са разшифровани разходите за 
екологични, спортни и културни дейности. 

 

Към настоящата разработка са приложени план-сметките на 

общинските предприятия. В тях са намерили отражение приходите от 
дейността им и разходите по отделни позиции. План–сметките са 
разработени съобразно спецификата на дейността им и действащата 
вътрешна нормативна уредба /Приложения №№ 4.1-4.7/.  

 

Разпределението на разходите по кметства е посочено в Приложение 
№ 8. На самостоятелен бюджет е само кметство Дянково, всички останали 
кметства се отчитат като неразделна част от собствения бюджет на 
общината. 

 

Средствата за капиталови разходи за 2019 г. са в размер на 16 738 х.лв., 
разпределени по източници за финансиране и по обекти съгласно 
Приложение № 5. 
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Източници на финансиране на капиталовите разходи са: 
•••• целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 г. - 903 х.лв.; 
•••• преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи – 303 

х.лв.; 
•••• преходен остатък от обща субсидия – 188 х.лв.; 
•••• преходен остатък от целеви трансфери  – 194 х.лв.; 
•••• собствени средства  на община Разград и второстепенните 
разпоредители на делегиран бюджет – 571 х.лв.; 

•••• остатък от трансфер от ПУДООС – 5 х.лв. 
•••• средства от ЕС – 14 574 х.лв. 

 

Неразделна част от информацията по бюджета за 2019 г. е приложеният 
годишен индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз 
/Приложение № 12/. 

През настоящата година Община Разград ще работи за реализиране на 
следните инфраструктурни проекти: 

•••• По ОП „Региони в растеж 2014-2020“:  

- "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“; 

- "Ремонт, обновяване на материално - техническата база и мерки за 
енергийна ефективност в образователните институции на 
територията на град Разград"; 

- "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с 
деца на улицата“; 

- "Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и 

социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните 
хигиенни изисквания“;  

- "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на 
социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на 
резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи". 

•••• По ОП „Околната среда 2014-2020“: 

- „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и 
инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за 
общините от РСУО Разград“, както и  

- проектите, финансирани от ОП «Развитие на човешките ресури» за 
разширяване и подобряване качеството на социалните услуги в 
община Разград и ОП «Добро управление».  

Предстои разработване на проектни предложения за културната 
инфраструктура. 

 

Изготвен е годишен доклад за разчетите за общински дълг за 2019 г. 
/Приложение № 7/. 
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През 2019 г. Община Разград ще покрива дължимите главници и лихви 
по инвестиционния заем от SG „Експресбанк“. На този етап Общината не 
предвижда да поема нов общински дълг. 

 

Направени са промени в бюджетната прогноза за местни дейности с 
показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за периода 2019 г. – 2020 г., 
съгласно Приложение № 13. Тези промени се извършват за привеждане на 
показателите в средносрочната прогноза в съответствие с приетия ЗДБРБ 

за 2019 г. и РМС № 928 от 20.12.2018 г. за одобряване на промени в 
Актуализирана бюджетна прогноза 2019-2021 г.   

Публикувана е покана за публично обсъждане във брой 1 от 
04.01.2019 г. на вестник „Екип 7” и на интернет страницата на Община 
Разград. Изготвен е Протокол от публичното обсъждане, проведено на 
14.01.2019 година.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.5 

и т.6, във връзка с  чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните 
финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2019 година, ПМС № 344/21.12.2018 г. за 
изпълнение на държавния бюджет, чл.4, ал.1 и чл.23-чл.27 от Раздел VI 

„Приемане на бюджета на общината“  от  Наредба № 15 за условията и 
реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 
предлагам да вземете следното решение: 
 

1. Приема плана по бюджета за 2019 г. както следва: 

1.1. По прихода                48 273 340 лв. 

/разпределени по видове приходоизточници /държавни трансфери  

и собствени приходи/ съгласно Приложение № 1/, в т.ч.: 
1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности          28 643 364 лв. 

1.1.1.1. Обща субсидия               26 738 106 лв. 
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 
във функция „Образование“        557 819 лв. 
1.1.1.3. Преходен остатък от 2018 г.                1 366 914 лв. 
1.1.1.4. Временно съхранени средства        - 19 475 лв.                                    
1.1.2. Приходи за местни дейности            19 629 976 лв.    

в т.ч.:             
1.1.2.1. Данъчни приходи                  4 915 100 лв.                                                
1.1.2.2. Неданъчни приходи              10 619 239 лв.     
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия                1 903 700 лв.                                                                                        
1.1.2.4. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища   201 900 лв.                                                                               
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи      903 000 лв.  
1.1.2.6. Предоставени трансфери                                                       -50 000 лв.                            
1.1.2.7. Възстановен заеми от SG „ЕКСПРЕСБАНК“    -700 000 лв. 
1.1.2.8. Възстановени временни безлихвени заеми     500 000 лв.                                                        
1.1.2.9. Друго финансиране /отчисления за РИОСВ/           -1 547 671 лв.                                   
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1.1.2.10. Преходен остатък от 2018 г.                2 884 708 лв.                    
 1.1.3. Приема разпределението на преходния остатък           2 876 656 лв. 

/разпределен за ДД и ОД съгласно Приложения № 1.1/              

1.2. По разхода               48 273 340 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи 
съгласно Приложения № 2, вкл. от № 2.1. до № 2.9,  

и разшифровките към тях с №№ 2.6.1., 2.7.1. и  2.7.2/ , в т.ч.: 
1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности          28 643 364 лв.  

т.ч. преходен  остатък от 2018 г. – 1 366 914 лв. и 

собствени приходи на звената – 557 819 лв./ 
1.2.2. Разходи за дофинансиране на държавни дейности           1 189 473 лв. 

1.2.3. Разходи за общински дейности            18 440 503 лв. 

                                              

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2019 г. по 
източници на финансиране, съгласно Приложение № 5. 

2.1. Одобрява разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи в 
размер на 903 000 лв., съгласно Приложение № 5. 

2.2. Приема Разшифровка на разходите, финансирани от приходи по § 40 

„Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“ за 2019 г., 
съгласно Приложение № 6. 

3. Определя резервиран бюджетен кредит по функция 09 „Разходи некласифицирани 
в други функции“ в размер  на 250 000 лв.            

 

4. Определя второстепенни разпоредители с бюджет за 2019 година, съгласно 
Приложение № 3. 

 

5. Приема план-сметките и числеността на общинските предприятия - ОП 

”Ученическо столово хранене и почивно дело”, ОП „Разградлес”, ОП „Паркстрой”, ОП 

”Бизнес зона „Перистър”, ОП „Обреден дом” и ОП „Ремонтстрой” и ОП „Общински 
пазари Разград“  за 2019 г. /Приложения от №№ 4.1-4.7/. 

6. Кметства 

6.1. Приема обема на бюджета по кметства, съгласно Приложение № 8. 

6.2. Определя нови размерите на основните месечни трудовите възнаграждения на 
кметовете на кметства, съгласно Приложение № 8.1. 

 

7. Приема първоначалния бюджет на общината по агрегирани бюджетни 

показатели съгласно Приложение №10. 

 

8. Определя максимален размер на дълга за 2019 г., както следва:                                                  

8.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г.             1 715 221 лв.  
 

8.2. Максимален размер на дълга в края на годината            5 215 221 лв.    
8.3. Приема за сведение годишен разчет за 2019 година за поет общински дълг, 

съгласно Приложение № 7.                   

 

9. Определя численост и месечен размер на средствата за възнаграждения на 

работещите в бюджетните звена съгласно  Приложение № 9. 

 

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз съгласно, съгласно Приложение № 12. 
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11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели 

за 2019 г. и прогнозни показатели за периода 2020 -2021 г., съгласно Приложение 

№13. 

 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 21 660 840  лева.   
 

13. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2019 г. в размер на 29 998 163 лева.   
 

14. Одобрява размера на просрочените задължения от 2018 г., които ще бъдат 
разплатени  от бюджета за 2019 г. в размер  на  49 868 лева, съгласно Приложение № 

14. 

 

15. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2019 г. в размер на 300 000 лв. 
 

16. Приема разчета за някои целеви разходи:  

16.1. За представителни разходи          12 700 лв.    
в т.ч.:         
16.1.1. за Кмета на Община Разград          10 200 лв. 
16.1.2. за Общински съвет Разград            2 500 лв.                                                 
16.2. За отпускане на помощи за лечение                

 50 000 лв. 
16.2.1.  За еднократна помощ за лечение         до 500 лв. 
/Отпускането на средствата става със заповед на кмета на 

общината за всеки конкретен случай поотделно, по утвърдени 

критерии и преценка, срещу представени медицински документи/. 

16.2.2. За подпомагане на двойки, семейства и лица  
с репродуктивни проблеми        до 2 

500 лв.   
/Отпускането става съгласно Правилник за подпомагане на 

двойки,семейства и лица с репродуктивни проблеми, приет от 

Общинския съвет/   

16.3. За помощи за погребение на починали граждани                                                   
10 000 лв. 
16.3.1. За служебно погребение на починали жители на общината – 

без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения 
за социални услуги без доходи, се заплаща по 350 лв. за всеки случай. 

В помощта се включват разходите за издаване на смъртен акт, 
некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен знак, изкопаване и 
заравяне на гроб. 
16.3.2. Еднократна помощ в размер на 350 лв. за погребение на лица, 
получавали социални помощи от Дирекция за социално подпомагане - 
гр. Разград по реда на Закона за социално подпомагане. 
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17. Приема следните лимити за разходи: 

17.1. Средства за социално-битово и културно обслужване на 
персонала в бюджетните звена се определя в размер на 3 на сто от 
утвърдените средства за основните заплати на назначените по трудови 
правоотношения.  
17.2. Второстепенните разпоредители с бюджет, включително и тези 
на делегиран бюджет, определят със заповед размера на средствата за 
работно облекло в рамките на бюджета си, съгласно Наредбата за 
безплатното работно и униформено облекло. 
17.3. Определя разходи при връчване на следните отличия и награди: 

� Почетен гражданин на град Разград; 
� Почетен знак „За принос към местното самоуправление”; 

� Награда  “Никола Икономов”; 

� Награда “Акад.Анание Явашов”; 

� Награда “Отличник на випуска”; 

� Награда „Студент на годината”; 

� Награда ”Златен пегас”; 

� Награда за поетично творчество; 
� Награда за хорово изкуство „Кибела”; 

� Награда за детско танцово изкуство; 
� Награда за “Европейски принос в развитието на младежките 
общности в Община Разград”; 

� Почетен знак за принос към икономиката на Община Разград;  
� Почетен знак за принос към развитието на социалните  услуги  в 
Община Разград. 

 

17.3.1. Индивидуална парична награда в размер на една минимална 
работна заплата. 
17.3.2. Колективна парична награда в размер на три минимални 
работни заплати.  

17.3.3. Наградите по т.17.3.1. и т.17.3.2 се осигуряват за сметка на 
резервирания бюджетен кредит по т.3. 

 

18. Утвърждава списък с длъжностите и лицата, които имат право на 

транспортни разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и 
обратно, съгласно Приложения №№ 11, 11.1, 11.2 и 11.3. 

18.1. Упълномощава кмета на община Разград и второстепенните 
разпоредители на делегиран бюджет при настъпили промени на 
длъжностите и на лица, със свои заповеди да утвърждават промените 
на първоначално утвърдените списъци по т.18. 

18.2. Право на транспортни разходи имат лицата, при които 
местоживеенето и местоработата се намират в различни населени 
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места и квалификацията и специалността отговарят на изискванията 
на заеманата длъжност, определени в длъжностните характеристики.  

 

19. Възлага на кмета на общината: 

19.1. Да определи  и  утвърди бюджетите на второстепенните 
разпоредители с бюджет. 
19.2. Да разпредели и утвърди средствата по бюджета по пълна 
бюджетна класификация, по тримесечия, по месеци и по 
второстепенни разпоредители в рамките на приетия обем на бюджета 
по функции и дейности /по Приложение № 2/. 

19.3. Да разпредели получените средства по чл.280, ал.3, т.1 за Закона 
за предучилищно и училищни образование (по стандарт) в дейностите 
“Неспециализирани училища“ и „Детски градини” по училища и 

детски градини по формула, обсъдена с всички директори на училища 
и детски градини - второстепенни разпоредители с бюджет и 
утвърдена от него със заповед. 
19.4. Приходите от управление на собственост и услуги по Наредби № 

2 и № 14 на Общински съвет Разград, реализирани от второстепенните 
разпоредители, работещи по системата на делегираните бюджети, да 
се преотстъпват в приход по бюджетите им и се планират и отчитат, 
както следва: 
- учебни заведения, детски градини на територията на гр.Разград, 
с.Дянково и с.Ясеновец и ЦПЛР – Ученическо общежитие – 

гр.Разград – като държавна дейност; 
- Регионален исторически музей, Регионална библиотека и 
Художествена галерия - като дофинансиране. 
19.5. Средствата от държавния бюджет, получени по бюджета на 
общината за читалищна дейност се разпределят от комисия, 
определена със заповед на кмета на общината. Средствата за 
дофинансиране на непредвидени разходи на читалищата се 
разпределят на проектен принцип от комисия, назначена от кмета на 
Община Разград. 
19.6. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение от 
средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да 
предлага конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните 
приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

19.7. Да определи третостепенните разпоредители с бюджет, както и 
конкретните права и задължения на второстепенните и 
третостепенните разпоредители с бюджет.  
19.8. Да ограничава или спира финансирането на дейности и на 
бюджетни звена при нарушаване на бюджетната и финансова 
дисциплина и Системата за финансово управление и контрол. 
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19.9. Да променя общинския бюджет с размера на постъпилите и 

разходвани средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята 
на дарителите и спонсорите. 

 

20. При спазване на общия размер на бюджета и разделението му на 

делегирани от държавата и общински дейности, предоставя следните 
правомощия на кмета на общината за бюджетната 2019 г.:  

20.1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от 
държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в 
рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран 
бюджет при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните 
от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната 
делегирана дейност. 
20.2. Да извършва компенсирани промени в частта за местните 
дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или 
от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходи. 

20.3. Да разпределя резервирания бюджетен кредит, определен за 
неотложни и непредвидими разходи по т.3.  

 

21. Упълномощава кмета на общината: 

21.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 
средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания 
на проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други 
международни, национални и други програми, включително и на 
второстепенни разпоредители с бюджет. 
21.1.1. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно 
свободни средства от общинския бюджет да се прилагат изискванията 
на чл.126 от ЗПФ. 

21.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от 
Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори 
по международни, национални и други програми и от други 
източници за реализиране на годишните цели на общината и за 
изпълнение на Общинския план за развитие. 

 

22. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се 
осъществява при съблюдаване на следните приоритети: 

22.1. Разходите за държавните дейности се извършват до размера на 
предоставените трансфери и се използват по предназначение, като 
разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

22.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната 
поредност: за трудови плащания; за покриване на просрочените 
задължения от минали години; за разходи, свързани с дейности, за 
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които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни сезонни 
разходи /горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи 
ремонти/. 

22.3. Текущото финансиране за делегираните от държавата дейности 
се извършва в рамките на постъпилите държавни трансфери, а за 
общинските дейности - до размера на постъпилите средства за местни 
дейности. 

 

23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта 

за бюджет, съгласно Приложение 15.1. 

 

24. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на 
Община Разград в срок до 10 работни дни след приемането му от 
Общински съвет.  
 

25. Бюджетът на общината, както и информация за одобрените показатели 
по чл.94, ал.3 от Закона за публичните финанси се предоставя на Сметна 
палата и Министерство на финансите в срок от един месец след 
приемането му. 

Завърших.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана във всички 
постоянни комисии: ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; 
ПК по управление на общинската собственост, приватизация и 
следприватизационен контрол; ПК по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 
връзка с неправителствени организации; ПК по устройство и развитие на 
територията, транспорт на общината; ПК по околна среда, селско, горско, 
водно и ловно стопанство; ПК по социална политика, трудова заетост и 
здравеопазване; ПК по образование и наука; ПК по култура, културно – 

историческо наследство и духовни ценности; ПК за младежта, спорта и 
туризма и ПК по международно сътрудничество. Госпожо Димитрова, да 
докладвате за становището на комисията по бюджет.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК по бюджет, финанси 
и икономическа политика 

Благодаря Ви.  

Уважаеми колеги, настоящата докладна записка беше разгледана на 
две заседания на постоянната комисия по бюджет, финанси и 
икономическа политика. Първото заседание се проведе на 21 януари, на 
това заседание докладна записка с Вх.№ 27 не беше подкрепена от 
общинските съветници, 3-ма гласуваха „ЗА“, 4 – „против“, и 1 – 
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„въздържал се“. На 22 януари се проведе заключителното заседание на 
постоянната комисия по бюджет и финанси, където присъстваха всички 
председатели на постоянните комисии, разбира се и директори на 
общинските предприятия. Там се представиха всички направени 
предложения и съответно приети и неприети предложения от общинската 
администрация, които евентуално залегнаха в бюджета. На второто 
заседание, постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа 
политика подкрепи проекта за бюджет на Община Разград за 2019 г., 4 

общински съветника гласуваха „ЗА“, 2-ма „против“, „въздържали се“ – 

няма. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол 

Колеги, с 4 гласа „ЗА“, и 2-ма „против“, комисията подкрепи проекта 
за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с неправителствени организации 

3-ма гласуваха „ЗА“, 2-ма бяха „против“, в комисията по законност. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК по устройство и 
развитие на територията, транспорт на общината 

Аз преди да кажа как сме подкрепили проекта съм длъжен и дакажа, 
какво предложение имаше в комисията по ТСУ. При разглеждането на 
проекта за бюджет имаше две предложения, които бяха и в писмен вид. 
Едното предложение – от групата съветници на „БСП“ и другото 
предложение беше от групата „Кауза Разград“. И в двете предложения се 
спряхме и разгледахме само това, което се отнася до инфраструктурата. 
Доста предложения бяха направени, виждам че някои от нещата са 
вписани в капиталовите разходи, други просто липсват, може би малко по-



79 

 

нататък господин кмета ще даде информация защо не са вписани. И в края 
на краищата, проекта беше подкрепен с: 5 гласа „ЗА“, 1 – „против“, и 2-ма 
„въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За постоянната комисия по околна среда, госпожо 
Френкева.  

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК по околна среда, 
селско, горско, водно и ловно стопанство 

Благодаря Ви.  

Уважаема госпожо председател, 
Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 
по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, имаше едно 
предложение направено от общински съветник Илия Илиев, което не беше 
прието, с 2 гласа „ЗА“, без „против“, и 4-ма „въздържали се“. В цялостен 

вид докладната записка и проекта за решение бе подкрепена с: 4 гласа 
„ЗА“, 1 – „против“, и 1 – „въздържал се“. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Георгиева, да докладвате за постоянната 
комисия по социална политика.  

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК по социална политика, 
трудова заетост и здравеопазване 

Благодаря. С 4 гласа „ЗА“, 2-ма „против“, без „въздържали се“, 

комисията подкрепя проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК по образование и наука 
Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Докладната записка бе 

разгледана в постоянната комисия по образование и бе подкрепена с: 5 

гласа „ЗА“, 1 – „против“, 1- „въздържал се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по култура.  
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК по култура, културно – 

историческо наследство и духовни ценности 



80 

 

Благодаря. 
Уважаеми колеги, при разискването на настоящата докладна записка 

в заседанието на комисията по култура бяха направени две предложения. 
Едното беше свързано с приложение 2.7.2, това е „Други дейности по 
културата“, сумата в 2.13 „Събития с участие на местни творци – деца, 
младежи и утвърдени автори във всички сфери на изкуствата и рекламни 
материали от 6000 лв. да бъде намалена на  5300 лв., а  тези 700 лв., които 
са остатък да бъдат прехвърлени в т.2.11. за провеждане на „Национален 
конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов“. Беше направено и още едно 
предложение: да бъде създадена нова точка 2.12.3 „Други“ и там да се 
изпише разликата, която се получаваше без да е ясно къде точно и за какво 
са тези средства в тази точка. Тези предложения бяха подкрепени и приети 
от комисията. Видях, че те са направени тези корекции в този вариант, 
който днес ни се предлага. В цялост постоянната комисия не подкрепи 
докладната записка и проекта за решение, като гласували „ЗА“ бяха 2-ма 
от членовете на комисията, „против“ – няма, „въздържали се“ – 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК за младежта, спорта и 
туризма 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната 
записка и проекта за решение с: 3 гласа „ЗА“, 1 – „против“, 1 – „въздържал 
се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК по международно 
сътрудничество 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи проекта за бюджет 
за 2019 г. с: 5 гласа „ЗА“, 3 – „въздържали се“, без „против“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Понеже имам няколко въпроса, как ще процедираме – един по един 

или да ги задавам и след отговор да продължавам към следващия? 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Както Ви е удобно според вносителя. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Един по един. Първия ми въпрос е, не знам може би е някаква 
техническа грешка – на страница 7, където са „Капиталови разходи“ за 
Функция „Жилищно строителство“, предвидени 1 млн. 228 х.лв. и като 
трета позиция пише: Основен ремонт на паркинг кв. 82 гр.Разград на 
стойност 25 000 лв. Обърнете отзад на страница 8, предпоследна позиция, 
т.е. пред, предпоследна отново: Основен ремонт на паркинг кв. 82 

гр.Разград на същата стойност. Предполагам, че става въпрос за един и 
същи паркинг. Така ли е? 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Става дума за един и същи паркинг, в началото е в описателната 

част, а след това са изброени основните ремонти.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Не, понеже следват същите улици надолу, за това питам.  

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Основен ремонт на паркинг кв. 82 и отзад… 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

И в същия абзац, който е там с колко на броя подточки…И тук 
въпроса ми е дали при изчисляването на общата сума за капиталови 
разходи – два пъти е смятан този квартал? 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Разбира се, че не е смятан, защото ако отворите разшифровката отзад 

на капиталовите разходи – той фигурира веднъж в Приложение № 5. В 

Приложение № 5, където са обектите на капиталовата програма фигурира 
под номер, сега ще го намериме…Основния ремонт… 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, да, има го отзад.  
 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Има го, с една стойност 25 000 лв. На практика има два паркинга, 

единият на кв. 82, другият, който постъпи по време на публичното 
обсъждане, само че той беше за 18 000 лв. и мисля, че и той фигурира в…, 

не мисля, а съм сигурна, че фигурира и е включен в разшифровката на 
Приложение № 5.  
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

А може ли тук един доуточняващ въпрос?  

 

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

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

За кой квартал става въпрос? Къде ще е този паркинг? 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Паркинга се намира до магазин „ТеМах“. Там има два блока, които 

имат много малко паркоместа. Получи се подписка от двата блока, които 
искат разширяване на съществуващия паркинг, тъй като съседният имот – 

парцел е към магазин „ТеМах“ се оказа, че единствената възможност е да 
бъде в западна страна да бъде удължен паркинга, за това са предвидени 
средствата. А другият, който постъпи по време на публичното обсъждане е 
паркингът, който се намира до малката джамия, блоковете Млади 
семейства. Благодаря.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

И аз благодаря. Следващия ми въпрос е, той произтича от това, което 
ми направи впечатление в Приложение 4.1. – финансовата план-сметка на 
„Ученическо столово хранене“. Заложени са, численост на персонала 42 

бройки. Погледнах миналата година, числеността е била същата. В същото 
време в края на миналата година – месец ноември, поради съкращаване на 
щата бяха освободени двама човека и точно ще Ви кажа от кои позиции – 

организатор стопански дейности и технолог. Има ли ново щатно 
разписание, доколкото знам Кметът на общината го утвърждава и има ли 
такова утвърдено ново щатно разписание, и ако да, с какви бройки? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Госпожо Неделчева, няма съкращаване на щатове. Има промяна на 

длъжностите.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Можете ли да ми отговорите в момента тези две длъжности, които са 
съкратени – организатор стопански дейности и технолог, на тяхно място 
какви нови длъжности се заемат? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Не мога да отговоря сега. Значи, това е на столовото хранене, не на 

общинска администрация.  
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Аз ще Ви кажа защо задавам въпроса. Значи, нали Вие по принцип 
утвърждавате щатните разписания на общинските предприятия? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Да. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Защото има такова щатно разписание. С 42 щатни бройки и две 
позиции абсолютно празни. Какво сте утвърдили на тези позиции? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Госпожо Неделчева, не мога да Ви отговоря в момента. Ако толкова 

много държите след като приключим сесията ще Ви отговоря.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Не, господин Димитров, не са 5. Сега в момента се занимаваме с 

бюджета, не мисля, че тези въпроси имат съществено отношение към него. 
Мисля, че нямат. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Нормално ли е да бъде утвърдено щатно разписание с празни 

позиции? Какво ще се назначава там – пилот на самолет ли… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Момент, момент. Я ми покажете документа, с който аз съм утвърдил 

щатното за тази година. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Ама… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Не, не, няма „ама“, покажете ми го.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Защо аз да го покажа… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Покажете го, защото Вие изнасяте информация, която може би не 
отговаря на истината. Ами да, покажете утвърденото щатно за 2019 г. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Господин Василев, миналата година Ви поисках щатното разписание 
на общинската администрация и отговора беше, че това било не знам си 
каква тайна и не ми беше предоставено. По тази логика… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Ами правилно са Ви отговорили.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Ще ми бъде ли предоставено на столово хранене, ако го поискам? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Когато бъде утвърдено – може би. Благодаря.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Имам и други въпроси. Сега, миналата година…само секунда, 
страница 14 мисля, че беше…В бюджета за тази година ни се предлага да 
утвърдим размер на посочените задължения  на стойност 49 868 лв.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Страниците бихте ли ги казвали за да се ориентират по бързо всички 

съветници и вносителят. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Това е страница 12, т.14 – Одобрява размера на просрочените 
задължения от 2018 г., които ще бъдат разплатени от бюджета за 2019 г., в 
размер на 49 868 лв. Пред мен е страница 13 от миналата година, пак в т.14 

– Одобрява размера на просрочените задължения от 2017 г., които ще 
бъдат разплатени от бюджета за 2018 г. в размер на 49 868 лв. За едни и 
същи задължения ли става въпрос, нови натрупани, има ли стари 
разплатени от тях, защото цифрата е абсолютно същата до лев.? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Госпожа Иванова ще отговори. 

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 
Цифрата е абсолютно същата, може да дойдете и да проверите по 

счетоводни данни, задълженията и към момента към 31 декември са 
абсолютно същите.  
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

А има ли от миналата година… 

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 
Няма нови задължения. За същите задължения, които бяха 

просрочени към 31 декември 2016 г. и заложихме за разплащане през 2017 

г., отново абсолютно за еднакви задължения става дума.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Предполагам, че това важи и за следващата т.15 – за просрочените 
вземания, които са абсолютно същите миналата година и тази 300 000 лв.? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Колко?  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

300 000 лв. просрочени вземания, т.15 в таз годишния бюджет е на 
страница 12, пак под това, което коментирахме преди малко. На страница 
12, т.15.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

На страница 12 под това, което преди малко коментирахме за 
просрочени задължения, които ще бъдат разплатени, следващата е 
просрочени вземания, които се предвиждат да бъдат събрани. Имаме една 
и съща цифра миналата година и тази година. Прехвърлени са същите 
просрочени задължения от миналата година, т.е. те не са били взети и ги 
залагаме и тази година, така ли да го разбирам? 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Завели сме дела за стойността на тези задължения, те не са 

приключили в рамките на текущата година. Нямаме как да отпишем 

задължения без да имаме влязло в сила решение и за това вървят така в 
няколко години последователно задълженията и вземанията. Благодаря.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

И аз благодаря. И още един въпрос-миналата година, когато Кмета 
представи бюджета в началото на февруари, господин Василев, Вие 
казахте, че има изготвени проекти на стойност около 4 млн.лв. за един 
участък между улиците „Априлско въстание“, „Перистър“ и „Странджа“ за 
подмяна на В и К и чак след това евентуално нали да се търсят 
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възможности и за асфалтиране на улиците в този район. И цитирам Ви, 
казахте че: „съвсем скоро ще ходя в МРРБ за да искам тези пари, а след 
това може да се пристъпи към асфалтиране“. Бихте ли ни казали, какво е 
развитието на този въпрос? Защото не видях такова нещо в бюджета.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Да, има готови проекти, но няма финансиране. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

А търсено ли е, както обещахте от МРРБ? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Търсено е, но е нямало възможност към него момент. Знаете много 

добре, че миналата година имаше бедствени положения в много части на 
страната, непредвидени разходи – наводнения, отнесени мостове и т.н. 
Предполагам, без да твърдя, предполагам, че е имало пренасочване от 
свободни средства точно към ремонти на такива места.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли с въпросите, госпожо Неделчева?  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Още един последен на този етап въпрос, ако обичате. И още нещо от 
същата сесия, когато приемахме бюджета миналата година, сигурно 
всички колеги си спомнят, в началото на сесията беше дадено възможност 
на една гражданка, живуща на улица „Преслав“ да направи изказване и ни 
запозна с проблема на живущите на тази улица. Колегите сигурно си 
спомнят, че тя е била предвидена за асфалтиране, но тъй като там има 
район, в който няма канализация те отказали. И тази година обаче нищо не 
видях за тази улица „Преслав“ – стои ли на вниманието на ръководството, 
какви са намеренията за тази улица?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Както нееднократно е ставало дума, не само улица „Преслав“, а още 

15 на брой на територията на гр.Разград са без канализация. Аз мисля, че 
обяснявах даже, бях извадила проектите, те са проектирани във времето 
тези улици, само че не е осигурено финансиране. Евентуално това би 
могло да се случи чрез водния цикъл, който към настоящия момент поради 
обективни причини не може да се реализира на територията на града. Ние 
не смятаме за правилно, говоря от името на ръководството, да подхождаме 
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избирателно или по някакъв начин кои точно от тези улици 15 на брой, на 
обща стойност 3,5 млн.лв. впрочем, защото това са скъпи съоръжения да 
бъдат финансирани през годините, защото не знам и какъв да бъде 
критерия. Направо казвам. На едната улица има 15 водопроводни 

отклонения, на другата има само 3, на третата обаче според тях е 
належащо най-много, защото те нямат достъп до главна улица. Какъв 
точно да бъде критерия, когато се избира на коя улица да се прави 
канализация на коя не, аз направо казвам не съм в състояние да отговоря.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

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

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Ама не е вярно това нещо. То при вас може би има само едно 

предложение внесено, но в общинската администрация има поне от три 
улици тази година.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Колега Димитров, има решение на постоянната комисия по ТСУ за 
улица „Преслав“ от миналата година, което изобщо не е взето в предвид.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля да не вземате думата без да сте я поискали и аз да съм 

Ви я дала. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя?  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли други въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо 
Тодорова.  

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз преди да задам своите въпроси искам да отбележа факта, че като 
общински съветник във връзка с работите ми в постоянните комисии, по 
точно в постоянната комисия по спорт и туризъм, където разглеждахме 
проекто-бюджета на Община Разград ми бе отказано… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Тодорова… 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

…да разбера състава на комисията за субсидиране на спортните 
клубове, както протокола от извършване на… 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Господин Стоян Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, моля Ви се да не си повишаваме тон. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Вие пречите на съветниците да си развиват въпросите. Запазете 
малко търпение… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще имате възможност… 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Общинският съветник си развива въпроса… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще имате възможност в протокола да видите, че госпожица 
Тодорова каза, че преди да си зададе въпросите иска да каже. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За да се мотивира. Моля Ви бъдете малко по търпелива към 

съветниците.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Абсолютно съм търпелива. Заповядайте, госпожо Тодорова, да 
продължите със задаването на въпросите.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Мотивировка. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

На въпроси сме. Заповядайте, слушаме въпросите Ви. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Така, аз пак ще се върна на това, че не знам по какъв начин 
възпрепятствате, т.е. общината възпрепятства работата на общинските 
съветници в комисии, след като не предоставя част от документацията и то 
точно в най-важния документ, който ни предстои днес да приемем-

бюджета на общината за 2019 г. въпреки писменото ми депозиране до 
Кмета чрез Председателя на Общински съвет, чрез Вас, уважаема госпожо 
Председател, аз до ден днешен не получих нито заповедта за тази комисия, 
нито протокол от нейната дейност, което ме навежда на мисълта, че е 
опорочено и може би непрозрачно това разпределение на средствата за 
спортните клубове.  

Въпроса ми е…Така, това е много съществено и…въпроса след 
малко. Моля Ви се да не ме прекъсвате,  тук в залата, госпожо 
Председател, внесете ред.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Аз пазя ред. Заповядайте, чакаме Ви въпроса, госпожо Тодорова. 
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Първия ми въпрос е свързан с проекта за бюджет във функция 
„Образование“, Приложение №2.3 и по-точно в т.3.7, касаещ… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Може ли само страниците да казвате, много е по-лесно и бързо.  
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Страница 7 в разбивката. Така в т.3.7 касаещ Центъра за работа с 
деца тази година са драстично намалени средствата за издръжка от 
собствени приходи на общината с цели 13 500 лв. са намалели тези 
средства, 2018 г. са били 23 600 лв., а сега се предлага 10 100 лв., в тази 

връзка моят въпрос е следния: с това драстично намаляване на издръжката 
в общинската дейност на Центъра за работа с деца ще бъде ли обезпечено 
напълно работата на хората, също така и консумативите, материалите ще 
бъдат ли достатъчни тези средства за осигуряване на нормални условия на 
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работа, както и на нормални условия на децата, които посещават школите 
и клубовете в този център? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Как искате да Ви се отговаря – наведнъж всичките въпроси ли ще 
зададете или след всеки въпрос искате да получавате отговор.  

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Ами мога да задам и другия въпрос, колкото има но… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Ами аз не виждам къде виждате драстичното намаление на 

общинската дейност, защото като цяло стойността от 23 600 лв. е запазена, 
даже е увеличена 878 лв. Това, че държавната дейност се повишила, нали 
това не означава, че ние трябва да поддържаме същите местни приходи, да 
даваме същата стойност от страна на общината.  

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Тук не говоря за държавната дейност, тук говоря за общинската 
отговорност, към децата на Разград. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Ами общинската отговорност и държавната дава точно толкова, 

колкото са били и миналата година, даже повече.  
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Миналата година са заложени двайсет от общинската дейност. Да, 
тук факт е държавната дейност е увеличена спрямо предходната година. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Ами разбира се, че е увеличена, защото е увеличен стандарта. 
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Но е намалена за сметка на това общинската дейност, собствените 
приходи на общината.  

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Ами когато се увеличава държавната дейност, длъжни ли сме да 

увеличаваме общинската дейност след като, като цяло стойността е по-
голяма? Аз не виждам логика в това честно казано. Издръжката не е 
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намалена, издръжката е повече отколкото преди, даже има и увеличение. 
Още един момент, миналата година всичките центрове, така както бяхме 
предвидили местните дейности, накрая ние не ги дофинансирахме на 100 

%, ще ми кажат от счетоводството на колко процента ги финансирахме, 
защото те завършиха годината без необходимост от използване на цялата 
местна дейност, напротив, върнаха такава. Благодаря.  

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Моят въпрос не случайно е зададен… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля Ви се, изчакайте да получите отговор в пълен капацитет.  
 

Г-жа Даниела Николова – Главен експерт „Бюджет“ 

Ако може доуточнение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, заповядайте. 
 

Г-жа Даниела Николова – Главен експерт „Бюджет“ 

При изготвянето на бюджета на общината в частта за местните 
дейности сме искали разработка на всеки един второстепенен 
разпоредител, в това число такава разработка е представена и от Центъра 
за работа с деца. Държа да Ви кажа, че това, което те са предвидили като 
цяло държавна и общинска дейност – общо разхода, това им се осигурява в 
рамките на разпределението държавна-общинска. Значи те са поискали 
тази сума общо в разработката при условие, че за да си осигурят всички 
дейности, които извършват и да имат средства за трудови разходи със 
съответното увеличение, когато стана ясно какъв ще бъде размера на 
държавните дейности, разликата между това, което те са поискали и 
държавните дейности остава като задължение на общината да им осигури 
тези средства. Те не са искали повече средства от това, което е общо за 
дейността.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря, стана ни ясно. Продължете с въпросите.  
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

И според Вас след като не са искали тези средства…, т.е. не са 
искали повече средства, така да се изразя по-конкретно, това означава ли, 

че общината не знае техните проблеми, че имат нужда от поддържане на 
сградният фонд… 
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Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Капиталовите разходи не са за тяхна сметка, тях ги прави общината. 

Ако Вие говорите за издръжка и намесвате капиталови разходи-две 
коренно различни неща. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Да, да аз тук исках да цитирам и за капиталовите разходи, защото не 
са заложени. Не случайно задавам този въпрос, защото искам да видя 
отношението на ръководството на общината точно към този тип центрове 
за личностно развитие.  

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Отношението е точно толкова средства, колкото им са необходими, 

колкото са заявили точно толкова им е осигурено. Благодаря.  
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли други въпроси във връзка с докладната записка? Явно не. 
Други съветници, които да искат да зададат въпроси към вносителя. 
Заповядайте, господин Димитров, Стоян Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Иво Димитров, вдигна преди Вас ръка, но не беше на 
своето място, така че заповядайте Вие. След това ще Ви дам думата,  
господин Димитров. Моля Ви, господин Димитров, господин Стоян 
Димитров, ще зададе своите въпроси, а след това сте Вие наред. 
Заповядайте. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Днешното заседание е финала на дългата и сложна процедура за 
приемане на бюджет. За това и общинските съветници трябва да имат в 
пълен обем необходимата информация при вземането на своето решение. 
Във тази връзка аз моля Кмета на общината да поясни пред общинските 
съветници и към днешна дата 31 януари и след проведените обсъждания на 
проекта за бюджет поддържа становището си, че Община Разград не бива 
да се ангажира с изграждането на система за наблюдение и контрол на 
атмосферния въздух или по темата, която работим заедно с Областния 
управител и четирите големи фирми, това е първия ми въпрос и моля за 
отговор. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Много благодаря, господин Димитров. Как казахте думата, как 
казахте, че общината не се ангажира… 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Към днешна дата ръководството на общината във Ваше лице, счита 
ли, че не е необходимо да се ангажира с този проблем за изграждането на 
мониторингова система за наблюдение и контрол на чистотата на 
атмосферния въздух. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Да, благодаря, господин Димитров. Така, първо зададохте по много 

интересен начин въпроса, след това се коригирахте, напротив 
ръководството на Община Разград е изключително загрижено и 
ангажирано с чистотата на въздуха. Но повтарям го за пореден път, 
бавничко, ясно да ме разберат пак, който не ме е разбрал, ако Вие сега или 
някой гражданин, или друг общински съветник разяснят на цялата 
аудитория - на Общинския съвет, на гражданите, каква ще бъде ползата и 
ефективността от закупуването на тази система, тя ще гарантира ли 
спирането на замърсяването във въздуха. Ето на този въпрос, ако ми 

отговорите и ако ми гарантирате, аз ще направя всичко възможно не за 50, 

ако трябва да бъде за 200 000 лв. да купим система. Ще спрат ли 
миризмите, господин Димитров, в града след като закупим тази система? 

Ей това искам да ми отговори някой, аз не съм експерт. Но като човек 
отговорен за правилното разходване на бюджета, нали съм силно загрижен 
къде ние пръскаме пари. Отговорете ми моля Ви се ще спре ли 
замърсяването на въздуха? Ще спрат ли миризмите, ако ние вземем тази 
система?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Да, досега никой не успя да ме убеди в правотата си. Освен това 

ангажираността, виждам нали как така идеята е да ме тикате към 

Областния управител, да той смята, прави, което е необходимо според 
него, фирмите също. В същото време фирмите, които Вие посочихте по 
категоричен начин отказаха на тяхна територия да бъдат монтирани 
датчици. Всъщност не знам ние какво ще проверяваме, къде ще ги слагаме 
тези датчици, какъв ще е ефекта от тази система, която отчита, че въздуха е 
замърсен, кавал съм го и друг път ние с просто, с нашите си 
физиологически възможности, сетива ние установяваме, че ни мирише. И 

аз пак питам кой от Вас ще гарантира, че миризмата ще спре? Стига с тези 
спекулации моля ви се и обяснете на хората как ще спрете миризмата с 
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тази система. Тук не става въпрос нито за 5 000 лв., нито за 50 000 лв., нито 
за 500 000 лв. Ще ни гарантира ли това чистотата на въздуха закупуването 
на тази система? Ей това искам да ми отговорите.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Аз ще отговоря на Кмета, 
когато пристъпим към изказвания и дискусия.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Става въпрос, въпроси ако имате. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

И сега само ще продължа с въпросите.  
 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Не, на етап поставяне на въпроси. 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Отговорите ще получите в становищата. Заповядайте, господин 
Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да, благодаря.  
 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Това беше отговора на Кмета, ние в нашите изказвания ще посочим, 

считаме че той греши и проявява един неоправдан инат, като започнем още 
от концесията на…. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Много Ви моля не ми давайте оценка, господин Димитров. Да не 
влизаме в някакви лични, защото и аз мога да Ви дам персонална оценка. 
Много Ви моля. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще помоля… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Много Ви моля, това тук не е пазар или мегдан, където да си 

хвърляме тука разни обиди. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Ако ще викате и аз мога да викам… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Много Ви моля, Вие викате по време на цялата сесия и мислите, че 

можете да въздействате на общинските съветници по някакъв начин.  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Обявявам 10 минути почивка от името на групата на „ГЕРБ“. 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

След приключването на почивката продължаваме на фаза въпроси. 

Заповядайте, господин Димитров, имате да доразвиете още такива. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Следващия ми въпрос е свързан с капиталовите разходи. 

Възможностите на бюджета са дали основание на вносителя – Кмета на 
общината да предложи капиталови разходи свързани с ремонт на някои от 
улиците в Разград, но прави впечатление, че остават открити въпросите за 
големи булеварди и големи пътно-транспортни артерии. В тази връзка ние 
имаме предвид и практиката, че е възможно през годината да се получат 
трансфери и от държавния бюджет, но трябва сега при приемането на 
бюджета и след като са включени сравнително не големи улици, като 
„Вардар“, „Руен“, „Стефан Караджа“ и т.н., да получим някаква 
информация ще има ли възможност за такива големи булеварди като 
„Странджа“, а там положението наистина е много остро, да бъдат 
ремонтирани и по какъв начин през годината. На следващо място, ако при 
изпълнението на отделните разходи се реализират и икономии има ли 
възможност и какво е виждането на Кмета на общината да се реши един 
проблем с увеличаване на парко-местата в жилищния комплекс „Орел“? 



96 

 

Там по редица субективни обстоятелства вечер комплекса се задръства от 
леки автомобили и хората няма къде да паркират. От моите впечатления, 
от срещите си с избирателите има основания да се приеме, че съществуват 
терени и места за увеличаване на парко местата. И в тази връзка бихме 
искали да получим допълнителна информация, относно възможностите за 
ремонт на големите пътно-транспортни артерии конкретно на булевард 
„Странджа“ и ако има икономии, възможности през годината дали и 
местата за паркиране в ж.к. „Орел“ биха могли да бъдат увеличени. И още 
един въпрос имам след това. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря. 
Уважаеми господин Димитров, абсолютно сте прав. Ние работим 

вече втора година, в момента, може би го казах на комисиите, може да не 
сте го чули, в момента сме на фаза избиране на изпълнител по обществена 
поръчка за ремонт на булевард „Странджа“, което е на стойност 2,7 

млн.лв., който проект включва пълна рехабилитация на участъка условно 
казано от Гатко до Горското. Това е цялостна подмяна на улицата, на 
асфалта плюс бордюри, плюс тротоари, плюс ново осветление и т.н., пълна 
рехабилитация. В момента, в който бъде избран изпълнител и в зависимост 
от това дали има обжалване, аз ще започна разговори по отношение 
финансиране, целево, на този проект. Това е за тази година. Просто мисля, 
че в рамките на тази година няма да успеем с други булеварди дори да има 
пари, освен това дори ние да намерим пари ние ще бъдем принудени да 
направим нова обществена поръчка евентуално за новия участък. Имате 
предвид най-вероятно „Априлско въстание“? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Да. По отношение на паркингите в ж.к.“Орел“, в момента при 

изпълнението на този проект сегашния, който е ние нямаме възможност да 
изграждаме каквито и да е допълнителни паркинги, отклонения, 
разширения, защото всичко е въпрос на проект. Има авторски права и т.н., 

сложни са процедурите, Вие сам ги знаете по промяна на самия проект, те 
биха могли да бъдат заложени евентуално в друг проект.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, за последния въпрос. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

През миналата година започна една важна дейност, която касае 
състоянието на екологията и средата в град Разград, свързана и с важната 
артерия – река „Бели лом“ откъм екологично отношение, а също и 
транспортно. Беше започнато почистване на голяма част от коритото на 
реката, която ще продължи и през тази година. В тази връзка аз бих искал 
да получим допълнителна информация, какви са възможностите да 
продължи през 2019 г. работата свързана с коритото на река „Бели лом“, в 
това число и залесяването с нови подходящи растителни видове. Остана 
една неяснота при дебата по обсъждането на проекта за бюджет през 2019 

г. и от разменените становища между нашата група съветници и групата на 
„ГЕРБ“, която публикува официален коментар на тези проблеми. Бихме 
искали да изясним един въпрос – през 2018 г. бяха залесени част от 
териториите около река „Бели лом“, северно от реката започващи от двата 
моста, моста пред читалище „Развитие“ и моста до поликлиниката и 
общинската администрация. От общински съветници на „ГЕРБ“ ни беше 
отговорено, че за това са били разходвани 10 000 лв. Тази работа ще 
продължи и занапред, и ще бъдат засаждани нови видове и нови територии 
ще бъдат облагородени. Но бих искал Кметът на общината да отговори по- 
конкретно за тези дръвчета, които вече са засадени, каква е стойността на 
едно дръвче и кой е доставчика при посочената сума от 10 000 лв. Ако той 
не е в състояние, което допускаме и е напълно възможно, то Ви моля в 
рамките на обсъждането на този въпрос някой от общинска администрация 
да направи справка и да можем да получим отговор, като се включат и 
бройките дръвчета, доставчик, единична цена. Благодаря, това са 
въпросите ми.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Действително ние ще продължим и тази година прочистването на 

коритото на река „Бели лом“, предвидили сме около 27 000 лв. в тази 

дейност. 7 000 лв. ще отидат за…сума, която плащаме за поддръжка и 
експертиза на състоянието на язовирните стени и другите 20 000 лв., 
разбира се нашето общинско предприятие също ще помогне. Знаете много 
добре, че миналата година започнахме дейността по почистването на 
коритото с отстраняването на опасни дървета, нещо, заради което имаше 
напрежение в социалните мрежи, включително нали след един много 
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активен член на една социална група подаде жалба в прокуратурата, за 
което аз съм много благодарен. Бяхме проверени в пълен обем и 
становището на прокуратурата е, че Община Разград и Кметът са 
действали изключително и само законосъобразно. Нека да Ви припомня 
пак какво се случи – имаше недоволни граждани, които препречиха 
работата на фирмите, на работниците, имало е заплахи за побой и шефа на 
фирмата се обади и каза, че той не може да си държи работниците, когато е 
заплашена тяхната безопасност и здраве. Хубавото в цялата работа е, че 
тази фирма, която беше имаше специализирана техника благодарение на 
която бяха премахнати наистина тези огромни дървета, защото 
общинското предприятие, Община Разград няма такава техника. Ние не 
сме в състояние да съборим такива големи дървета по 30-40 метра. Така че 
разбира се кога ще започнем, ще започнем, когато даде време – още малко 
да се стопли, да стане малко по сухо. Може би нещо пропускам? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Очаквам информация за доставката, бройки на дръвчетата и 

единична цена. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Искам само да направя едно уточнение. Ние наистина бяхме 

принудени да закупим тези дървета и да ги залесим. Всички фирми, без да 
посочвам имена, в града, които извършват застрояване, и които 
отстраняват дървесни видове са длъжни да направят т.нар. компенсаторно 
залесяване. Само че с мое писмо до всичките фирми, които работят са им 

оказани какви количества, какъв вид, какъв обем, колко трябва да бъдат 
дебели, на какви стандарти трябва да отговарят дърветата и всеки е длъжен 
да се съобрази с това, което общината има изисквания. Има и наредба, 
точно така. Така, че не очаквайте от мен да засадя дървета, които са тънки 
колкото кутрето ми. Мисля, че бях ясен нали, каквото и да значи това. 
Нали, господин Димитров? Тука мислим еднакво.  

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, доктор Василев, ще помоля да не се води 
диалог. 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 
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Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Можете като излезете от залата. Господин Димитров, приключихте 
ли с Вашите въпроси? Господин Стоян Димитров 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да, аз казах, че това е последния ми въпрос. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, Иво Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Само уточняващ въпрос. Този, който е плашил хората от фирмата да 
не е от общинска администрация? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Граждани, граждани. 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Е, те в администрацията не са извънземни и те са граждани. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Ние да плашим някого ли? 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Кой е заплашвал?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Граждани, излезли са на моста и спират работата на фирмата. Това е, 

което знам. 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

И никой не е отговорил на тези заплахи да викне полиция или това е 
удобен повод да се приберат хубавите дървета… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Това е, господин Димитров, е решение на тези, които са били 

заплашвани.  

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 
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Правилно ама тези, които са били заплашвани, като имат ангажимент 
към Община Разград, администрацията е органът, който трябва да ги 
задължи да изпълнят задълженията си. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Господин Димитров, когато има прокурорска проверка се 

преустановяват всякакъв вид дейности до изясняване на резултата. 
 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Като е свършила по такъв благоприятен, аз нямам съмнения по друг 
начин как да завърши, защо не са се върнали да довършат работата - да 
съберат клонаци, шуми, не знам си какво. Това, което е трябвало да 
свършат. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Господин Димитров, Вас ако Ви уплашат да Ви бият, Вие ще се 

върнете ли? 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Мен са ме плашили и с други неща освен с бой, Вие…На плашлив, 
такъв да Ви приличам?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, имате ли други въпроси или приключихте? 

Заповядайте, господин Монев.  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Господин Димитров, аз имам въпрос към Вас, към Вас имам въпрос. 
Вие защо не сключихте договор с тази фирма, която са плашили? Успяха 
1000 кубика топола да изнесат и се уплашиха, и понеже нямаха договор с 
общината нямаха задължение и за това е дереджето на коритото така.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други съветници, които искат да зададат въпроси във връзка с 
бюджета на Община Разград. Заповядайте, госпожо Димитрова.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, и аз имам един въпрос към вносителя, става 
въпрос за страница 4 от диспозитива, последния абзац, преди разходна 
част. Цитирам абзаца „За трета поредна година ще бъдат възстановени 50 

х.лв. от ползван през преходния програмен период временен безлихвен 
заем от сметка за чужди средства на Община Разград“. Бихте ли ми дали 
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малко по-голямо разяснение, да обясните на общинските съветници, какъв 
е точно този временен безлихвен заем? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Ами аз бих могъл да кажа ама по-добре главната счетоводителка да 

отговори. Само ще кажа, че има едни средства в рамките на 300 000 лв. ли, 

госпожо Иванова? 

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 
380 000 лв. бяха.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
380 000 лв. бяха, които предното ръководство на общината 

изхарчило…Всъщност кажете там за какво става въпрос.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Иванова. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Защото някой харчи пък ние плащаме.  
 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 
Не, не са изхарчени. Става дума за проект по Оперативна програма 

„Региони в растеж“, пътя Разград-Дянково, в момента не мога да кажа 
наименованието на целия проект, проектът е реализиран през периода 
2007-2009 г. Тези 380 000 лв. представляват наложена финансова корекция 
по проекта, в края на проекта. Тази финансова корекция се трансформира в 
безлихвен заем със средства от набирателната сметка на общината поради 
невъзможност в края на периода от набирателна сметка, за да се изплати 
задължението към фирмата изпълнител на проекта. Тези средства се 
възстановяват – да, сега във времето, всяка година в рамките на 50 000 лв. 
Все още има за възстановяване. До тук, нямам точна готовност, но мисля 
че 150 000 лв. вече сме възстановили с тази година. Разликата в този 
безлихвен заем, че е от набирателната сметка на общината от чуждите 
средства, които…Не от бюджетната, от набирателната сметка на общината.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
380 000 лв. 
 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 
380 000 лв. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Финансова корекция? 

 

Г-жа Полина Иванова – Главен счетоводител в Община Разград 
Да.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Така, плюс 400 000 лв. финансова корекция 2015-2016 г. още като 

влязохме, колко стават 800 000 лв. финансови корекции на предишното 
ръководство. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи да задават 
въпроси към вносителя. Преминаваме към изказвания и предложения във 
връзка с докладната записка. Заповядайте, госпожо Неделчева.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожо Председател, аз преди да започна изказването си искам да 
се възползвам от възможността, която дава чл.59 от нашия Правилник, че 
всяка група съветници има право да поиска удължаване на определеното 
време за изказване, за да не бъда прекъсвана по време на изказването си.  

Уважаеми колеги, гледаме най-важния документ, от който зависи в 
много голяма степен живота на всеки един жител на Разград, на общината. 
Това, което ще кажа е всеизвестно и познато за всеки един от нас, че 
бюджетът е финансов инструмент, с помощта на който се правят политики, 

политики за развитието на Разград, за развитието на населените места. За 
съжаление и в този бюджет не виждаме някакви по различни политики от 
това, което имаше и в предходните бюджети. Ще започна анализа си от 
общата рамка на бюджета, безспорно има ръст, който е с близо 6 мил.лв. 
Това отново обаче е, както и миналата година, се дължи най-вече на 
държавните дейности, малко над 4 млн.лв., отново всички знаем от къде 
идват, това е увеличаването на единния разходен стандарт за делегирани 
от държавата дейности – например в образованието. В приходите за 
местни дейности на пръв поглед също има ръст с 1 млн. 829 х.лв., но при 
по внимателен прочит нещата изглеждат малко по-различно. Само 
преходният остатък в местни дейности е 2 млн. 885 х.лв. Ако направим 

съответните аритметични действия познати на всички нас, ще излезем 

дори на минус. Защо е оставен този голям преходен остатък точно в година 
за местни избори, това е съвсем друг въпрос и може би отговорът му е 
познат на всеки един от нас. Хубаво е общинските пари да се харчат 
разумно и да се правят икономии, когато обаче тези икономии са за сметка 
на чистотата, на дупките по улиците, на заледените и непочистени от снега 
улици и общински пътища, това говори за безхаберие, некомпетентност. 
Да, в бюджета са предвидени пари за ремонт на няколко улици, но отново 
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липсват част от тези с най-интензивно движение. Преди малко въпроса на 
господин Стоян Димитров, беше свързан с най-наболелия проблем в 
Разград – улица „Странджа“. Миналата година, когато приемахме бюджета 
Вие господин Василев ни успокоихте, че има проект за тази улица, както и 
сега го казахте за над 2 млн.лв. Цитирам „Готови сме и ще кандидатстваме 
за финансиране“, можете да го проверите в протокола. Кога, господин 
Василев? Мандата изтече. Кога ще стане това кандидатстване, кога ще 
бъдат намерени тези пари и за да може до края на мандата да видим тази 
улица такава, каквато трябва да бъде? Явно ще останем и с неизпълненото 
Ви обещание. Ще Ви припомня още едно Ваше обещание от същата сесия 
– „Ще се търси финансиране за рехабилитация на улиците в ж.к.“Орел“ 

тъй като в проекта няма пари за това“. Никъде обаче в бюджета не личат 
такива намерения –нито от целева субсидия, нито собствени средства, нито 
пък от някакъв проект. Макар че в комисия ние с Вас дълго дискутирахме 
проблема за улица „Перистър“, аз отново ще я спомена, защото тя също е в 
безобразно състояние. На комисия Вие казахте, че не можете да направите 
справка как е ремонтирана през 2014 г. с пари от общинския заем. Аз я 
направих тази справка, намерих информацията  - улица „Перистър“ не е 
рехабилитирана от заема. Правени са само кърпежи, като текущи ремонти. 

Не мога да отмина и непрекъснато увеличаващия се резервиран кредит. Да, 
така както бяхте писали във вестника всички разходи по това перо се 
утвърждават от общинския съвет, но постфактом след като са били 
извършени. Аз ще Ви прочета преди малко това, което в диспозитива в 
т.20, какви правомощия даваме на кмета на общината, т.20.3 – Да 
разпределя резервирания бюджетен кредит, определен за неотложни и 
непредвидени разходи. Хубаво е, че от този кредит е дадено пари за 
училища и за други обществено полезни дейности, но не е ли редно те да 
бъдат залагани в съответните функции в бюджета предварително още със 
съставянето на бюджета? Другото е демонстриране на Вашето лично 
благоявление, господин Василев – на кого и колко ще дадете от този 
резервиран кредит, но тази практика Вие добре сте я изучили от Вашия 
премиер. Ако трябва да обобщя ще кажа, че това е поредния бюджет на 
неизпълнените обещания и неизпълнени поети ангажименти, бюджет на 
некомпетентното управление, едни и същи обекти се прехвърлят от година 
в година, бави се изпълнението им, защото боксуват обществените 
поръчки. В някои случаи не става въпрос за строителство, а дори се 
заобикалят обществени поръчки, но тази тема ще я обсъдим в друга сесия 
по повод мое питане, което подготвям. Бюджет 2019 г. отново ще бъде 
бюджет на оцеляването, в който липсват политики за развитие. Няма една 
дума за осигуряване на условия за привличане на инвестиции в реалния 
сектор, няма нищо за насърчаване на бизнеса, няма заложени пари за 
проектиране. Аз и миналата година в изказването си бях посочила, че още 
в приоритетите началото на диспозитива 4 или 5 бяха приоритетите още 
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там няма нищо казано за разлика, пак разгледах бюджети на други 

общини, като Бургас, Варна и т.н., още в приоритетите хората си го залагат 
това нещо, т.е. имат мисъл за развитие на своята община в тази посока. 
Като го споменах преди малко – оцеляване пак се връщам на това, което 
вчера излезе във вестника, където предишните управления на общината са 
неречени „период на оцеляване“. Само че през този период на оцеляване в 
Разград беше направен нов театър, беше направена нова художествена 
галерия, обнови се инфраструктурата в Абритус, създадена беше Бизнес 
зона „Перистър“, благодарение на която все още има някакви постъпления 
в общинския бюджет от продажба на собственост или отдаване. Върнати 
бяха общинските гори, господин Василев, от които има един значителен 
приход в момента в бюджета. Основно бяха ремонтирани 7 квартала и 
центъра, подготвени бяха редица проекти, които в момента се изпълняват, 
благодарение на които в края на мандата най-вероятно и Вие ще имате 
възможност да режете ленти. И накрая искам да кажа – Дай Боже всеки му 
такова оцеляване.  

 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Госпожо Неделчева, много важно е едно уточнение да направите. 

Първо, чудесно Вие бяхте учител по български език и литература, нали? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

И съм. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
По отношение на Вашия коментар ще кажа - едно сравнително 

нескопосано съчинение. Толкова по Вашите… Но с последните Ви 
изречения много важно е да отбележите и за общинските съветници, 

защото някои от тях са много малки и не знаят, нали, всъщност и 
общинските служители, като гледам част от тях ги е нямало тука. За какъв 
период от време говорим за всичките тези неща е направило управлението? 

Говорим за 2-3 години, за двата мандата на господин Кмета предишния 
или ще хванем и мандата на господин Узунов? Ей това е много важно. И 

момент само, изключително некоректно е да съпоставяте нашия мандат, 
който е четвърта година с нещо, което е правено например за 15 години. 
Благодаря.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Това некоректно съпоставяне го правите Вие и тези, които са 
написали отговора във вестника, господин Василев. Вие го правите това 
некоректно съпоставяне.  

 



105 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други съветници, които искат да направят изказване или 
предложение във връзка с докладната записка? Заповядайте, господин 
Христов.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Редно е всяка една политическа формация да каже няколко думи. Аз 
имах възможност на комисията по ТСУ да кажа, че за някои това ще бъде 
последния бюджет, за който има възможност да гласува и по-скоро в 
своите изказвания нали, нека всеки да направи една равносметка, какво е 
помогнал за развитието на града, как вижда града си в следващите години. 

Това по някакъв начин ще му помогне и да гражданите да могат да чуят и 
да разберат какво е направено и какво има да се прави. Ясно е, че всичко е 
пари и тогава, когато тръгнем да си говорим и за бюджет, и за капиталови 
разходи, и за инвестиционни намерения, на всички трябва да ни стане 
ясно, че всичко е пари. Обаче в един бюджет, аз поне така са ни учили в 
публичното бюджетиране – един добър бюджет при всички положения 
вътре няма да видиш вдигане на данък, за да можеш да дофинансираш своя 
дефицит, че един бюджет трябва да има задължително своите приоритети, 

за да можеш да покажеш как общината ти ще се развива, най-малкото за 
това, за да можеш да представиш своята визия за след 5 години, 10 години, 

да видиш как ще се развива града. Аз като скоба само ще поставя един 
такъв въпрос – всички искаме да има добра пътна инфраструктура вътре в 
града, обаче никой досега не говори, между другото един единствен 
разговор може би е имало нали за пътната връзка на Дунав където трябва 
да излезе, как трябва да я направим, какво трябва да направим, т.е. искаме 
да видим града си осветен, искаме да го видим с добра пътна 
инфраструктура, искаме да го видим…сигурност да има в гражданите да 
могат и бизнеса, който идва тука да види, че и данъците са нормални, 

защото то е ясно, че без данъци няма как да стане. Аз внимателно четох 
това, което групата на социалистическата партия казват за този преходния 
остатък, който го има. Да, когато имаш добър преходен остатък, т.е. 
свободни средства ти можеш да си позволиш да направиш много неща, 
които искал си да ги заложиш, нямало е възможност, защото ясно е, че има 
и обществени поръчки, има обжалвания и т.н., но тука още една скоба ще 
отворя – за тези предприятия, които аз продължавам да ги наричам 

консуматорски не заради друго, а защото ако са в реалния сектор те биха 
спомогнали за увеличаване на брутния вътрешен продукт, за добавената 
стойност, защото те не плащат местни данъци и такси, това трябва да го 
знаем всички, те не плащат корпоративен данък. Аз си направих ей сега 
труда да извадя и да видя – две предприятия имаме, господин Кмете да ми 
кажете в коя група са регистрирани съгласно Закона за камарата на 
строителите тези две предприятия – „Ремонтсрой“ и „Паркстрой“? Те не са 
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регистрирани, те нямат право да извършват строителна дейност, в същия 
момент извършват строителна дейност. Нали дребни такива неща… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Господин Валентин Василев не говори на микрофон. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

…ремонтни са абсолютно и ремонтни, и строителни дейности. 

Когато са от първа до пета категория…Извършват, защото и плочки редят 
и преасфалтиране правят...елементарни неща, които Ви моля тук в най-

кратък срок тези неща да се оправят. Сега нещо, което на мен ми направи 
впечатление и ако си спомняте Вие на една от комисиите казахте, ако 
приемем предложението, т.е. нашите предложения за инфраструктурата, в 
писмен вид ние сме ги представили как ще гласуваме за бюджета и Ви 
казахме включени ли са, Вие имате нашия глас. Освен това, аз винаги съм 

го казвал и на Председателя на Общинския съвет, и на Галя, ако трябва от 
нашата група, ако се изпълни това, което искаме за града, дори и да кажете 
да отидем да оберем някоя банка първите ще бъдем сигурно, които ще 
отидем да оберем някоя банка само и само за града. Обаче кажете ми сега, 
тъй като в някои от нещата аз не виждам да са сложени от нашите искания, 
може би сте ги предвидили в дейностите на тези общински предприятия, 
обаче искам да разбера сега – ясно е улица „Странджа“ ще бъде вече 
рехабилитиран това е ясно, улица „Преслав“ – наистина комисията по ТСУ 

имаме решение, че тази улица, следва да бъдат заложени в бюджета 
средства и това го има като решение, но така или иначе не видях улица 
„Преслав“ да я има. За светофарната уредба е ясно, казахте доколкото 
разбрах, че има предвидени средства за проектиране на светофарната 
уредба, обаче тук не ги виждам никъде. Може би от бюджета на 
общинските предприятия или не знам точно от къде. За детските фигури, 

които са на пешеходните пътеки за училищата- също обещахте, че ще 
бъдат включени в бюджета обаче не ги виждам. Сега за купуването на 
паяка, който репатриращия автомобил по миналата и миналата година има 
решение на Общинския съвет – решение има да се закупи репатриращ 

автомобил. Също го няма. Аз точно за това, когато отчитах как сме 
гласували за докладната записка в комисията по ТСУ, помолих ако има 
някаква възможност нали Вие да кажете, какво точно ще бъде включено от 
тези всичките предложения, които се направиха в комисията и от двете 
писмени предложения, надявам се това поне сега да го кажете, да си 
направим сметка как да гласуваме по-нататък.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Христов? Други желаещи да направят 
изказвания? Заповядайте, господин Димитров.  
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Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател.  
Уважаеми съветници, с нашето решение сега ние ще приключим 

един дълъг процес, както вече се каза по подготовката на най-важния акт и 
най-важното решение на Общинския съвет за годината, това е бюджет. За 
това е нормално и естествено да има разгорещени дискусии и спорове по 
приемането на този бюджет. Казвам тези неща, защото е необходимо да 
бъде ясно и на Кмета, и на представителите на управляващото мнозинство, 
че ако ние съветниците от другите групи отправяме критики, оспорваме 
някои виждания на ръководството на общинската администрация, това в 
никакъв случай не бива да се приема като лични нападки или лично 
отношение. Повода да кажа тези неща е бурната и невъздържана реакция, 
когато споменах, че позицията на Кмета по някои въпроси е проява на 
инат. Става въпрос не за личността Валентин Василев като гражданин, а за 
политически инат на ръководителя на общинската администрация и ако 
това се има предвид, тогава няма да се стига и до изкривяване на 
атмосферата в дискусията. Ние считаме, че проектът за бюджет, който ни 
предлага Кмета на общината страда от съществени пороци и за съжаление, 
въпреки че участвахме активно в подготовката за приемането му виждаме, 
че общинската администрация под ръководството на Кмета не се е 
съобразила с редица важни препоръки и допуска редица пропуски и 
грешки. И за това и след като получихме отговора на някои от въпросите, 
аз сега изразявам становището, че Кмета на общината допуска сериозна 
грешка като продължава да отстоява неправилната позиция, че Община 
Разград не бива да се ангажира с изграждане на система за мониторинг на 
чистотата на атмосферния въздух. Той не за пръв път казва дайте ми 
някакви доказателства и аргументи, че от това нещо ще има полза. Не за 
пръв път, защото още при срещите с областния управител, когато бяха 
представени петте проекта за различните възможни системи и съоръжения 
за мониторинг с различна цена и когато беше изразена готовността на 
ръководителите на четирите предприятия, поиска да има дискусия по този 
въпрос. Още тогава аз му казах, че практиката на съдилищата и в нашия 
район е такава, че вече са наложени санкции за замърсяване на 
атмосферния въздух и чистотата. И посочих на Кмета и пак ще му 
напомня, вижте решението на Районния съд-Разград от октомври месец 
още 2017 г., където беше наложена санкция за именно такова замърсяване. 
Какво ще помогне изграждането на тази система за мониторинг и 
съществуването на такива инсталации? В кабинета на Кмета предполагам 

още е доклада на експертите от областната администрация и също и в 
комисията на Общинския съвет бяха представени, от които е видно, че има 
възможности за изграждане на такива съоръжения на няколко места в 
града и тук не е проблема дали ще бъде на територията на едно 
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предприятие или не. Тук ще се гарантира, че на определени точки, които са 
най уязвими ще има възможност за констатиране, установяване и 

създаване на годно доказателство, което по-нататък да послужи при 
налагането на санкции. Ще помогне ли това в борбата за чистотата на 
атмосферния въздух? Разбира се, че ще помогне. Няма нужда човек да 
притежава особени познания за да разбере, че решаването на този проблем 

е свързано с превенция и санкции, които са в неразривна връзка и там 

където не помага организацията, където не помага предложенията, тогава 
играе и тоягата на санкцията. А санкциите не са малки. Само за това 
конкретно дело, което кмета на общината знае, санкцията е 45 000 лв. Ето 
няколко ей такива санкции и ще видите, че този замърсител на 
атмосферния въздух ще бъде принуден да коригира своето поведение. И за 
това ние считаме, че груб пропуск и недостатък на бюджета за 2019 г. е 
отказа на кмета да се ангажираме с изграждането на такава система за 
мониторинг и чистотата на атмосферния въздух. Нещо, което се прави в 
много областни градове и в други градове на страната, което е утвърдена 
практика. И кмета се сърди, когато го репликираме и правим възражения, 
нима другите кметове от „ГЕРБ“, от другите областни градове са 
популисти, каквито и термини се използваха. Просто вижте техния пример, 
вижте и техния опит и няма да сбъркате, ще направите нещо добро. Пак в 
тази връзка ние констатираме, че в редица случаи трябва повече усилия да 
се полагат за спазването и на финансовата дисциплина и възможностите за 
оптимизиране и намаляване на разходите на общинския бюджет. Така, 
както изразихме положително становище и изразихме удовлетвореност от 
това, че през годината общинската администрация на чело с Кмета е 
постигнала увеличение на събираемостта чрез принудителните способи за 
изпълнение на задълженията по данъци и такси, така ние сега искаме да 
изразим нашата тревога от няколко неща. Първо, необясними действия за 
такива случаи за изразходване на публични средства, както този 
злополучен светофар на автогарата. И там аз се учудвам как Кмета допусна 
да се стигне до това нещо без да се спазват изискванията на редица висши 
нормативни актове, няколко наредби на Закона за устройство на 
територията. Мина се там през едно решение „Ремонтстрой“ да изгради 
светофара и светофара е на лице, но той е един незаконен строеж. За това и 
когато стана ясно това нещо, сега светофара не работи. Не бива да има 
такива случаи на небрежност, използвам колкото се може по-меки изрази и 
на неправилно изразходване на обществените средства. На следващо 
място, ние бихме искали да има яснота във всяко едно отношение от 
действията на общинската администрация и общинските предприятия, за 
това и не случайно темата с дървесната растителност по коритото на река 
„Бели лом“ ще бъде тема и през 2019 г. Много се изговори, но по този 
въпрос аз искам да добавя само следното – от групата общински съветници 
от „ГЕРБ“ така е афиширан отговора и информацията, стана ясно, че са 
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изхарчени 10 000 лв. за засаждането на дръвчета по коритото на река „Бели 

лом“ между двата моста, които споменах – единия с орлите, другия с 
лъвовете от Панчоолу до поликлиниката. Там са засадени 48 дръвчета и 
ако е вярно това, което казват колегите от „ГЕРБ“, че за тях е платено 
10 000 лв. излиза, че за дръвче са платени над 200 лв. Действието делене 
показва, че е някъде около 207 лв. - 208 лв. на дръвче. Това е много 
смущаваща цена и дано до края на обсъждането на бюджета Кмета да ни 
даде информация – кой достави тези дръвчета, на каква цена за дръвчетата 
и така ли ще бъде и през 2019 г., защото коритото е дълго, има няколко по-
дълги територии и периметри, които трябва да бъдат залесени по този 
начин. При тази информация 10 000 лв. за 48 дръвчета, остават едни 
големи съмнения и смущения в действията специално за тези дръвчета. И 

накрая… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, само Ви казвам, че времето Ви изтича. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Завършвам, финал.  
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Накрая бих искал да спомена нещо за информацията, която казахте 
за наложени санкции. Господин Василев, убеден съм, че Вие цените 
високо дейността на заместник - премиера Томислав Дончев, който 
отговаря и в някои отношения и по темата, която обсъждаме – за 
разходването на средства по европейски програми и вероятността и 
случаите, при които се налагат корекции. Лично Томислав Дончев, аз 
няколко пъти съм слушал насърчителни думи към кметовете на 
общинските администрации – участвайте активно, гответе проекти, 

представяйте ги, за да може да реализирате европейски средства, не се 
плашете от това, ако в някои случаи се стигне до налагане на санкции. Та 
ако получиш европейски средства за няколко милиона и се стигне до това, 
че членовете на Управителния съвет на този орган, за да получат премии са 
намерили кусури за 300 000 лв., това не е толкова голяма беда.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, времето Ви изтече. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Дай Боже повече такива проекти за милиони, ще можем да платим 

санкциите, които са десетократно и двестократно по-малки. И в 
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заключение ние считаме, че за съжаление и в последната година на този 
мандат не можахме да получим един добър бюджет от общинската 
администрация и не можем да го подкрепим. Благодаря, завърших.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи за изказвания или предложения във 
връзка с бюджета? Заповядайте, господин Джипов. 
 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Аз ще засегна една тема, която за поредна година липсва 
от бюджета и е доста смущаваща и това е самата инфраструктура на 
индустриалните зони в града. Тези зони са четири индустриални зони, 

които едната е „Перистър“, както всички ние добре знаем тя е със собствен 
бюджет и тя сама си определя какво да прави с парите, които са отделени 
за нея. Но другите три зони, те са просто в окаяно състояние, те са 
оставени на произвола. Пак за поредна година няма отделени пари в този 

бюджет за ремонт нито за пътищата, нито на тротоарите, нито на 
осветление, нито за някаква поддръжка, озеленяване, просто нищо-нула. 
Искам да Ви кажа, че около 40 % от фирмите, които се намират в тези 
индустриални зони работят на две или три смени. Нашите съграждани 
ходят на работа през тъмното денонощие със страх. Ходят по улицата без 
осветление, без тротоари само и единствено с бездомни кучета. Това 
наистина е доста стряскащо. Да, в Разград има частни инвестиции и е 
похвално за фирмите, които инвестират, но насреща общинската 
администрация също трябва и да свърши своята работа, да инвестира в 
тези пътища, в тези тротоари, в това осветление, защото иначе така ще 
отблъснем тези инвестиции. За пример ще Ви дам само пътя, който води 
към „Амилум“. Всички много добре знаете, че „Амилум“ е един от-
големите работодатели тук в нашия град и пътят е в окаяно състояние. 
Дали е общински или държавен, все пак този път може да се…Той не е 
собственост-общински, но ние знаете с точност каква е трактовката на 
пътя понеже чувам коментари, но това може да се провери и заедно с 
Областния управител можете да направите някакви стъпки. Четири години 
– нищо. Едно обаче трябва да се признае на този бюджет, той наистина е 
предизборен. Значи, когато човек седне и го прочете доста така 
внимателно, може да придобие представа, какво ще става през 2019 г. в 
Разград – ще се раздават пари на нашите хора, това е мотото. За пример ще 
Ви дам за пример - Общинския съвет, пак ще изхарчим 40 000 лв. за 
външни услуги, може би за онзи мним адвокат, който така и не сме го 
виждали и ще получи 40 000 лв. В едно от предприятията възнамеряваме 
да дадем около 500 000 лв. допълнително възнаграждение, 500 000 лв. 
допълнително възнаграждение, това го пише тук в този бюджет. Значи 
това лично за мен са сбъркани приоритети. 
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Господин Валентин Василев не говори на микрофон. 

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Ами сега ще Ви го намеря, ще Ви го кажа. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Господин Валентин Василев не говори на микрофон. 

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Добре, ще Ви го намеря и ще Ви го представя нали това не е… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Господин Валентин Василев не говори на микрофон. 

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Ами , ако си отворите страница 33, раздел 8, т.4 „Други 

възнаграждения“. Заложено общо разходи 500 090 лв., страница 33. Ако 
искате ще го подам на колегата Наско Анастасов, той може да го види и да 
Ви го прочете.  

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“, Приложение 2.8. 

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

8.4. Добре, сега да си продължа. Искам да направя едно 
предложение… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Господин Джипов, дайте да видим къде е това нещо, къде раздаваме 

500 000 лв. допълнителни.  

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Аз, Ви го посочих. Така искам да направя едно предложение за 
промяна на бюджета и то е следното: В Община Разград през месец 
октомври е входирано писмо с УД-01-09-638 от жителите на с.Благоево и 
то е свързано с изграждане на спортна площадка в селото. Доколкото 
разбирам, жителите са посочили приблизителна стойност около 10 000 лв. 
И във връзка с това, искам да входирам промяна на бюджета и тя се 
изразява в следното: От Приложение № 2.7.1, страница 31, раздел II 

„Капиталов разход“ да бъдат отделени 5 000 лв. и от Приложение 2.8, 

страница 34, раздел т.8.7 „Капиталов разход“ да бъдат отделени 5 000 лв. 
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Тази сума да бъде целева за изграждането на спортната площадка в 
с.Благоево. Внасям го и в писмен вид. Ще Ви кажа къде е и за Общинския 
съвет понеже явно не можете да го намерите, то е много близко. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Може ли, директора на предприятието е тука да каже, за какво са 

тези средства. Да внесе веднага яснота. 
 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Само една секунда, не съм приключил.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, заповядайте.  
 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Така, надявам се, че чухте предложението ми. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, разбрах, че внасяте предложение.  
Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Да. И това, което е функция „Общи държавни служби“, 1.3 

„Общински съвет“ – разход за външни услуги. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Само искам да кажа, че всичко е намалено за издръжката на 
Общинския съвет. Само имам един въпрос – това, което е изписано 
ръкописно господин Джипов и това, което е напечатано едно и също ли е, 
защото не се чете. Заповядайте, госпожо Манева, да внесете яснота за тези 
500 090 лв. 
 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

Уважаеми общински съветници, искам да Ви кажа, че в 
предприятието по длъжностно щатно разписание утвърдено от 1 януари 
2019 г. и преди това от 2012 г. предполагам има длъжности извън щата, 
които са 100 на брой. Ние работим с много намален капацитет. Тези извън 
щатни длъжности включат бригадите, които изпълняват сечта в гората, 
включват работници по лесо-културни мероприятия, включват хора, които 
извършват дърводобива в базата. Така че мисля, че с увеличаване на 
минималната работна заплата тези пари даже може да не ни стигнат. 
Предходната година 2018 г., лес-фонда, който сме усвоили е 19 хиляди 
плътни кубика, Вие си направете сметката, колко пари са необходими за 
заплащането на труда на тези хора, които работят в гората. Предлагам Ви 
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да дойдете един ден, да видите как се работи в гората в зимни условия. Аз 
лично ще Ви заведа. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Манева. Други изказвания или предложения? 

Заповядайте, госпожо Димитрова.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги общински съветници, сигурна съм, че всеки един 

от нас и не само от нас, всеки един гражданин се е докосвал до темата 
бюджет, най-малкото е планирал, определял е личния си бюджет, семейния 
си бюджет, евентуално бюджета на своята фирма в случай, че притежава 
такава. Сега тук стана ясно, че има страшно много капацитет и бюджетари, 

но все пак аз искам да попитам, какво означава бюджет? Бюджет, означава 
от една страна реалистична прогноза за приходите, които евентуално 
финансовата единица има. От друга страна означава разумност, 
оптималност, рационалност по отношение на начина им на разходване. 
Разбира се, когато говорим за бюджет на общината или пък на държавата 
нещата са доста по-сериозни от колкото, когато говорим за нашия личен 
бюджет. Какво мисля за проекта за бюджет на Община Разград за 2019 г.? 

Считам, че е най-прозрачния бюджет. Като се започне от самата процедура 
за публично обсъждане и тук ще сложа една скоба и ще обясня, като 
общински съветник трети мандат, знам как се провеждаха публичните 
обсъждания на бюджета в предходните два мандата, за тези граждани, за 
тези общински съветници, които не знаят – цялата общинска 
администрация беше задължавана под строй да присъства на публичното 
обсъждане, но граждани имаше най-много един-двама. Никога до сега не 
са присъствали толкова много граждани на толкова пространно обяснения 
и намерения на ръководството на общината и тяхното въплъщаване в 
цифрите на бюджета. Считам, че никое от предишните общински 
ръководства на общината не се е вслушвало толкова много в 
предложенията, както на общността, така и на политическите сили без 
значение дали са опозиция или са управляващи. Не сме били свидетели 
преди в бюджета да намерят място рационални инициативи без значение 
от къде те произлизат. Знаете сами, колко много предложения бяха 
разглеждани, както от групи общински съветници, така и от граждани, и 
броят на активните граждани на публичните обсъждания стават все повече 
и повече, но само в този мандат. Минаване след публичното обсъждане 
знаете, колко обстоятелствено се обсъждаха темите, касаещи проекта за 
бюджет на общината и в комисиите, и сега на тази сесия. По отношение на 
рамката на бюджета, какво мисля? Самата рамка е оптимално балансирана. 
Защо? Защото в нея са намерили отражение всички необходими, но и 
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възможни инициативи за общината. Като се започне с обезпечаването, че е 
обезпечен ръста на минималната работна заплата, обезпечено е 10 

процентното увеличение на заплатите в бюджетната сфера, обезпечени са 
всички социални и други плащания, които са постигнати чрез подписаните 
на национално ниво браншови и трудови споразумения. Капиталовата 
програма? Капиталовата програма на общината включва асфалтиране на 
улици, тротоари, разширения на паркинги, изграждане на детски 
площадки, подобряване на инфраструктурата в промишлената зона, 
осветяване на северния градски парк, пускането в експлоатация на 
кастрационния център, разширения на приюта за бездомните животни и 
още много мероприятия, които са чакани дълго от жителите на общината. 
При това обръщам внимание, че това ще бъде постигнато чрез целеви 
средства и собствени приходи на общината, а не чрез тегленето на кредита, 
за който ще припомня – 7 милионния кредит за асфалтиране на една 
камара улици, който ще изплащаме 10 години и вече сме свидетели как 
една част от тези улици отново искаме да бъдат ремонтирани. По 
отношение на данъчните приходи? Данъчните приходи се увеличават. Да, 
безспорен е факта, тука беше признат от опозицията в лицето на господин 
Ненчев, в резултат на последователната политика на финансовата 
дисциплина и действията, които са предприети за повишаване на 
събираемостта на местните налози тъй като, както знаете ние три години 
не сме увеличавали местните данъци и такси. Предходната порочна 
политика за прогресивно да се дофинансират някои дейности вече е 
преустановена. Както виждате бюджета на общинските предприятия все 
повече е насочен към харчене на толкова, колкото самите те реализират, а 
някои от звената за първи път започнаха да внасят чист приход в 
общината. До какво водят всички тези мерки? Разбира се до ресурс. 
Ресурс, който да бъде насочен там, където има необходимост от помощ. 

Помощ например за читалищата и пак ще Ви припомня, за първи път 
последните две години е осигурено допълнително финансиране. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Това, че Вие съветник Димитров, не го знаете си е Ваш проблем. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Увеличени са средствата и за даровитите деца… 
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Това, че сте некомпетентен, моля не продължавайте да спорите.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, както Вас Ви оставят да се изказвате, ще Ви 

помоля да оставяте другите общински съветници. Ако искате след това 
може да репликирате съветник Димитрова. Ще Ви помоля да запазите 
тишина. Благодаря.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожо Председател, това е въпрос на първите 7 години, които 
очевидно липсват, така че няма да се реши този въпрос. 

Увеличени са средствата и за даровитите деца. Предприети са мерки 
и за извършване, и поемане на профилактични прегледи на ученици, 

належащи ремонти в музея и много други. Действително, ако трябва да 
бъдем откровени има още много обекти, много направления, в които има 
какво да се направи. Ние не можем да си заравяме главата в пясъка и 
действително знаем, че има още много неща, има още много неща, в които 
е необходимо да бъде вложен финансов ресурс. Но според мен едно е 
безспорно, вижда се ясно изразена визия на кметския екип за бъдещото 
развитие на общината, колкото и на някои хора да не им харесва. Проекти 
започнати в началото на мандата вече намират своята реализация. 
Поставят се основи на следващи проекти и така мисля, че с ясна стратегия 
и финансова обезпеченост ще се постигнат целите, които всички ние 
желаем да видим резултати. И още накрая нещо много специфично за 
настоящото управление, което държа да отбележа – наличието на 
чуваемост, чуваемост за всичко рационално обаче и стремеж към 

балансираност. 
Уважаеми колеги общински съветници, 

Уважаеми съграждани, 

Ще завърша с един цитат на наш колега общински съветник, ще 
сложа скоба – не е от ПП „ГЕРБ“, „За да работи една община, трябва да 
има бюджет. Всичко друго е изборен и политически пиар“. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. За реплика…. Д-р Апти, Вие за изказване или…? 

Заповядайте, госпожо Неделчева 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 
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Аз бях провокирана за тази реплика от няколко неща, но ще се спра. 
Обезпечено е увеличението на 10 процентното увеличение на заплатите. 

Госпожо Димитрова, това се обезпечава със средства от държавния 
бюджет. Така че не е нещо, което го е свършило общинската 
администрация. След това, за дофинансирането на общинските 
предприятия – Вие сама в началото казахте, че сте трети мандат общински 
съветник, значи сте участвали в приемането на много бюджети. И преди 
общинските предприятия общината финансираше само трудовите разходи 
и то за списъчния им състав. Издръжка, капиталови разходи бяха за сметка 
на техните собствени приходи. Така че нищо ново няма и в този бюджет. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Други желаещи за реплика има ли? Госпожо Димитрова, дуплика 
искате ли да ползвате? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Не.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Значи пък това изобщо не е вярно, че 10 - тях процента увеличение, 

което е предвидено на национално ниво е включено във всички стандарти. 

Вие сте прекрасно наясно, тъй като включително и за училищата нали това 
обезпечаване не е факт. Обезпечени са 10 % за трудовите възнаграждения, 
но останалите плащания свързани с увеличаването на заплатите не са 
предвидени в стандартите на нито една от държавните дейности и остават 
за сметка на общината. Отделно дето общината има служители, които са 
изцяло дофинансирана дейност от страна на местните приходи. Така че 
когато се твърди такива неща би трябвало нали особено Вие, които сте на 
делегиран бюджет, да ги знаете. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо Председател. 
Аз слушах много внимателно всичките колеги общински съветници, 

които се изказаха, те най-вероятно имат своите основания, аз обаче ще се 
спра на изказването на господин Димитров, многоуважавания господин 
Димитров. 
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Уважаеми колеги общински съветници, има още какво да учим от 
доброто куче. Нали така господин Димитров, извинявайте за израза? Сега 
опорните точки – критики, оспорване, съществени пороци, сериозни 
грешки, годни доказателства, отказа на Кмета- се сърди. Кметът е бебе и 
малко дете, което като не му дадат шоколад се сърди. Необмислени 
действия и т.н., и т.н. Връщам се на системата. Кметът никога не е 
отказвал, кметът просто иска по безспорен начин някой да стане и да му 
докаже, че закупуването на системата ще доведе до спиране на миризмите 
в града, категорично го заявявам пак. И господин Димитров, понеже аз съм 

ветеринар по професия, не съм юрист, искам да кажете на колегите 
съветници – нали му казвате Кодекс на това – ГПК, АПК и НПК? Да ми 
кажете по кой от тях резултатите от евентуалната наша станция ще са 
доказателства в съда и по кой член? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За дуплика може ли. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Реплика може. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

А, да.  
Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, за реплика.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Ако не сте прочел още решението на Районния съд-Разград, там ще 
видите и отговора на много от Вашите въпроси, но изградената система за 
мониторинг, която ще бъде въз основа на решение на Общинския съвет и 

актове на другите организации, които участват ще бъде съпроводена с 
констатации и документиране на тези констатации, които се възприемат от 
съда. И това са годни доказателства въз основа, и на които… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Не, не. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Господин Василев, член 144 от АПК препраща към раздела за 
събиране на доказателства по ГПК, тук имаме административно 
наказателни производства по Закона за административните нарушения и 

наказания и съответните материални закони и там са допустими всички 
доказателства – глас, писмени, експертни заключения, веществени 
доказателства и т.н. И вече, утвърдено е и в съдебната практика даже и 
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дори формално незаконни по Конституцията записи на разговори, 
видеозаписи и т.н. в наказателния процес да бъдат ползвани независимо 
дали става въпрос за убийство или става въпрос за административно 
нарушение. В тази строго специфична и юридическа материя вече има 
обилна практика, при която констатациите на нашите станции могат да 
бъдат използвани като доказателства. Това е, което мога да кажа.  

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Може ли и аз? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, да изразите становище, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Аз не виждам как може да бъде доказателство нещо, което 

констатира, че има миризма. Доказателство за какво е това? Че има 
миризма. От къде идва тази миризма, кой е виновен, нали, за да му се 
потърси административно наказателна отговорност. Отделно, където кмета 
не е административно наказващ орган по сегашния закон, нито по 
наредбата, а това е знаете много добре РОСВ. Така че нали може би – да, 
сте прав от гледна точка на това, че доказателство може да бъде такава 
система, но единствено и само тогава, когато може да докаже кой е 
извършителя, за да му се потърси отговорност. Как точно ще докаже тази 
мониторингова система, че извършителят на замърсяването на въздуха е 
еди кой си? Аз не мога да го разбера това честно казано. Благодаря.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо Председател, във връзка с това само две изречения. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля Ви се само две изречения. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Случая на замърсяване на атмосферния въздух е – за констатирано 
такова замърсяване и миризми, и данни за определени химически елементи 
– сероводород ставаше въпрос на територията на пречиствателните 
станции и с.Гецово, и там съда въз основа на констатациите и показателите 
установени от РОСВ потвърди наказателното постановление. Същите 
констатации няма да бъдат въобще за миризма, а те ще бъдат по 
показатели – сероводород и други агенти, които замърсяват показателите. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Много разводнихме темата. Доктор Апти, извинявам 

се за това, че чакахте толкова дълго време да се упражняват по много 
неща, които сме слушали дълго време. Заповядайте, за изказване. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Тъй като вече времето ни е 
доста ограничено и доста време отделихме, може би излишно време за 
някои наши съждения или въобще разсъждения. Сега нашата група ще се 
въздържи да влезе в анализи и коментари относно бюджета, единственото 
което сме решили като група общински съветници е да направим едно 
предложение за допълнение към бюджета, а именно основавайки се на 
чл.60 от нашия Правилник: В Приложение №8, могат да се запознаят 
колегите, да бъдат, това приложение, колана номер 6 – да бъдат добавени 
70 000 лв….Успяхте ли, колеги, да се ориентирате? Приложение №8, може 
би по-лесно ще се ориентирате…Да продължа ли? Да се добавят 70 000 лв. 
и сумата, колона номер 6, сумата от 34 950 лв. да стане 104 950 лв., а 
разпределението на средствата по модел, който и до сега базирана на 
дължината на уличната мрежа и броя на населението на населените места, 
на селата. Ще помоля общинска администрация след като е готова и 
направи всичките изчисления…Да, за абсолютно всички населени места 
става въпрос. Да се добави тази сума пари, правилно да ме разберете. И 

като направи общинска администрация тези изчисления да ги представи 
пред Общинския съвет. Смятам, че сме достатъчно така съвестни и сме 
длъжни към селата и това ми е мотива, за да направим това предложение. 
Благодаря Ви. Представям го в писмен вид.  

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Ако може само да ни дадете малко възможност, защото тези 70 000 

лв. трябва от някъде да бъдат… 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Разбира се, че ще разполагате с време. Нямаме никакви претенции от 
къде ще се вземат, все пак има по-малки приоритети, повече приоритетни 
дейности. Нека общинска администрация да прецени, нямаме претенции 
по принцип от къде ще се вземат парите. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Аз съжалявам, доктор Апти, но „ГЕРБ“ и аз изчерпахме 
възможността си да вземаме почивка, ако ми асистирате… 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Нашата група… 
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Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Аз Ви моля преди почивката във връзка с изказването на доктор 
Апти една реплика. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Той прави предложение само. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да, за това под формата на изказване.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, за репликата. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Ако Общинският съвет прецени, че може да обсъди, евентуално да 
приеме предложението за такива корекции, аз Ви моля тогава по същия 
начин, както се предлага и от колегите да бъде коригиран и раздела 
свързан с Приложение № 8.1, при което да видим справката за размера на 
основното трудово месечно възнаграждение на кмет и считам, че 
унизителните възнаграждения за кмет на населено място, които са 
примерно от порядъка на 616 лв., минават и по-нататък през 628 лв. и т.н., 

не бива да бъдат допускани. Няма нужда да се аргументирам какво 
означава да си кмет на населено място. И там, от където могат да бъдат 
намерени средствата по предложението, което беше направено, нека да 
бъдат намерени и разчети поне с 50 лв. да бъдат коригирани заплатите на 
кметовете – нагоре.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

За процедура, госпожо Председател. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

За да може да се запознае и общинска администрация с направеното 
предложение и да направи съответно и анализи от името на нашата група 
искам 15 минути почивка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Обявявам 15 минути почивка. 
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ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И така след приключване на направената почивка, искана от група 
общински съветници. Още веднъж Ви припомням предложенията, които 
постъпиха за допълнения. Първиото от тях е от общински съветник Джипо 
Джипов, то касае: сумата от 10 000 лв., която да бъде за изграждането на 
спортна площадка в с.Благоево, като е посочил и от къде да бъдат взети 
средствата. 

Второто предложение е от доктор Левент Апти: да бъдат добавени в 
Приложение №8, колона №6 – 70 000 лв. и сумата от 34 950 лв. да стане 
104 950 лв. 

И още едно трето предложение от общински съветник Стоян 
Димитров Ненчев: В Приложение № 8.1 всички основни трудови 
възнаграждения на кметовете на населени места да бъдат увеличени с 50 

лв.  
Тъй като те са идентични ги подлагам на гласуване по реда на 

тяхното постъпване. Има ли други предложения? За какво, господин 
Христов, защото Вие правихте изказване? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Не, аз правя предложение и това е и във връзка с въпроса, който 
зададох. Има решение на постоянната комисия по устройство на 
територията за включване на улица „Преслав“, т.е. за осигуряване на 
бюджетни средства и за рехабилитация на улицата. И аз очаквах някакъв 
отговор, за да знам да правя ли предложение от името на постоянната 
комисия все пак или ще бъде включено. Има решение на комисията.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да разбирам, че очаквате вносителят да Ви отговори дали ще 
включат асфалтирането на улица „Преслав“?  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Господин Божинел Христов не говори на микрофон. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Ами като няма проблем Вие ги намерете. Извинявайте, обаче 

миналата година… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, за последен път Ви правя забележка. Ще Ви 

помоля, когато някой се изказва или се отговаря на въпрос, Вие да не се 
обаждате. Никога не съм Ви отказвала да Ви предоставя думата. Благодаря 
Ви. Госпожо Георгиева, слушаме Ви. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Аз искам да припомня, след като имаше решение действително на 

комисията и в миналия бюджет бяха включени тези средства за 
асфалтиране, и дойдоха толкова хора да се оплачат, аз не знам по какъв 
начин отново да включваме асфалтиране на същата улица.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Аз мисля, че обясних… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Кое е включено?  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
На стойност каква е това предложение? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
145 000 лв. Нали така? 145 000 лв. и аз току-що обясних, че става 

дума за 15 улици без канализация на обща стойност на мрежата 3,5 млн.лв. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
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Не е вярно, дори общинският съветник Илия Илиев направи 
предложение на комисиите за улица „Поборническа“ и даже спомена, че е 
обещание на Кмета.   

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля всички от Общинския съвет да се изслушвате и да не се 
провиквате като хамали в залата. Доктор Василев, заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо Председател. Абсолютно права е госпожа 

Георгиева, улица „Преслав“ не е включена в таз годишния бюджет. 
Миналата година, ако някои от колегите са с къса памет, ние не сме, 
миналата година тази улица беше включена с активната намеса 
включително на общински съветници, беше предизвикано много сериозно 
напрежение, две групи разделени, от едната страна 3 домакинства, които 
нямат изградена канализация, от другата страна интересите на не знам 

колко стотин човека, живеещи в няколко входа. Така и не можаха да се 
разберат. Абсолютно права е госпожа Георгиева, че има още 15 улици, 
които не са асфалтирани. Какво правим сега? И канализация да. Какво 
правим сега? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Господин Димитров, ние сме преценили, че няма да включим тази 

улица в таз годишния бюджет, Ваше право е дадете предложение, да си го 
гласувате и т.н., като намерим обаче парите.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доктор Василев, благодаря Ви. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, разбирам от вносителя, че той няма да включи 
такива пари, ако искате може да направите от името на комисията 
предложение и го очаквам, ако ще го правите, в писмен вид. 
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Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Да, ще го направя.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми колеги, аз моля тъй като вече ще финализираме нашата 
дискусия, ако е възможно и ще получим ли отговор на поставените 
въпроси от наша страна, свързана с покупката на дръвчетата и цената на 
дръвче засадени край река „Бели лом“? Не е сложен въпроса и няма 
затруднение за отговора. Има ли готовност?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Да, имаме готовност. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Очаквам предложенията от Божинел Христов, за да ги подложа на 
гласуване.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Ама какво предложение очаквате? Има протокол от заседание на 
комисия. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Моля за отговора на господин Тахиров. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, точно това изчаквам. Заповядайте, господин Тахиров.  
 

Г-н Недим Тахиров – Директор на Дирекция „Програми и околна 
среда“ в Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Доколкото разбрах, интересувате се за 10 000 лв. миналата 2018 г. 
Община Разград, какви дръвчета е закупила. Колко и от кого. Община 
Разград през календарната 2017 г.-2018 г. не е доставила нито едно дръвче 
и не е платила за това нито един лев. Последната доставка на едроразмерна 
декоративна растителност е направена на 19 декември 2016 г. – закупени 

са едроразмерни 64 броя дръвчета, на стойност 4 056 лв. с ДДС от фирма 
„Агроспектър“. С тези дръвчета, една част през 2017 г. са подменени тези 
фиданки, които са отпаднали, т.е. изсъхнали в централната градска част, 
останалите си седяха и през 2018 г. ги засадихме покрай коритото на река 
„Бели лом“ в участъка от моста на ул.“Васил Левски“ до моста на 
ул.“Паркова“ – северния бряг. Не сме доставили дръвчета поради тази 
причина, че на база издадени разрешения за сеч общината по време на 
строежи изисква да се извършва такова компенсаторно озеленяване с 
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доставка от самите инвеститори на посадъчен материал. В момента 
общината от 2018 г. по издадени разрешения разполага с 242 броя 
посадъчен материал и за това и за тази година не плануваме доставка. 
Въпросните 10 000 лв. извършено плащане през 2018 г. е извършено за 
доставка на софтуер и картотекиране на озеленените площи. Дейността е 
извършена от, сега ще Ви цитирам фирмата, „Дронкартър“ ЕООД 

гр.София за картотекиране на зелената система на град Разград – 10 000 лв. 
Фактурирано е на 28 ноември 2017 г., а разхода е платен през календарната 
2018 г. Вероятно за тази сума става въпрос – 10 000 лв. Благодаря за 
вниманието.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Постъпи и предложението от председателя на 
постоянната комисия, което е идентично с другите и предстои да ги 
гласуваме по реда на тяхното постъпване. Моля? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, аз попитах дали има. Мисля, че… Вие нали се 
изказахте.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кога? Аз имам предложение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, внесете го предложението като имате такова. 
Заповядайте. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Няколко пъти попитах. Заповядайте.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Така преди да ги направя обаче, искам да кажа няколко думи кое ме 
подтиква да ги направя сега в работата на заседанието, а не преди по време 
на постоянните комисии например. Тъй като се надявах здравия разум да 
надделее поне след 3-4 години управление. „ГЕРБ“ дойде на власт в 
общината с обещание за промяна за това, че общината изоставала, била тук 
беше казано в работата на това заседание – да оживяват, да кретат, да…абе 
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някак си оживявала. И в четвъртия проекто-бюджет, който внася „ГЕРБ“, 

сегашната администрация няма никаква разлика с това, за което се 
обявявахте, че ще променяте. Дали кметът на Община Разград се казва 
Венелин Узунов или Валентин Василев, разликата е само в името на кмета. 
докато бюджетите са правени по един и същ начин. Тук чувам някакви 
възклицания „еее“, това „еее“ можехте, госпожо Димитрова, да го…Ами 
да, ако аз бях социалист щях да Ви подкрепям горещо, защото Вие 
въплъщавате най-отявления комунизъм, който може да съществува в 
общината през 2019 г.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля Ви по същество, господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Добре. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Очакваме да чуем предложенията Ви.   

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Докарахте Община Разград през 2019 г. да бъде с по-малък бюджет 
от Община Търговище при това без намесата на Узунов. „ГЕРБ“ и Кмета 
получиха подкрепа за първия бюджет, защото всички разбираха, че 
бюджета е като предишните, защото е съставен от старите кадри на 
общината, времето беше късо, нямаше опит, много фактори и трябваше 
наистина да се подкрепи нещо неизвестно, но с надеждата да има промяна 
в Разград. Това е четвъртият бюджет обаче и няма място за извинение и 
увъртания защо той е същия, като предишните, защо повтаря структурата 
на приходната и разходната част, това най-добре се виждаше с чартовете, 
които бяха показвани от господин Василев на представянето в зала 102. 

Никаква разлика в тези сегменти като пропорция. Просто сега има повече 
държавни пари, вдигнала се е средната заплата, повече ще бъдат 
субсидиите и това, което ще преразпределяме от републиканския бюджет, 
но процента на тези късчета е същия. Кметът, дори от там се вижда, че не 
запазва дори статуквото на приходите и разходите, особено на разходите 
от предшественика си, а връщате години назад, когато заедно с него с 
госпожа Димитрова седяхме ей там в оня ъгъл на залата, когато „БСП“ 

разполагаше в Разград със самостоятелно мнозинство от 17 общински 

съветника. Вие върнахте тези години. Не говорим за оцеляване, за 
безвремие, говорим за реставрация на комунизма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, моля Ви се чакаме Вашите предложения.  
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Три минути в момента съм се изказал.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ползвахте правото си за изказване, моля Ви се… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз очаквам наистина подкрепа от страна на…, въпреки критиките, 
които са повърхностни от „БСП“ да подкрепят този бюджет, защото 
„ГЕРБ“ изпълнява програмата на „БСП“ в Разград. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, очаквам предложенията Ви, защото 
прекратявам разискванията и подлагам на гласуване постъпилите 
предложения.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Добре. В Приложение 2.4., т.4.1 „Здравни кабинети в детски градини 

и училища“, общинското финансиране от 0 да стане 50 000 лв. 
В Приложение 2.4, т.4.2 „Детски ясли“ – 178 300 лв., да стане 238 300 

лв. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Как да бъдат разходвани? С ум, с умение, с професионализъм, 

госпожо Димитрова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

По същество. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

4.3. „Други дейности“ от 20 000 лв. да станат 50 000 лв. Тъй като, 
когато преобразувахме Общински пазари имаше едно обещание, което аз 
зададох първо като въпрос, а в отговора на кмета имаше обещание, че до 
края на неговия мандат ще бъде строена сградата заради, която затрихте 
Търговското дружество.  

В Приложение 4.7 на Общински пазари в т.2 – да има капиталови 
разходи добавено от 300 000 лв. за нова сграда.  

В Приложение 2.7.1 в IV – субсидии т.1., в спортния клуб по 
баскетбол „Лудогорец“, вместо 5 000 лв., да бъдат 20 000 лв. 
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В Приложение 2.7, т.7.8 „Общински културен център“, да станат 
264 530 лв.  

В Приложение 2.7, 7.4 „Читалища“, от 10 000 лв., става на 50 000 лв. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Вие казахте, че тези 10 000 лв. са се откъснали от сърцето – трудно, 
ето да добавим още 40 000 лв.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля Ви, по същество. Слушаме предложенията Ви, те станаха 
толкова дълги, колкото бюджета.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ами записвайте си бе. Аз после ще Ви го дам писмено.  
В т.2.7…Значи тези подмятания за почивка ще ги правите на друго 

място, защото с тази почивка след като могат да си я намерят пари за 
предложението на „ДПС“ за селата, не виждам защо… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще прекратя разискванията… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

За Регионалния исторически музей в Приложение 2.7, т.7.2. – 78 698 

лв., става 108 698 лв. 
В Приложение 2.5, т.5.6 „Клубове за пенсионери и инвалиди“ от 

30 500 лв., става на 80 500 лв. 
В Приложение 2.5, т.5.5. „Домашен и социален патронаж“ в 

разходите за храна, което е основното, всичко се върти около това – 

215 000 лв., да стане 515 000 лв.  
Това е храната на нашите съседи, възрастни, които нямат 

възможност сами да се хранят и се нуждаят…Вместо да се хилите като 
пачи, помислете за нашите съграждани в неволя.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, за пореден път Ви моля по същество. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, продължавам. За да разсеят тези подмятания, които правят част 
от съветниците на „ГЕРБ“, искам само да кажа, че за приютите за 
безстопанствени животни през 2019 г. са предвидени 152 171 лв., а като 
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прибавите и капиталовите разходи за изграждане на канализацията, която 
ще обслужва, която е дадена в капиталови разходи общо стават 231 608 лв. 
Клубовете за пенсионери и инвалиди са финансирани с 30 500 лв., което 
прави 5 пъти по-малко финансиране, отколкото само за издръжката на 
Приюта за безстопанствени животни в Разград. Защитените жилища, 
където има хора да се приютяват имат 66 714 лв., а за животните има 
152 171 лв. Какво глупости? Четете си, на страница 11 погледнете госпожо 
Димитрова, а погледнете на страница 16 за зоопарковете са 79 637 лв. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, приключихте ли? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не, не съм приключил. За хората има 30 050 лв. На страница 12 

погледнете, за „Майка и бебе“, за хора… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това част от предложенията Ви ли е? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Предложение, разбира се. Вниквайте и си записвайте.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ами трудно вниквам в това, което правите, защото го правите вече 
половин час. Приключвате ли скоро? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Скоро, не.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ами тогава ще съм принудена да прекратя разискванията, защото 
изчаквам Вашите предложения, господин Димитров.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

В приложение 9 се вижда… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще дадете ли предложенията си в писмен вид?  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, разбира се оформям ги в момента, част от това оформям. Защото 
не е възможно, не е справедливо, когато давате дори като заплати в 
Приюта за бездомни животни и скитащи кучета, където работят 6 човека, 
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всеки един от тях получава средно 983 лв. за работата си с кучета, а в 
Дневния център за възрастни хора с увреждания всеки, който се занимава с 
хора получава само 791 лв. В звено „Майка и бебе“ получава 700 лв. 

 

Микрофона на господин Иво Димитров е спрян. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Така, колеги, всички се изказаха, да не употребя друга дума. При мен 
вече са Вашите предложения и започвам да ги подлагам на гласуване по 
реда на тяхното постъпване.  

Първо, при мен е постъпило предложението на общински съветник 
Джипо Джипов, то гласи: От Приложение №2.7.1, страница 31, раздел II 

„Капиталов разход“ да бъдат отделени 5 000 лв., и от Приложение №2.8, 

страница 34, раздел 8.7 „Капиталов разход“ да бъдат отделени 5 000 лв. 
Сумата от 10 000 лв. да бъде целева за изграждането на спортна площадка 
в с.Благоево. Подлагам на гласуване това предложение.  

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Само да направя едно разяснение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да.  
 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Страниците не са верни, защото работих със страниците, които ни 
бяха предоставени на комисиите, а видях в момента, че страниците… 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Госпожа Галина Георгиева не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли готовност да кажете страниците? Приложение № 2.7.1 без 
страница и Приложение № 2.8 без страница.  

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това достатъчно ли е, за да е ясно?  

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Достатъчно е.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Още веднъж, с тази корекция, без страниците, само 
приложенията ползваме, номер 2.7.1. – 5 000 лв. и от приложение 2.8 – още 
5 000 лв. Сумата от 10 000 лв. да бъде целева за изграждането на спортна 
площадка в с.Благоево. Подлагам на гласуване това предложение.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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Общинският съвет след поименно гласуване, с 31 гласа „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържали се“ – няма, приема направеното 

предложение от общински съветник Джипо Джипов.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на предложението постъпило от д-р 
Левент Апти – да бъдат добавени в Приложение № 8, колана № 6 70 000 

лв. и сумата от 34 950 лв. да стане 104 950 лв., а разпределението на 
средствата по модел, който е до сега. Това е достатъчно. Подлагам на 
гласуване това предложение. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   
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30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет след поименно гласуване, с 28 гласа „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържали се“ – няма, приема направеното 

предложение от общински съветник Левент Апти.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Следващото предложение е постъпило от общински съветник Стоян 
Ненчев. В Приложение № 8.1- всички основни трудови възнаграждения на 
кметовете на населени места да бъдат увеличени с 50 лв. Подлагам на 
гласуване това предложение, моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров   + 

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов   + 

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова   + 

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова   + 

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков   + 
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26. Стефан Димов Стефанов  +  

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева   + 

 

 

 

Общинският съвет след поименно гласуване, със 17 гласа „ЗА“, 

„против“ – 1, „въздържали се“ – 11, приема направеното предложение 
от общински съветник Стоян Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на предложение от общински съветник 
Божинел Христов, като председател на ПК по устройство и развитие на 
територията, транспорт на Общината. Предложението гласи: съгласно 
решение на ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на 
Общината следва да се включи в бюджет 2019 г. рехабилитация на 
ул.“Преслав“, включваща асфалтиране и изграждане на В и К част, 
съгласно изготвена КСС по части. Подлагам на гласуване това 
предложение. Моля гласувайте.  

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов  +  

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   
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16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов   + 

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова  +  

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова   + 

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов   + 

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева   + 

 

 

Общинският съвет след поименно гласуване, със 11 гласа „ЗА“, 

„против“ – 2, „въздържали се“ – 9, не приема направеното 

предложение от общински съветник Божинел Христов.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване едно по едно предложенията на Иво 
Димитров. Такава е волята на вносителя на предложението. Аз ще гледам 

да съм бърза, ще Ви помоля и Вие да сте бързи в гласуването, за да 
приключим.  

Приложение 2.4., т.4.1 „Здравни кабинети в детски градини и 
училища“, общинското финансиране от 0 да стане 50 000 лв. Подлагам 

предложението на гласуване, моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров  +  

6. Галин Пенчев Парашкевов  +  
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7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов   + 

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова   + 

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов   + 

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет след поименно гласуване, със 10 гласа „ЗА“, 

„против“ – 2, „въздържали се“ – 8, не приема направеното 

предложение от общински съветник Иво Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

В същото приложение 2.4, т.4.2 „Детски ясли“ – 178 300 лв., да стане 
238 300 лв. Подлагам предложението на гласуване. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева   + 
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4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров   + 

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан  +  

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов   + 

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова   + 

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов   + 

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет след поименно гласуване, със 10 гласа „ЗА“, 

„против“ – 1, „въздържали се“ – 9, не приема направеното 

предложение от общински съветник Иво Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

В същото приложение 2.4., т.4.3. „Други дейности“ сумата от 20 000 

лв. да бъде 50 000 лв. Подлагам на гласуване това предложение. Моля 
гласувайте.  

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 
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1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров   + 

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов   + 

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев   + 

21. Надежда Радославова Димитрова  +  

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова  +  

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов   + 

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет след поименно гласуване, със 7 гласа „ЗА“, 

„против“ – 2, „въздържали се“ – 10, не приема направеното 

предложение от общински съветник Иво Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Продължаваме към следващото предложение на съветник Иво 
Димитров. То касае Приложение 4.7 на Общински пазари в т.2 – да има 
капиталови разходи добавено от 300 000 лв. за изграждане на нова сграда. 
Подлагам предложението на гласуване. Моля гласувайте.  

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

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров  +  

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан  +  

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов  +  

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова  +  

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова  +  

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов   + 

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет след поименно гласуване, с 10 гласа „ЗА“, 

„против“ – 5, „въздържали се“ – 6, не приема направеното 

предложение от общински съветник Иво Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Преминаваме към следващото предложение на същият общински 
съветник, то касае: Приложение 2.7.1 в IV – субсидии т.1., в спортния клуб 
по баскетбол „Лудогорец“, от  5 000 лв., да бъде сменена сумата на 20 000 

лв. Подлагам на гласуване това предложение. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров   + 

6. Галин Пенчев Парашкевов  +  

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов  +  

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова  +  

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова  +  

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков  +  

26. Стефан Димов Стефанов   + 

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   
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Общинският съвет след поименно гласуване, с 11 гласа „ЗА“, 

„против“ – 5, „въздържали се“ – 6, не приема направеното 

предложение от общински съветник Иво Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Следващо предложение на съветник Димитров: Приложение 2.7, 

т.7.8 „Общински културен център“ 264 530 лв. Това е сумата, която сте 
изписали в предложението си, предполагам  че тя е по-голяма от 
заложената в бюджета. Така ли да го разбирам? Не е посочено с колко. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Но там има…, просто това замества предложението-да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, добре.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Съвсем ясно се изразих.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на това предложение. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров   + 

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   + 
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18. Мариан Пламенов Иванов   + 

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова   + 

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова   + 

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков  +  

26. Стефан Димов Стефанов   + 

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет след поименно гласуване, с 8 гласа „ЗА“, 

„против“ – 1, „въздържали се“ – 10, не приема направеното 

предложение от общински съветник Иво Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към следващото предложение Приложение 2.7, 7.4 

„Читалища“, от 10 000 лв., става на 50 000 лв. Подлагам на гласуване това 
предложение. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров   + 

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан  +  

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   
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14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов   + 

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова   + 

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова   + 

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов   + 

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет след поименно гласуване, с 9 гласа „ЗА“, 

„против“ – 1, „въздържали се“ – 10, не приема направеното 

предложение от общински съветник Иво Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към следващо, то касае Приложение 2.7, т.7.2. 

Регионалния исторически музей сумата от 78 698 лв., става 108 698 лв. 
Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров   + 

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   
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10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов   + 

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова   + 

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов  +  

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет след поименно гласуване, с 11 гласа „ЗА“, 

„против“ – 1, „въздържали се“ – 9, не приема направеното 

предложение от общински съветник Иво Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към следващото предложение, което касае Приложение 
2.5, т.5.6 „Клубове за пенсионери и инвалиди“ сумата от 30 500 лв., да 
стане 80 500 лв. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   
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6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов   + 

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев   + 

21. Надежда Радославова Димитрова   + 

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов   + 

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет след поименно гласуване, с 9 гласа „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържали се“ – 10, не приема направеното 

предложение от общински съветник Иво Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И последното предложение, което ни е предложено на вниманието от 
общински съветник Иво Димитров, касае Приложение 2.5, т.5.5. „Домашен 

и социален патронаж“ в разходите за храна 215 000 лв., да стане 515 000 

лв. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Мариан Пламенов Иванов Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова   + 

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова   + 

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов   + 

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет след поименно гласуване, с 9 гласа „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържали се“ – 8, не приема направеното 

предложение от общински съветник Иво Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Изчерпахме предложенията на съветник Иво Димитров. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№ 27. 

Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 
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Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов  +  

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова   + 

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев  +  

28. Таня Петрова Тодорова   +  

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожо Председател, може ли по процедура? Искам прегласуване, 
може ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля за тишина в залата.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 
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Госпожо Председател, искам прегласуване. Допуснах грешка в 
системата като гласувах.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре, госпожо Неделчева. Отчитам резултата от първото гласуване, 
разбрах за какво се борите. Разбира се, че щом има някой, който се 
въздържа или е против това, което се е случило имаме право на 
прегласуване. Отчитам резултата: 22 гласа „ЗА“, 4 „против“, 1 „въздържал 
се“, предложението се приема. Но имаме постъпило предложение за 
прегласуване от общински съветник Елка Неделчева, така че гласуваме за 
втори път, пак Ви напомням, че гласуването е поименно – докладна 
записка с вх.№ 27. Това е второ гласуване, което е окончателно като 
резултат. Моля Ви гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов  +  

9. Диана Добромирова Мирчева  +  

10. Елка Александрова Неделчева  +  

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова   + 

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   
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26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев  +  

28. Таня Петрова Тодорова   +  

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 658 

 

В съответствие с изискванията на чл.94 от Закона за публичните 
финанси Общинският съвет разглежда и приема проекта за бюджет за 

съответната година. 

Проектобюджетът е изготвен съобразно процедурата, 

регламентирана с чл.84 от Закона за публичните финанси, чл.19, чл.21 

и чл.22 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и 

реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет.  

Публикувана е покана за публично обсъждане във брой 1 от 

04.01.2019 г. на вестник „Екип 7” и на интернет страницата на 

Община Разград. Изготвен е Протокол от публичното обсъждане, 
проведено на 14.01.2019 година.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, 

т.5 и т.6, във връзка с  чл.22, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 

от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 година, 

ПМС № 344/21.12.2018 г. за изпълнение на държавния бюджет, чл.4, 

ал.1 и чл.23-чл.27 от Раздел VI „Приемане на бюджета на общината“  

от  Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – 6, 

„въздържали се“ – 1, 

 

Р Е Ш И: 

 
1. Приема плана по бюджета за 2019 г. както следва: 

1.1. По прихода                48 273 340 лв. 
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/разпределени по видове приходоизточници /държавни трансфери  

и собствени приходи/ съгласно Приложение № 1/, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности          28 643 364 лв. 

1.1.1.1. Обща субсидия              26 738 106 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 

във функция „Образование“       557 819 лв. 

1.1.1.3. Преходен остатък от 2018 г.               1 366 914 лв. 

1.1.1.4. Временно съхранени средства       - 19 475 лв.                                    

1.1.2. Приходи за местни дейности            19 629 976 лв.    

в т.ч.:             

1.1.2.1. Данъчни приходи                 4 915 100 лв.                                                        

1.1.2.2. Неданъчни приходи             10 619 239 лв.     

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия               1 903 700 лв.                                                       

1.1.2.4. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища      

201 900 лв.                                                                                

1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи         

903 000 лв.  

1.1.2.6. Предоставени трансфери                                                      -50 000 лв.                            

1.1.2.7. Възстановен заеми от SG „ЕКСПРЕСБАНК“             -700 000 лв. 

1.1.2.8. Възстановени временни безлихвени заеми    500 000 лв.                                                        

1.1.2.9. Друго финансиране /отчисления за РИОСВ/           -1 547 671 лв.                                   

1.1.2.10. Преходен остатък от 2018 г.               2 884 708 лв.                    

 1.1.3. Приема разпределението на преходния остатък           2 876 656 лв. 

/разпределен за ДД и ОД съгласно Приложения № 1.1/              

1.2. По разхода                48 273 340 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи 

съгласно Приложения № 2, вкл. от № 2.1. до № 2.9,  

и разшифровките към тях с №№ 2.6.1., 2.7.1. и  2.7.2/ , в т.ч.: 

1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности          28 643 364 лв.  

т.ч. преходен  остатък от 2018 г. – 1 366 914 лв. и 

собствени приходи на звената – 557 819 лв./ 

1.2.2. Разходи за дофинансиране на държавни дейности          1 189 473 лв. 

1.2.3. Разходи за общински дейности           18 440 503 лв. 

                                              

2. Приема Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2019 г. по 

източници на финансиране, съгласно Приложение № 5. 

2.1. Одобрява разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи в 

размер на 903 000 лв., съгласно Приложение № 5. 

2.2. Приема Разшифровка на разходите, финансирани от приходи по § 40 

„Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“ за 2019 г., 
съгласно Приложение № 6. 

 

3. Определя резервиран бюджетен кредит по функция 09 „Разходи 

некласифицирани в други функции“ в размер  на 250 000 лв.            

 

4. Определя второстепенни разпоредители с бюджет за 2019 година, съгласно 

Приложение № 3. 

 

5. Приема план-сметките и числеността на общинските предприятия - ОП 

”Ученическо столово хранене и почивно дело”, ОП „Разградлес”, ОП 
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„Паркстрой”, ОП ”Бизнес зона „Перистър”, ОП „Обреден дом”, ОП 

„Ремонтстрой” и ОП „Общински пазари Разград“  за 2019 г. /Приложения от №№ 

4.1-4.7/. 

6. Кметства 

6.1. Приема обема на бюджета по кметства, съгласно Приложение № 8. 

6.2. Определя нови размерите на основните месечни трудовите 
възнаграждения на кметовете на кметства, съгласно Приложение № 8.1. 

 

7. Приема първоначалния бюджет на общината по агрегирани бюджетни 

показатели съгласно Приложение №10. 

 

8. Определя максимален размер на дълга за 2019 г., както следва:                                                  

8.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2019 г.            1 715 221 лв.  

 

8.2. Максимален размер на дълга в края на годината            5 215 221 лв.    

8.3. Приема за сведение годишен разчет за 2019 година за поет общински 

дълг, съгласно Приложение № 7.                   

 

9. Определя численост и месечен размер на средствата за възнаграждения на 

работещите в бюджетните звена съгласно  Приложение № 9. 

 

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз съгласно, съгласно Приложение № 12. 

 

11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с 
показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за периода 2020 -2021 г., съгласно 
Приложение №13. 

 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2019 г. в размер на 21 660 840  лева.   

 

13. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2019 г. в размер на 29 998 163 лева.   

 

14. Одобрява размера на просрочените задължения от 2018 г., които ще бъдат 

разплатени  от бюджета за 2019 г. в размер  на  49 868 лева, съгласно Приложение 

№ 14. 

 

15. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2019 г. в размер на 300 000 лв. 

 

16. Приема разчета за някои целеви разходи:  

16.1. За представителни разходи         12 700 лв.    

в т.ч.:         

16.1.1. за Кмета на Община Разград                       10 200 лв. 

16.1.2. за Общински съвет Разград          2 500 лв.                                                 

16.2. За отпускане на помощи за лечение               

 50 000 лв. 

16.2.1.  За еднократна помощ за лечение       до 500 лв. 
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/Отпускането на средствата става със заповед на кмета на общината за 

всеки конкретен случай поотделно, по утвърдени критерии и преценка, срещу 

представени медицински документи/. 

16.2.2. За подпомагане на двойки, семейства и лица  

с репродуктивни проблеми       до 2 500 лв.   

/Отпускането става съгласно Правилник за подпомагане на двойки,семейства 

и лица с репродуктивни проблеми, приет от Общинския съвет/   

16.3. За помощи за погребение на починали граждани                                                   

10 000 лв. 

16.3.1. За служебно погребение на починали жители на общината – без близки 

и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги 

без доходи, се заплаща по 350 лв. за всеки случай. В помощта се включват 

разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на 

покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроб. 

16.3.2. Еднократна помощ в размер на 350 лв. за погребение на лица, 

получавали социални помощи от Дирекция за социално подпомагане - гр. 

Разград по реда на Закона за социално подпомагане. 
 

17. Приема следните лимити за разходи: 

17.1. Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в 

бюджетните звена се определя в размер на 3 на сто от утвърдените средства 

за основните заплати на назначените по трудови правоотношения.  

17.2. Второстепенните разпоредители с бюджет, включително и тези на 

делегиран бюджет, определят със заповед размера на средствата за работно 

облекло в рамките на бюджета си, съгласно Наредбата за безплатното 

работно и униформено облекло. 

17.3. Определя разходи при връчване на следните отличия и награди: 

� Почетен гражданин на град Разград; 

� Почетен знак „За принос към местното самоуправление”; 

� Награда  “Никола Икономов”; 

� Награда “Акад.Анание Явашов”; 

� Награда “Отличник на випуска”; 

� Награда „Студент на годината”; 

� Награда ”Златен пегас”; 

� Награда за поетично творчество; 

� Награда за хорово изкуство „Кибела”; 

� Награда за детско танцово изкуство; 

� Награда за “Европейски принос в развитието на младежките общности в 

Община Разград”; 

� Почетен знак за принос към икономиката на Община Разград;  

� Почетен знак за принос към развитието на социалните  услуги  в Община 

Разград. 

 

17.3.1. Индивидуална парична награда в размер на една минимална работна 

заплата. 

17.3.2. Колективна парична награда в размер на три минимални работни 

заплати.  

17.3.3. Наградите по т.17.3.1. и т.17.3.2 се осигуряват за сметка на 

резервирания бюджетен кредит по т.3. 
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18. Утвърждава списък с длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложения №№ 11, 11.1, 11.2 и 11.3. 

18.1. Упълномощава кмета на община Разград и второстепенните 
разпоредители на делегиран бюджет при настъпили промени на длъжностите 
и на лица, със свои заповеди да утвърждават промените на първоначално 

утвърдените списъци по т.18. 

18.2. Право на транспортни разходи имат лицата, при които местоживеенето 

и местоработата се намират в различни населени места и квалификацията и 

специалността отговарят на изискванията на заеманата длъжност, 

определени в длъжностните характеристики.  

 

19. Възлага на кмета на общината: 

19.1. Да определи  и  утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет. 

19.2. Да разпредели и утвърди средствата по бюджета по пълна бюджетна 

класификация, по тримесечия, по месеци и по второстепенни разпоредители 

в рамките на приетия обем на бюджета по функции и дейности /по 

Приложение № 2/. 

19.3. Да разпредели получените средства по чл.280, ал.3, т.1 за Закона за 

предучилищно и училищни образование (по стандарт) в дейностите 
“Неспециализирани училища“ и „Детски градини” по училища и детски 

градини по формула, обсъдена с всички директори на училища и детски 

градини - второстепенни разпоредители с бюджет и утвърдена от него със 
заповед. 

19.4. Приходите от управление на собственост и услуги по Наредби № 2 и № 

14 на Общински съвет Разград, реализирани от второстепенните 
разпоредители, работещи по системата на делегираните бюджети, да се 
преотстъпват в приход по бюджетите им и се планират и отчитат, както 

следва: 

- учебни заведения, детски градини на територията на гр.Разград, с.Дянково 

и с.Ясеновец и ЦПЛР – Ученическо общежитие – гр.Разград – като държавна 

дейност; 

- Регионален исторически музей, Регионална библиотека и Художествена 

галерия - като дофинансиране. 
19.5. Средствата от държавния бюджет, получени по бюджета на общината за 

читалищна дейност се разпределят от комисия, определена със заповед на 

кмета на общината. Средствата за дофинансиране на непредвидени разходи 

на читалищата се разпределят на проектен принцип от комисия, назначена 

от кмета на Община Разград. 

19.6. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение от средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага 

конкретни мерки за трайно увеличение на бюджетните приходи или трайно 

намаляване на бюджетните разходи. 

19.7. Да определи третостепенните разпоредители с бюджет, както и 

конкретните права и задължения на второстепенните и третостепенните 
разпоредители с бюджет.  

19.8. Да ограничава или спира финансирането на дейности и на бюджетни 

звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и Системата 

за финансово управление и контрол. 
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19.9. Да променя общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 

средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и 

спонсорите. 
 

20. При спазване на общия размер на бюджета и разделението му на делегирани от 

държавата и общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на 

общината за бюджетната 2019 г.:  
20.1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от 

държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките 
на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет при 

условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата 

дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност. 

20.2. Да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности – 

между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в 

друга, без да изменя общия размер на разходи. 

20.3. Да разпределя резервирания бюджетен кредит, определен за неотложни 

и непредвидими разходи по т.3.  

 

21. Упълномощава кмета на общината: 

21.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства от общинския бюджет за авансово финансиране на плащания на 

проекти, финансирани със средства от Европейския съюз, по други 

международни, национални и други програми, включително и на 

второстепенни разпоредители с бюджет. 

21.1.1. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства от общинския бюджет да се прилагат изискванията на 

чл.126 от ЗПФ. 

21.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски 

структурни и инвестиционни фондове и от други донори по международни, 

национални и други програми и от други източници за реализиране на 

годишните цели на общината и за изпълнение на Общинския план за 

развитие. 
 

22. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява 

при съблюдаване на следните приоритети: 

22.1. Разходите за държавните дейности се извършват до размера на 

предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите 
за трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

22.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: 

за трудови плащания; за покриване на просрочените задължения от минали 

години; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за 

хранителни продукти; неотложни сезонни разходи /горива, ел.енергия, 

отопление, вода и неотложни текущи ремонти/. 

22.3. Текущото финансиране за делегираните от държавата дейности се 
извършва в рамките на постъпилите държавни трансфери, а за общинските 
дейности - до размера на постъпилите средства за местни дейности. 

 

23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет, 

съгласно Приложение 15.1. 
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24. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Община 

Разград в срок до 10 работни дни след приемането му от Общински съвет.  

 

25. Бюджетът на общината, както и информация за одобрените показатели по 

чл.94, ал.3 от Закона за публичните финанси се предоставя на Сметна палата и 

Министерство на финансите в срок от един месец след приемането му. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Общината и на Областния 
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 
 

Решението подлежи на оспорване в срока и по реда на АПК пред 
Административен съд Разград. 
 

 

Приложения от №1 до №15.2 са неразделна част от Решение №658 и са 

приложени към протокола. 

 

                                        С Т А Т И Я 6 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№17. 

Докладна записка от д-р Валентин Василев кмет на Община  Разград 
Относно: Приемане на Програма за международна дейност на 

Община Разград през 2019 г.  
Заповядайте, доктор Василев. 
 

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

Община Разград продължава да работи по поддържането, развитието 
и разширяването на участието на институцията ни в международни 
партньорства. През 2019 г. Общинска администрация ще търси 
възможности за установяване на нови контакти с международни 
партньори, ще съдейства за организирането на работни и културни 

посещения на наши делегации и фолклорни състави/групи в 
побратимените ни и други градове при отправени покани. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл.92 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация Мандат 2015-2019 г., предлагам на Общински съвет-
Разград да вземе следното решение: 

1. Утвърждава Програмата за международна дейност на Община 
Разград през 2019 г. – Приложение № 1. 
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2. Възлага на Кмета на Община Разград, Председателя на Общински 

съвет Разград, Председателя на Постоянната комисия по международно 
сътрудничество и Председателите на групи общински съветници да 
определят групи по изпълнение на утвърдената Програма за международна 
дейност на Община Разград през 2019 г., както и техния състав. Само едно 
уточнение госпожо Председател, по предложение на господин Джипов, 
сме включили и  т.11- Участие на ОП“Бизнис зона“Перистър“   

в международни панаири и изложения. Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, имаше такова предложение, което беше направено на комисията 
и видях, че вносителя се е съобразил с него. Ще помоля Председателя на 
комисията Рейхан Вели да ни докладва за становището на тази постоянна 
комисия. 

 

 Г-н Рейхан Вели – Председател ПК  

Благодаря. Постоянната комисия разгледа докладната записка и я 
прие с 8 гласа - „ЗА“ , без -„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Понеже едновременно 
вдигнахте ръце и двете, така че  ще Ви помоля да се разберете кой-първи, 

кой-втори. Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева  – ПП „БСП“ 

Имам един въпрос, който е свързан с чл. 92 от правилника на 
Общинския съвет. В чл. 92 пише –„ Че Общинският съвет ежегодно в 
месец януари утвърждава програмата за международната дейност и т.н. и 
стигам до изречението – „ Съставът на групите по изпълнение на тази 
програма се определя, от Кмета,  Председателя на Общински съвет и 
председателите на групи общински съвентици“. Четвърта година, аз като 
председател на група съветници, не съм била канена на подобни разговори. 
Аз изключение ли съм? Поканени ли са били другите колеги ръководители 
на групи и ако не, как е ставало определянето на тези групи? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Аз обаче имам един въпрос: 
Миналата година бяхте ли канена? 

 

Г-жа Елка Неделчева  – ПП „БСП“ 

Не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Доктор Василев? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Не говори на микрофон. 

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Аз ще Ви отговоря, госпожо Неделчева. И Председателят на 
постоянната комисия по международно сътрудничество не е канен. Не 
само Вие, като председател на група, а Председателят на постоянната 
комисия не е канен. Аз го запитах изрично на заседанието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

 

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

 

Г-жа Елка Неделчева  – ПП „БСП“ 

Питам, как са определяни групите след като в нашия правилник е 
записано така пък не е изпълнено това, някакъв друг принцип е бил 
възприет. Как тези колеги са пътували? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо Тодорова. 
 

Г-жа Таня Тодорова  – ПП „БСП“ 

В програмата за международна дейност на общината за 2019 г. в т.2 е 
заложено посещение на организатори на историческия фестивал „Natale di 

Roma“ - Рим, Италия по време на Историческия фестивал „Абритус“. Вече 
от три години, италианците посещават историческия фестивал и в тази 
връзка, какъв е резултатът? Предвиден ли е …какъв е резултатът от това 
посещение има за тези три години? Дали има съвместни проекти и други 

културни взаимоотношения, които сте договорили, които ние не знаем? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева  – Зам.- кмет на Община Разград 
Ами те са написани резултатите в таблицата. Нови идеи за развитие 

на туризма, обмяна на опит в организирани на големи…да но те са 
очаквани, но и постигнати  след като нали са предвидени за тази година по 
същия начин. Така че е ясно какво се постига с едно посещение… 
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Г-жа Таня Тодорова  – ПП „БСП“ 

Но конкретно, точно. 
 

Г-жа Галина Георгиева  – Зам.- кмет на Община Разград 
Но какво конкретно, точно? Да Ви кажа….  

 

Г-жа Таня Тодорова  – ПП „БСП“ 

Вече три години идват тези, тези представители на тази група за 
възстановки от Италия. По-конкретно, вече три години не сте ли…. т.е 
няма ли нещо което е  договорено за да бъде осъществено, конкретно 
нещо.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ами има. Кметът получи награда от Кмета на Рим. Заповядайте. 
Приключихте ли вече с вашите въпроси? 

 

Г-жа Таня Тодорова  – ПП „БСП“ 

Благодаря много. Значи стана ясно за какво го залагате вече четвърта 
година посещението на италианците. 
 

Г-н Стоян Димитров  – ПП „БСП“ 

Уважаеми общински съветници. Моят въпрос към Кмета на 
общината е следния: 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще помоля да запазите тишина в залата. Съветник Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров  – ПП „БСП“ 

Какви са причините за пръв път в дългогодишното ни 
сътрудничество с гр. Орел да няма представители на града за празника на 
Разград? И има ли вероятност традиционните посещения на празниците на 
града през лятото на 2019 г. да не бъдат с наше участие? 

 

         Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Господин Димитров, разбирам чудесно въпроса Ви, но според мен би 

трябвало този въпрос да го отправите към ръководството на гр.Орел. По 
въпроса защо не присъстват. Миналата година аз получих обяснение от 
един от отговорните фактори, че ръководството на общината е наложило 
рестрикции по отношение на международните пътувания заради големите 
разходи над 300 000 000 евро, които бяха дадени миналата година по 
честване на 450 - годишнината от основаването на гр.Орел. Явно това е 
някаква тяхна политика на рестриктивно ограничаване на разходите. Иначе 



159 

 

подробности не знам. Винаги са канени руските колеги за всякакви 
мероприятия. Това е.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка. Няма такива. Пристъпваме 
към гласуване на докладна записка с вх.№ 17. Моля гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                  № 659 

 

Съгласно изискванията на чл.92 от Правилника за 

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

2015–2019 г. е изготвена и представена Програма за международна 

дейност на Община Разград през 2019 г. – Приложение № 1. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 

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

администрация и чл.92 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., Общински 

съвет-Разград, със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – 

няма, 

 

                                                        РЕШИ: 

 

1. Утвърждава Програмата за международна дейност на Община 

Разград през 2019 г. – Приложение № 1. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград, Председателя на 

Общински съвет Разград, Председателя на Постоянната комисия по 

международно сътрудничество и Председателите на групи общински 

съветници да определят групи по изпълнение на утвърдената 

Програма за международна дейност на Община Разград през 2019 г., 
както и техния състав. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 
и на Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 
приемането му.     
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      Приложение № 1  

 

П Р О Г Р А М А1 

за международна дейност на Община Разград през 2019 г. 
 

№ Наименование  Период  Очаквани резултати 

1. 

Посещение на официални 
делегации от побратимените ни 
градове от държави, участвали в 
Освобождението, по повод Деня на 
град Разград – 28-ми януари  

м. януари  

� Поддържане и задълбочаване на 
отношението между страните, чрез отдаване 
на почит и уважение към загиналите в 
освободителните битки; 

� Търсене на нови възможности за развитие на 
взаимоотношенията между градовете от 
държавите, участвали в Освобождението на 
Разград. 

2. 

Посещение на организатори на 
историческия фестивал „Natale di 

Roma” – Рим, Италия по време на 
Историческия фестивал „Абритус“ 

м.юни 

� Подобряване и разширяване на културните 
прояви; 

� Обмяна на опит в организиране на големи 
събития с исторически възстановки; 

� Нови идеи за развитие на туризма; 
� Опознаване на историята на двете общини. 

 

3. 

Панаир на киселото мляко и 
Фестивал на народните традиции и 
художествените занаяти: 
посещения на групи от чужбина, 
заявили участие; посещение на 
официални делегации, фолклорни 
състави и творци от побратимените 
ни градове  

м. юли  

� Насърчаване на културния обмен и 
разбирателството между хората от различни 
националности чрез средствата на културата 
и изкуството;  

� Разширяване на контактите ни с държави-
членки на Европейския съюз; 

� Популяризиране на традиционната 
българска култура; 

� Възстановяване на традиционните за района 
занаяти и провокиране интереса на младите 
хора към усвояването на майсторските 
умения, овладяването и съхраняването им.   

4. 

Участие на делегация в 
исторически фестивал „Савария“ в 
Сомбатхей, Унгария 

м.август 

� Поддържане на установени партньорски 
отношения; 

� Промотиране на Община Разград и 
културните събития. 

5.  

Участие на официална делегация от 
гр. Разград в гр. Орел, Русия и 
участие в тържествата по случай 
празника на града 

м. август  

� Утвърждаване на връзките между градовете; 
� Насърчаване на културния обмен и 
разбирателството между хората от двете 
националности чрез средствата на културата 
и изкуството. 

6.  
Обмен на експерти в социалната 
сфера с Витенберге, Германия 

Предстои 
уточняване 

� Срещи с експерти и създаване на бъдещи 
контакти; 

� Обмен на добри практики в различни 
институции; 

� Обучение на работещи в социалната сфера; 
� Подобряване на качеството на социалните 
услуги. 

7. 

Презентиране на историческа 
изложба с фотографии на 
паметници от Разград в Община 
Кълъраш, Румъния 

Предстои 
уточняване 

� Обмен в културата, туризма; 
� Опознаване на историята на двете общини; 
� Създадени са обществени контакти и 
контакти между културни институции – 

музеи, галерии. 
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8. 

Обмен на официални делегации с 
побратимените на Разград градове  
по повод техни чествания, 
празници на града  

Предстои 
уточняване 

� Поддържане на установени партньорски 
взаимоотношения между градовете; 

� Организиране на срещи между различните 
структури, имащи отношение към 

развитието на бизнеса и предприемачеството 
и обмена на информация; 

� Привличане на инвеститорски интерес.      

9. 

Участие на разградски фолклорни 
формации в празници и фестивали 
на побратимените градове 

Предстои 
уточняване 

� Насърчаване на културния обмен и 
разбирателството между хората от различни 
националности чрез средствата на културата 
и изкуството;  

� Популяризиране на традиционната 
българска култура. 

10. 

 

Установяване на нови контакти с 
международни партньори  

Постоянен � Търсене на нови партньорства.     

11. 

Участие на ОП „Бизнес зона 
„Перистър“ гр. Разград в 
международни панаири и 
изложения 

Постоянен 

� Привличане на нови инвеститори и бизнес 
партньори 

� Предлагане на свободни терени за 
инвестиционни намерения 

—————————  
1
 Настоящата програма е отворен документ, който може да бъде променян и допълван в съответствие с възникнали възможности за разширяване сферите 

на действие на съществуващите връзки с побратимените на гр. Разград градове и установяване на нови партньорски контакти. 

 

 

                                     С Т А Т И Я 7 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 18. 

Докладна записка от д-р Валентин Василев кмет на Община  Разград 
Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/ 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

          Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо Председател.  
В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-17186 от 

10.12.2018 г. от „Нетуоркс – България" ЕООД, гр. Русе, представлявано от 
Свилен Руменов Максимов – управител на дружеството за издаване на 
разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура, извън границите на 
урбанизираната територия - /трасе/ за прокарване на Подземна оптична 
мрежа за електронни съобщения на „Нетуоркс България” ЕООД, гр. Русе 
на територията на Община Разград в землището гр. Разград по реда на 
Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането са приложени следните документи: 
- задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 
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парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура; 
- споразумение за предоставяне на неотменимо право на ползване на 

оптични влакна между „Нетуоркс България“ ЕООД и „БТК“ ЕАД 

- предложение за създаване на ПУП - парцеларен план на елементите 
на техническата инфраструктура от регулационната границата на с. 
Стражец, Община Разград през следните общински поземлени имоти в 
землището на гр. Разград: 
                  - № 61710.36.262 – местен път;  
                  - № 61710.281.280 – полски път;  
                  - № 61710.281.285 – полски път; 

      - № 61710.311.317 – полски път.  
Трасето стига до имот № 61710.36.261, собственост на „БТК“ ЕАД. 

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на проект 
за ПУП за поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия 
се допуска с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на 
общината. Искането за издаване на такова разрешение се придружава от 
задание по чл. 125 от ЗУТ, което се одобрява едновременно с 
разрешението по чл. 124а от закона. 

„Нетуоркс – България“ ЕООД, гр. Русе, представлявано от Свилен 
Руменов Максимов – управител на дружеството e представило задание за 
разрешение за изработването на подробен устройствен план – парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура - /трасе/ за 
прокарване на Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на 
„Нетуоркс – България” ЕООД, гр. Русе на територията на община Разград.   

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 
допускане се иска. Посочено е, че се предлага трасе от регулационната 
границата на с. Стражец, община Разград до имот № 61710.36.261 

собственост на „БТК“ ЕАД в землището на гр. Разград. Трасето е с 
дължина от 1860 м. и се разполага в обхвата на местни и полски пътища.  

Във връзка с изложеното предлагам Общинският съвет да приеме 
следното 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 
22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 и чл. 125, ал. 1, във връзка 
с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на 
територията и чл. 50, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи 
и физическа инфраструктура, Общински съвет Разград, предлагам да вземе 
следното решение: 

1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 
устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата 
инфраструктура - /трасе/ за прокарване на Подземна оптична мрежа за 
електронни съобщения на „Нетуоркс – България” ЕООД, гр. Русе на 
територията на община Разград и разрешава изработването на Проект за 
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подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на 
техническата инфраструктура - /трасе/ за прокарване на Подземна оптична 
мрежа за електронни съобщения на „Нетуоркс – България” ЕООД, гр. Русе 
на територията на община Разград от регулационната границата на с. 
Стражец, община Разград през следните общински поземлени имоти в 
землището на гр. Разград: № 61710.36.262 – местен път; № 61710.281.280 – 

полски път; № 61710.281.285 – полски път и № 61710.311.317 – полски 
път, до имот № 61710.36.261 собственост на „БТК“ ЕАД. 

2. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината и да се публикува на 
интернет страницата на Общината, и в един местен вестник. Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е разглеждана в постоянната комисията по ТСУ. 

Господин Христов, да ни докладвате  
 

Г-н Божинел Христов – Председател ПК 

Докладната беше приета с 8 гласа „ЗА“, без  „против“  и „въздържали 

се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма такива. Заповядайте, 
господин Димитров. Извинявайте. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Само искам да попитам. Това сега ще се изгражда или вече е 
изградено, както обикновено? 

 

          Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Не говори на микрофон. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

А не, аз никога не съм пускал жалба. Само питам. 

 

          Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Не говори на микрофон. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не аз за това питам, дали вече не е построено и не е в експлоатация. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Няма желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с тази докладната записка. Няма такива. 
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Пристъпваме към гласуване. Моля да не се разсейвате и да бъдем 

експедитивни в работата си. Достатъчно ги развлачихме във времето.  
 

Г-н Божинел Христов – Председател ПК 

Може ли почивка? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№ 18. Моля 
гласувайте. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател ПК 

До като се върне Мис „Абритус“,  може ли почивка? 

 

Общинският съвет взе следното 

                                      Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                            № 660 

 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-17186 от 

10.12.2018 г. от „Нетуоркс – България“ ЕООД, гр. Русе, 
представлявано от Свилен Руменов Максимов – управител на 

дружеството за издаване на разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата 

инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия - 

/трасе/ за прокарване на Подземна оптична мрежа за електронни 

съобщения на „Нетуоркс България” ЕООД, гр. Русе на територията на 

Община Разград в землището гр. Разград по реда на Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането са приложени следните документи: 

- задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура; 

- споразумение за предоставяне на неотменимо право на 

ползване на оптични влакна между „Нетуоркс България“ ЕООД и 

„БТК“ ЕАД 

- предложение за създаване на ПУП - парцеларен план на 

елементите на техническата инфраструктура от регулационната 

границата на с. Стражец, Община Разград през следните общински 

поземлени имоти в землището на гр. Разград: 

                  - № 61710.36.262 – местен път;  

                  - № 61710.281.280 – полски път;  

                  - № 61710.281.285 – полски път; 

      - № 61710.311.317 – полски път.  
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Трасето стига до имот № 61710.36.261, собственост на 

„БТК“ ЕАД. 

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на 

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

такова разрешение се придружава от задание по чл. 125 от ЗУТ, което 

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а от закона. 

„Нетуоркс – България“ ЕООД, гр. Русе, представлявано от 

Свилен Руменов Максимов – управител на дружеството e представило 

задание за разрешение за изработването на подробен устройствен план 

– парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - 

/трасе/ за прокарване на Подземна оптична мрежа за електронни 

съобщения на „Нетуоркс – България” ЕООД, гр. Русе на територията 

на община Разград.   

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

чието допускане се иска. Посочено е, че се предлага трасе от 

регулационната границата на с. Стражец, община Разград до имот № 

61710.36.261 собственост на „БТК“ ЕАД в землището на гр. Разград. 

Трасето е с дължина от 1860 м. и се разполага в обхвата на местни и 

полски пътища.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 

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

администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 и чл. 

125, ал. 1, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона 

за устройство на територията и чл. 50, ал. 1 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински съвет 

Разград, с 20 гласа „ЗА“, „против“ –няма, „въздържали се“ - няма, 

 

РЕШИ : 

 

1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата 

инфраструктура - /трасе/ за прокарване на Подземна оптична мрежа за 

електронни съобщения на „Нетуоркс – България” ЕООД, гр. Русе на 

територията на община Разград и разрешава изработването на Проект 

за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на 

техническата инфраструктура - /трасе/ за прокарване на Подземна 

оптична мрежа за електронни съобщения на „Нетуоркс – България” 

ЕООД, гр. Русе на територията на община Разград от регулационната 

границата на с. Стражец, община Разград през следните общински 

поземлени имоти в землището на гр. Разград: № 61710.36.262 – местен 

път; № 61710.281.280 – полски път; № 61710.281.285 – полски път и № 
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61710.311.317 – полски път, до имот № 61710.36.261 собственост на 

„БТК“ ЕАД. 

2. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на Общината и да се публикува 

на интернет страницата на Общината, и в един местен вестник. 

 

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

Решението не подлежи на оспорване. 
 

/ Заданието за изработване на Проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване на имот – частна общинска собственост е 

неразделна част от Решение № 660 и е приложена към протокола/. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, сериозно ли да приема предложението Ви за 
почивка? По искане на групата на „Кауза Разград“, давам четири минути 

почивка. 
 

 

                                                   ПОЧИВКА 

                                ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

 

                                     С Т А Т И Я 8 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 19. 

         Докладна записка от Галина Георгиева– зам.-кмет на Община 
Разград 

 ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот – публична 

общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда 

на Закона за общинската собственост 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – зам.-кмет на Община Разград        
Уважаема, госпожо Председател, 
Уважаеми, общински съветници,  

Община Разград е собственик на имот – който е публична общинска 
собственост, представляващ едноетажна сграда „Здравна служба“, който се 
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намира в с. Побит камък, ул. „Трети март“ № 51. Към част от имота, 
представляваща помещение с площ от 14,00 кв.м., разположено в 
югоизточната й част е проявен интерес за отдаване под наем. В Община 
Разград е получено писмо от председателя на Областния и Общински 

съвет на Съюза на пенсионерите – 2004 Разград, с молба едно от 
помещенията в нея да се предостави за ползване на пенсионерския клуб в 
населеното място.  

Молбата е разгледана на заседание на комисията по чл.2 от Наредба 
№ 2, която прие решение  да  Ви предложим докладна в предвид 
гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 22, ал. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация , чл. 14, ал. 
7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 
Наредба № 2 на Общински съвет Разград, предлагам на Общински съвет да 
вземе следното решение: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава 
седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 
отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична 
общинска собственост за осъществяване на социална дейност, 
представляваща помещение с площ от 14,00 кв.м., разположено в 
югоизточната част на сграда, находяща се в парцел IV, кв. 25 по плана на с. 
Побит камък, ул. „Трети март“ № 51, съгласно Акт за публична общинска 
собственост № 4 от 20.11.1997 г., при граници на частта от имота: ляво – 

стълбище и дворно място, дясно – помещение, долу – избено помещение, 
при начална месечна наемна цена в размер на 1,40 лв., без ДДС, 

определена съгласно Приложение №1 от Наредба № 2 на Общински съвет 
Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

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

договор въз основа на резултата от проведения търг. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Само искам да попитам дали господин Монев, като 
Председател на постоянната комисия…Вие ли, господин Христов, ще 
докладвате?  

 

 Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Аз ще докладвам. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Иванов като член на комисията. Добре, но първо да чуем 

становището на постоянната комисия по общинска собственост. Господин 

Анастасов. 
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Г-н Наско Анастасов – Председател ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Иванов, да ни докладвате за комисията по 
законност. 

 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Настоящата докладна с 
Вх.№ 19 е разгледана на заседание на постоянната комисия по законност, 
като постоянната комисията подкрепя проекта за решение с  4 гласа - „ЗА“ 

, без „против“ и  „въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. Няма такива. 
Преминаваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№ 19. 

Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   
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19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

                                    Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                            № 661 
 

 Община Разград е собственик на имот – публична 

общинска собственост, представляващ едноетажна сграда „Здравна 

служба“, находяща се в парцел IV, кв. 25 по плана на с. Побит камък, 

ул. „Трети март“ № 51, съгласно Акт  за публична общинска 

собственост № 4 от 20.11.1997 г. Към част от сградата, представляваща 

помещение с площ от 14,00 кв.м., разположено в югоизточната й част е 
проявен интерес за отдаване под наем. Същата е включена в 

Програмата за управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост за 2019 г. за отдаване под наем. Комисията по чл.2 от 

Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост е приела 

решение за провеждане на търг за отдаване под наем на частта от 

имота, за социална дейност, за срок от 5 години. 

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

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

администрация , чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 

15, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост и писмо с вх. № АО-05-03-8544/06.11.2018 г. на  

председателя на Областния и Общински  съвет на Съюза на 

пенсионерите – 2004 Разград, Общински съвет Разгра, след поименно 

гласуване, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – няма , „въздържали се“ – няма, 
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                                         Р Е Ш И: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на 

глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – 

публична общинска собственост за осъществяване на социална 

дейност, представляваща помещение с площ от 14,00 кв.м., 

разположено в югоизточната част на сграда, находяща се в парцел IV, 

кв. 25 по плана на с. Побит камък, ул. „Трети март“ № 51, съгласно 

Акт за публична общинска собственост № 4 от 20.11.1997 г., при 

граници на частта от имота: ляво – стълбище и дворно място, дясно – 

помещение, долу – избено помещение, при начална месечна наемна 

цена в размер на 1,40 лв., без ДДС, определена съгласно Приложение 
№1 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост. 

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

сключи договор въз основа на резултата от проведения търг. 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 
Административен съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 9 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с Вх.№ 20. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – зам.-кмет на 
Община Разград 

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7200 по кадастралната карта на град Разград 

– Акт за частна общинска собственост № 872/12.01.2011 година по реда 

на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно 

наддаване. 
Заповядайте по процедура, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 
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Да, по процедура. Предлагам докладни записки с № 20, 21, 22 и 23, 

които са идентични да ни бъдат представени заедно и да бъдат обсъдени 
заедно, и съответно гласуването за всяка една да бъде поотделно.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имаме такава добра практика в Общинския съвет, няма да подлагам 

на гласуване това процедурно предложение, то винаги се приема от 
съветниците. Заповядайте, госпожо Георгиева, да докладвате за 20, 21, 22 и 
23 номера – докладни записки.  

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател, 
Уважаеми общински съветници,  

И четирите касаят Бизнес зона „Перистър“ – Учредяване право на 
строеж. Първото искане е от Нихат Ибрямов Кьосеибишев – управител на 
„АУТОХЕЛП-РЗ” ООД, с искане за учредяване право на строеж в 
посочения поземлен имот. Предложението е за изграждане на търговски и 
складов обект, едноетажна сграда със застроена площ до 600,00 кв. метра, 
сглобяема конструкция. Инвестиционният проект е на стойност до 
350 000,00 лева /триста и петдесет хиляди лева/ със срок за изграждане до 
36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора за 
учредяване на право на строеж, разкриване на не по-малко от 4 броя 
работни места при пускане на сградата в експлоатация. Целият имот за, 
който става дума е с площ 2 361 кв.м., с предназначение на територията: 
„Урбанизирана” и начин на трайно ползване:  „За друг вид производствен, 

складов обект”. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж с посочените 
параметри, която е в размер на 37 128 лева, без ДДС. Съответно данъчната 
оценка, съгласно удостоверението от общината е в размер на 28 713,30 лв. 
Това е едната докладна.  

Втората №21, постъпило инвестиционно предложение от Ростислав 
Веселинов Савов – управител на „РОС ТАРТУФИ” ЕООД, с искане за 
учредяване право на строеж в поземлен имот с идентификатор, който е 
посочен, имота е улица „Мебелна” № 3. Предложението е за изграждане на 
офис сграда на 2 /два/ етажа, с разгъната застроена площ до 190,00 кв.м, 

сглобяема конструкция, към складова база за изкупуване, преработка и 
търговия с диворастящи гъби /едноетажна сграда със застроена площ до 
800,00 кв. метра, сглобяема конструкция/, за която има учредено право на 
строеж. Инвестиционният проект е на стойност около 100 000,00 лева /сто 
хиляди лева/ със срок за изграждане до 36 /тридесет и шест/ месеца от 
датата на подписване на договора за учредяване на право на строеж и 
разкриване на не по-малко от 2 броя работни места при пускане на 
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сградата в експлоатация. Имота е на улица „Мебелна” № 3, с площ от 1 

794,00 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: 
„Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, 
складов обект”. Изготвената пазарна оценка на правото на строеж е в 
размер на 10 679 лева,  без ДДС., данъчната оценка  е 6 494,70 лв.  

Входящ №22, инвестиционно предложение от Бисер Бориславов 
Бонев – управител на „БОНЕВ ” ООД, с искане за учредяване право на 
строеж в поземлен имот с посочения идентификатор, който се намира на 
улица „Конверсия” № 6. Предложението е за изграждане на производствен 
обект за студено изготвяне на детайли за отводнителни системи /чисто 
производство/ със складова база за търговия на детайлите, двуетажна 
сграда – втори частичен полуетаж, с разгъната застроена площ до 600,00 

кв. метра, сглобяема конструкция. Инвестиционният проект е на стойност 
около 240 000,00 лева /двеста и четиридесет хиляди лева/ със срок за 
изграждане до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на 
договора за учредяване на право на строеж и разкриване на не по-малко от 
10 броя работни места при пускане на сградата в експлоатация. Имота на 
улица „Конверсия” № 6 е с площ общо 2 187,00 квадратни метра, с трайно 
предназначение на територията: „Урбанизирана” и начин на трайно 
ползване:  „За търговски обект, комплекс”. Изготвената пазарна оценка е в 
размер на 33 174 лева, без ДДС, данъчната оценка е 25 410 лв.  

И последната докладна №23. Получено е инвестиционно 
предложение от Галин Илиев Радулков – управител на „РАДУЛКОВ - СС” 

ЕООД, гр.Варна, с искане за учредяване право на строеж в посочения с 
идентификатор поземлен имот по кадастралната карта на град Разград, 
който се намира в гр. Разград, улица „Мебелна” № 9. Предложението е за 
изграждане на хале с гаражни клетки на един етаж, със застроена площ до 
450,00 кв. метра, сглобяема конструкция. Проектът е на стойност до 
100 000,00 лева /сто хиляди лева/ със срок за изграждане до 36 /тридесет и 
шест/ месеца от датата на подписване на договора за учредяване на право 
на строеж и разкриване на не по-малко от 2 броя работни места, при 
пускане на сградата в експлоатация. Улица „Мебелна” № 9, площта на 
имота е от 2 886,00 квадратни метра, с трайно предназначение на 
територията: „Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За друг вид 
производствен, складов обект”. Изготвената пазарна оценка е в размер на 
26 633лева, без ДДС, при данъчната оценка  15 382,10 лева.  

С оглед на, което диспозитивите и на четирите докладни касае да се 
проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от 
Наредба № 2 при посочените параметри, които изброих със застроена 
площ, максимална етажност, предназначение на сградата и срок за 
въвеждане в експлоатация, както и разкриването на определения брой 
работни места.  

Благодаря.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладните записки са разглеждани в ПК по 
управление на общинската собственост, приватизация и 
следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с неправителствени организации. Заповядайте, 
господин Анастасов за четирите докладни записки, как е протекли 
гласуванията.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, комисията подкрепи и четирите докладни записки, но 
докладна записка № 20,с: 5 гласа „ЗА“, 1 – „въздържал се“, № 21, с: 6 гласа 
„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, № 22,със: 7 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“, и № 23, с: 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Иванов, за постоянната комисия по законност.  
 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Уважаема госпожо Председател, докладна записка с Вх.№ 20 

постоянната комисия гласува по следния начин: 1 гласа „ЗА“, без „против“ 

и 3 - „въздържали се“. Докладна записка с вх.№ 21, с: 4 гласа „ЗА“, без 
„против“ и без „въздържали се“ комисията подкрепя докладната записка. 
Докладна записка с вх.№ 22 е гласувана по следния начин: 4 гласа „ЗА“, 

без „против“ и без „въздържали се“. И докладна записка № 23: 4 гласа 
„ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя, които касаят и четирите 
докладни записки. Не виждам желаещи. Предложения, изказвания във 
връзка с тях? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 
докладна записка с вх.№ 20. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   
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3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 662 

 

Община Разград е собственик на недвижим имот – частна 

общинска собственост, по Акт за частна общинска собственост № 

872/12.01.2011 год., представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.505.7200 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на  

гр. Разград,  с  адрес: гр. Разград,  ул.  „Търговска” № 3,  с площ от 2 

361,00 квадратни метра, с трайно предназначение на територията: 

„Урбанизирана” и начин на трайно ползване:  „За друг вид 

производствен, складов обект”. 
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Имотът е включен за учредяване на възмездно право на строеж в 

Програмата на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година. 

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл. 1, ал. 4 от 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград стратегически цели е необходимо 

учредяване на ограничени вещни права върху поземлените имоти, 

находящи се на територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на 

представители на бизнеса под различни форми. За учредяване право 

на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7200 има 

проявен инвеститорски интерес, в резултат на което комисията по чл. 

2, ал. 3 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград, определена със Заповед № 30 от 

14.01.2016 година и Заповед № 801 от 25.07.2017 година на кмета на 

Община Разград, на свое заседание, проведено на 08.11.2018 година, 

предлага да се проведе процедура за публичен търг с тайно наддаване 
за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в посочения 

имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен 

имот с идентификатор 61710.505.7200 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград за изграждане на едноетажна 

сграда със застроена площ до 600,00 кв. м. /шестстотин квадратни 

метра/ за производствен, складов обект, от „РЕГПАЛ” ЕООД – 

оценител на недвижими имоти, с рег. №900300013/14.12.2009 година на 

Камарата на независимите оценители, която е в размер на 37 128 лева 

/тридесет и седем хиляди сто двадесет и осем лева/, без ДДС.  

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от 

ДОПК изх. № 6705003152/12.11.2018 година, издадено от Община 

Разград, данъчната оценка  на  правото  на  строеж  в  поземления 

имот с идентификатор 61710.505.7200 е в размер на 28 713,30 лева 

/двадесет и осем хиляди седемстотин и тринадесет лева и тридесет 

стотинки/.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 17 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с чл. 

33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
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собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 23 

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

 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на 

глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска 

собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в 

определените граници за застрояване на недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7200, по Акт за частна общинска собственост 

№ 872/12.01.2011 год., с площ от 2 361,00 кв. м. /две хиляди триста 

шестдесет и един квадратни метра/ по кадастралната карта на гр. 

Разград, одобрена със Заповед РД-18-37/10.03.2008 г. на изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-17-

341/30.11.2010 г. на началника на СГКК-Разград, с адрес: град Разград, 

улица „Търговска” № 3, община Разград, област Разград, с трайно 

предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно 

ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, при съседи: 

Поземлени имоти с идентификатори 61710.505.7244, 61710.505.7201, 

61710.505.7199 и 61710.505.7197, при  начална тръжна цена от 37 128 

лева /тридесет и седем хиляди сто двадесет и осем лева/ без ДДС, 

определена от независим оценител на недвижими имоти и данъчна 

оценка в размер на 28 713,30 лева /двадесет и осем хиляди седемстотин 

и тринадесет лева и тридесет стотинки/, при следните тръжни 

условия: 

1.1. Застроена площ на новоизградената сграда – до 600,00 кв. м. 

/шестстотин  квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на 

Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с 
Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за 

застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 

/един/ етаж. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 

1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да  

изгради необходимите места за гариране и/или паркиране в границите 
на поземления имот, в който е придобито правото на строеж. 
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1.5. Срок за въвеждане на обекта в експлоатация - до 36 /тридесет 

и шест/ месеца от датата на подписване на договора за учредяване 
правото на строеж. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 4 /четири/ броя работни места 

в тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и 

запазването им за срок  не по-малък от 1 /една/ година. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да организира 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на 

безсрочно право на строеж в поземления имот по т. 1, да издаде 
заповед  и сключи договор въз основа на резултатите от проведения 

търг. 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 
Административен съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 10 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с Вх.№ 21. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – зам.-кмет на 
Община Разград 

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7240 по кадастралната карта на град Разград 

– Акт за частна общинска собственост № 889/20.01.2011 година по реда 

на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно 

наддаване. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   
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8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 663 

 

Община Разград е собственик на недвижим имот – частна 

общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 889/20.01.2011 год., представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.505.7240 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Разград, с адрес: гр. Разград, ул. „Мебелна” № 3, с площ от 1 794,00 

квадратни метра, с трайно предназначение на територията: 

„Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За друг вид 

производствен, складов обект”. 

Имотът е включен за учредяване на възмездно право на строеж в 

Програмата на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година. 

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл. 1, ал. 4 от 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 
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разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград стратегически цели е необходимо 

учредяване на ограничени вещни права върху поземлените имоти, 

находящи се на територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на 

представители на бизнеса под различни форми. За учредяване право 

на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7240 има 

проявен инвеститорски интерес, в резултат на което комисията по чл. 

2, ал. 3 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград, определена със Заповед № 30 от 

14.01.2016 година и Заповед № 801 от 25.07.2017 година на кмета на 

Община Разград, на свое заседание, проведено на 03.12.2018 година, 

предлага да се проведе процедура за публичен търг с тайно наддаване 
за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в посочения 

имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен 

имот с идентификатор 61710.505.7240 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград за изграждане на офис площи 

към складовата база до 2 /два/ етажа  с разгъната застроена площ до 

190,00 кв. м. /сто и деветдесет квадратни метра/ от „РЕГПАЛ” ЕООД – 

оценител на недвижими имоти, с рег.№900300013/14.12.2009 година на 

Камарата на независимите оценители, която е в размер на 10 679 лева 

/десет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева/, без ДДС.  

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от 

ДОПК изх. № 6705003372/06.12.2018 година, издадено от Община 

Разград, данъчната оценка  на  правото на  строеж в поземления имот 

с идентификатор 61710.505.7240 е в размер на 6 494,70 лева /шест 

хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и седемдесет стотинки/.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 17 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с чл. 

33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 23 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на 

глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 
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придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска 

собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в 

определените граници за застрояване на недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7240, по Акт за частна общинска собственост 

№ 889/20.01.2011 год., с площ от 1 794,00 кв.м. /хиляда седемстотин 

деветдесет и четири квадратни метра/ по кадастралната карта на гр. 

Разград, одобрена със Заповед РД-18-37/10.03.2008 г. на изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-17-

341/30.11.2010 г. на началника на СГКК-Разград, с адрес: град Разград, 

улица „Мебелна” № 3, община Разград, област Разград, с трайно 

предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно 

ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, при съседи: 

Поземлени имоти с идентификатори 61710.505.7241, 61710.505.7238, 

61710.505.7239 и 61710.505.7246, при  начална тръжна цена от 10 679 

лева /десет хиляди шестстотин седемдесет и девет лева/ без ДДС, 

определена от независим оценител на недвижими имоти и данъчна 

оценка в размер на 6 494,70 лева /шест хиляди четиристотин 

деветдесет и четири лева и седемдесет стотинки/, при следните тръжни 

условия: 

1.1.Разгъната застроена площ на новоизградената сграда – до 

190,00 кв. м. /сто и деветдесет  квадратни метра/, която да отговаря на 

изискванията на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 

одобрения с Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет 

Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” 

град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 2 /два/ 

етажа. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 

1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да  

изгради необходимите места за гариране и/или паркиране в границите 
на поземления имот, в който е придобито правото на строеж. 

1.5. Срок за въвеждане на обекта в експлоатация - до 36 /тридесет 

и шест/ месеца от датата на подписване на договора за учредяване 
право на строеж. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 2 /два/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването 

им за срок  не по-малък от 1 /една/ година. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да организира 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на 
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безсрочно право на строеж в поземления имот по т. 1, да издаде 
заповед  и сключи договор въз основа на резултатите от проведения 

търг. 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 
Административен съд Разград. 

 

 

 

 

С Т А Т И Я 11 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с Вх.№ 22. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – зам.-кмет на 
Община Разград 

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7204 по кадастралната карта на град Разград 

– Акт № 2812/20.06.2017 г. за поправка на Акт за частна общинска 

собственост № 876/13.01.2011 година по реда на Закона за общинската 

собственост чрез публичен търг с тайно наддаване. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   
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16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 664 

 

Община Разград е собственик на недвижим имот – частна 

общинска собственост, съгласно Акт № 2812/20.06.2017 г. за поправка 

на Акт за частна общинска собственост № 876/13.01.2011 година, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7204 по 

кадастралната карта и кадастралните  регистри на  гр. Разград,  с  
адрес: гр. Разград,  ул.  „Конверсия” № 6,  с площ от 2 187,00 

квадратни метра, с трайно предназначение на територията: 

„Урбанизирана” и начин на трайно ползване:  „За търговски обект, 

комплекс”. 

Имотът е включен за учредяване на възмездно право на строеж в 

Програмата на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година. 

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл. 1, ал. 4 от 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград стратегически цели е необходимо 

учредяване на ограничени вещни права върху поземлените имоти, 

находящи се на територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на 

представители на бизнеса под различни форми. За учредяване право 

на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7204 има 

проявен инвеститорски интерес, в резултат на което комисията по чл. 
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2, ал. 3 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград, определена със Заповед № 30 от 

14.01.2016 година и Заповед № 801 от 25.07.2017 година на кмета на 

Община Разград, на свое заседание, проведено на 08.11.2018 година, 

предлага да се проведе процедура за публичен търг с тайно наддаване 
за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в посочения 

имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен 

имот с идентификатор 61710.505.7204 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград за изграждане на двуетажна 

сграда с разгъната застроена площ до 600,00 кв. м. /шестстотин 

квадратни метра/ за търговски обект, комплекс от „РЕГПАЛ” ЕООД – 

оценител на недвижими имоти, с рег.№900300013/14.12.2009 година на 

Камарата на независимите оценители, която е в размер на 33 174 лева 

/тридесет и три хиляди сто седемдесет и четири лева/, без ДДС. 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от 

ДОПК изх. № 6705003151/12.11.2018 година, издадено от Община 

Разград, данъчната оценка на правото на строеж в поземления имот с 
идентификатор 61710.505.7204 е в размер на 25 410 лева /двадесет и пет 

хиляди четиристотин и десет лева/.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 17 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с чл. 

33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 23 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на 

глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска 

собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в 

определените граници за застрояване на недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7204, по Акт № 2812/20.06.2017 г. за поправка 

на Акт за частна общинска собственост № 876/13.01.2011 година, с 
площ от 2 187,00 кв.м. /две хиляди сто осемдесет и седем квадратни 
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метра/ по кадастралната карта на гр. Разград, одобрена със Заповед 

РД-18-37/10.03.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно 

изменение със Заповед КД-14-17-341/30.11.2010 г. на началника на 

СГКК-Разград, с адрес: град Разград, улица „Конверсия” № 6, община 

Разград, област Разград, с трайно предназначение на територията: 

„Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За търговски обект, 

комплекс“, при съседи: Поземлени имоти с идентификатори 

61710.505.7245, 61710.505.7244, 61710.505.7375, при  начална тръжна 

цена от 33 174 лева /тридесет и три хиляди сто седемдесет и четири 

лева/ без ДДС, определена от независим оценител на недвижими имоти 

и данъчна оценка в размер на 25 410 лева /двадесет и пет хиляди 

четиристотин и десет лева/, при следните тръжни условия: 

1.1. Разгъната застроена площ на новоизградената сграда – до 

600,00 кв. м. /шестстотин квадратни метра/, която да отговаря на 

изискванията на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 

одобрения с Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет 

Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” 

град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 2 /два/ 

етажа. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: търговски 

обект, комплекс. 
1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да  

изгради необходимите места за гариране и/или паркиране в границите 
на поземления имот, в който е придобито правото на строеж. 

1.5. Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация - до 36 

/тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора за 

учредяване право на строеж. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 10 /десет/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването 

им за срок  не по-малък от 1 /една/ година. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да организира 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на 

безсрочно право на строеж в поземления имот по т. 1, да издаде 
заповед  и сключи договор въз основа на резултатите от проведения 

търг. 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 
Административен съд Разград. 
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С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с Вх.№ 23. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – зам.-кмет на 
Община Разград 

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7222 по кадастралната карта на град Разград 

– Акт за частна общинска собственост № 890/20.01.2011 година по реда 

на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно 

наддаване. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   



186 

 

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 665 

 

Община Разград е собственик на недвижим имот – частна 

общинска собственост, съгласно Акт за частна общинска собственост 

№ 890/20.01.2011 год., представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.505.7222 по кадастралната карта и кадастралните  регистри на 

гр. Разград, с адрес: гр. Разград, ул. „Мебелна” № 9, с площ от 2 886,00 

квадратни метра, с трайно предназначение на територията: 

„Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За друг вид 

производствен, складов обект”. 

Имотът е включен за учредяване на възмездно право на строеж в 

Програмата на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година. 

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл. 1, ал. 4 от 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград стратегически цели е необходимо 

учредяване на ограничени вещни права върху поземлените имоти, 

находящи се на територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на 

представители на бизнеса под различни форми. За учредяване право 

на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7222 има 

проявен инвеститорски интерес, в резултат на което комисията по чл. 

2, ал. 3 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград, определена със Заповед № 30 от 

14.01.2016 година и Заповед № 801 от 25.07.2017 година на кмета на 

Община Разград, на свое заседание, проведено на 08.11.2018 година, 

предлага да се проведе процедура за публичен търг с тайно наддаване 
за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в посочения 

имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен 

имот с идентификатор 61710.505.7222 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград за изграждане на едноетажна 
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сграда със застроена площ до 450,00 кв. м. /четиристотин и петдесет 

квадратни метра/ за производствен, складов обект, от „РЕГПАЛ” 

ЕООД – оценител на недвижими имоти, с рег. №900300013/14.12.2009 

година на Камарата на независимите оценители, която е в размер на 

26 633лева /двадесет и шест хиляди шестстотин тридесет и три лева/, 

без ДДС. 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от 

ДОПК изх. № 6705003153/12.11.2018 година, издадено от Община 

Разград, данъчната оценка  на  правото  на  строеж  в  поземления 

имот с идентификатор 61710.505.7222 е в размер на 15 382,10 лева 

/петнадесет хиляди триста осемдесет и два лева и десет стотинки/.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 17 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с чл. 

33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 22 

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

 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на 

глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска 

собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в 

определените граници за застрояване на недвижим имот – частна 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7222, по Акт за частна общинска собственост 

№ 890/20.01.2011 год., с площ от 2886,00 кв.м. /две хиляди осемстотин 

осемдесет и шест квадратни метра/ по кадастралната карта на гр. 

Разград, одобрена със Заповед РД-18-37/10.03.2008 г. на изпълнителния 

директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-17-

341/30.11.2010 г. на началника на СГКК-Разград, с адрес: град Разград, 

улица „Мебелна” № 9, община Разград, област Разград, с трайно 

предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно 

ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, при съседи: 

Поземлени имоти с идентификатори 61710.505.339, 61710.505.7224, 

61710.505.7247 и 61710.505.7232, при  начална тръжна цена от 26 633 

лева /двадесет и шест хиляди шестстотин тридесет и три лева/ без 
ДДС, определена от независим оценител на недвижими имоти и 
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данъчна оценка в размер на 15 382,10 лева /петнадесет хиляди триста 

осемдесет и два лева и десет стотинки/, при следните тръжни условия: 

1.1. Застроена площ на новоизградената сграда – до 450,00 кв. м. 

/четиристотин и петдесет  квадратни метра/, която да отговаря на 

изискванията на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 

одобрения с Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет 

Разград план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” 

град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 

/един/ етаж. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 

1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да  

изгради необходимите места за гариране и/или паркиране в границите 
на поземления имот, в който е придобито правото на строеж. 

1.5. Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация - до 36 

/тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора за 

учредяване право на строеж. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 2 /два/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването 

им за срок не по-малък от 1 /една/ година. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да организира 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на 

безсрочно право на строеж в поземления имот по т. 1, да издаде 
заповед  и сключи договор въз основа на резултатите от проведения 

търг. 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 
Административен съд Разград. 
 

 

С Т А Т И Я 13 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№24. 

Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов  -  Общински 
съветник и председател  на  ПК  по  управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол 
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Относно: Даване разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД 

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

наем на кабинет за извършване на медицинска дейност. 

Господин Анастасов, ще Ви помоля тъй като е рутинна докладната 
накратко да ни я представите предвид напредването на времето и много 
дългата сесия днес. Заповядайте.  

 

Г-н Наско Анастасов – Общински съветник, вносител 
Уважаеми колеги, в баланса на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград е 

включена сграда находяща се на ул. „В.Левски“ № 1, в която се помещават 
кабинети за извършване на медицинска дейност. 

Получено е писмо от Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. 
Разград, с което е направено искане до Общински съвет Разград за 
приемане на решение за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване 
под наем на кабинет № 49 с предназначение за извършване на медицинска 
дейност. 

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и 
чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 33, ал. 1, чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 35 от Наредба № 

3 на Общински съвет Разград за осъществяване на стопанската дейност на 
Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие в капитала 
или чрез граждански дружества и чрез общински предприятия и Писмо с 
вх.№ 3 от 03.01.2019 г. от Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. 
Разград, предлагам да вземем решение: 

1. Дава разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград  да 
проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ 
години на кабинет № 49 с предназначение за извършване на медицинска 
дейност.  

2. Търгът с явно наддаване за отдаване под наем на кабинета по т. 
1 да се проведе при спазване изискванията на чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от 
Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на стопанската 
дейност на Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие 
в капитала или чрез граждански дружества и чрез общински предприятия, 
като началната тръжна наемната цена  да бъде съобразена с Приложение № 

1 към Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост. 

3. Възлага на Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград 
изпълнението на решението по т. 1 и т. 2. 

Завърших.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол 
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и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Заповядайте, господин Анастасов за 
общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, членовете на постоянната комисия подкрепиха 
докладната записка и проекта за решение, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря. Настоящата докладна записка е подкрепена в постоянната 
комисия по законност, с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма желаещи. Изказвания, 
предложения? Не виждам такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 
докладна записка с Вх.№ 24. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   
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18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 666 

 

В баланса на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград е включена 

сграда находяща се на ул. „В.Левски“ № 1, в която се помещават 

кабинети за извършване на медицинска дейност. 

Получено е писмо с вх.№ 3 от 03.01.2019 г. от Управителя на 

„ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. Разград, с което е направено искане до 

Общински съвет Разград за приемане на решение за провеждане на 

търг с явно наддаване за отдаване под наем на кабинет № 49 с 
предназначение за извършване на медицинска дейност. 

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

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

администрация, чл. 33, ал. 1, чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 35 от 

Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на 

стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие в капитала или чрез граждански дружества и чрез 
общински предприятия и Писмо с вх.№ 3 от 03.01.2019 г. от 

Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. Разград, Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
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1. Дава разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград  да 

проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ 

години на кабинет № 49 с предназначение за извършване на 

медицинска дейност.  

2. Търгът с явно наддаване за отдаване под наем на кабинета 

по т. 1 да се проведе при спазване изискванията на чл. 34, ал. 1 и ал. 2, 

т. 1 от Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на 

стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие в капитала или чрез граждански дружества и чрез 
общински предприятия, като началната тръжна наемната цена  да 

бъде съобразена с Приложение № 1 към Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи - общинска собственост. 

3. Възлага на Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД 

гр.Разград изпълнението на решението по т. 1 и т. 2. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград и на Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от 
приемането му. 

Решението подлежи на оспорване в срока и по реда на АПК пред 
Административен съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 14 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с Вх.№ 40. 

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

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

Заповядайте, доктор Василев.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря. 
В Община Разград са постъпили Искания с вх. №№ 2060-17376 от 

13.12.2018 год. и 2060-17664 от 20.12.2018 год. от „Обитех“ ЕООД, гр. 
София, представлявано от Светослав Борисов Анастасов – управител на 
дружеството, за издаване на разрешение за изработване на Подробен 
устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата 
инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия - /трасе/ за 
захранващ водопровод и /трасе/ за пътна връзка до поземлен имот с 
идентификатор 61710.11.311 по кадастралната карта на гр.Разград, 
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собственост на „Обитех“ ЕООД, гр. София по реда на Закона за устройство 
на територията /ЗУТ/. 

Към исканията са приложени следните документи: 

- Задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за 
водопровод; 

- Задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за 
пътна връзка; 

- Предложение за създаване на ПУП - парцеларен план на 
елементите на техническата инфраструктура за водопровод; 

- Предложение за създаване на ПУП - парцеларен план на 
елементите на техническата инфраструктура за пътна връзка; 

- Протокол с изх. № 53-00-456/06.12.2018 г., одобрен от директора на 
Областно пътно управление – Разград; 

- Предварително съгласие на Областния управител на Област 
Разград, с изх. № 26-00-008-001/10.01.2019 г., за учредяване право на 
преминаване през поземлен имот с идентификатор 61710.11.83 до 
поземлен имот с идентификатор 61710.11.311 по кадастралната карта на гр. 
Разград, собственост на „Обитех“ ЕООД, гр. София; 

-скици на имотите и документи за собственост. 
Трасето за водопровода до поземлен имот с идентификатор 

61710.11.311 по кадастралната карта на гр. Разград, преминава през 
следните поземлени имоти с идентификатори: 
                  - 61710.11.77 – земеделска земя, държавна собственост;  
                  - 61710.11.83 – земеделска земя, държавна собственост;  
                  - 61710.11.323 – път I клас, държавна собственост. 

Трасето за пътната връзка до поземлен имот с идентификатор 
61710.11.311 по кадастралната карта на гр. Разград, преминава през 
следните поземлени имоти с идентификатори: 
                 - 61710.11.323 – път I клас, държавна собственост;  
                 - 61710.11.83 – земеделска земя, държавна собственост. 

Поземлен имот с идентификатор 61710.11.311 по кадастралната 
карта на гр. Разград, собственост на „Обитех“ ЕООД, гр. София е с 
променено предназначение, съгласно Решение № 1, т.II.7 от 24.03.2008 г. 
на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските 
земи на Областна Дирекция „Земеделие“ Разград, което е потвърдено с 
Решение № 3, т.I.2 от 26.07.2018 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от 
Закона за опазване на земеделските земи на Областна Дирекция 
„Земеделие“ Разград. След одобряването на кадастралната карта на гр. 
Разград със Заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор 
на АГКК – имота е оставен без транспортен достъп. Съгласно чл. 192, ал.3 

от ЗУТ право на преминаване през държавен или общински поземлен имот 
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се учредява, когато друго техническо решение е явно нецелесъобразно със 
заповед на областния управител, съответно със заповед на кмета на 
общината. 
           Предложението за ПУП – пътна връзка /в т.ч. и транспортно 
комуникационен план и организация на движението/ за осъществяване на 
транспортен достъп е през имот с идентификатор 61710.11.83, който е 
държавна собственост с трайно предназначение на територията – 

„земеделска“ и с начин на трайно ползване „гори и храсти в земеделска 
земя“. 

Тричленен състав на комисия, включваща представители на 
Областно пътно управление – Разград, на сектор „Пътна полиция“ към ОД 

на МВР и на заявителя е съгласувала предложеното от инвеститора 
„Обитех“ ЕООД място за изграждане на пътна връзка, при спазване на 
изрично посочените в Протокол с изх. № 53-00-456/06.12.2018 г. одобрен 
от директора на Областно пътно управление – Разград изисквания.  

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на проект 
за ПУП за поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия 
се допуска с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на 
общината. Искането за издаване на такова разрешение се придружава от 
задание по чл. 125 от ЗУТ, което се одобрява едновременно с 
разрешението по чл. 124а от закона. 

 „Обитех“ ЕООД, гр. София, представлявано от Светослав Борисов 
Анастасов – управител на дружеството e представило задания за 
разрешение за изработването на подробен устройствен план – парцеларен 
план на елементите на техническата инфраструктура - /трасе/ за 
водопровод и /трасе/ за пътна връзка до собствен поземлен имот с 
идентификатор 61710.11.311 по кадастралната карта на гр. Разград по реда 
на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11  и ал. 
2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 и чл. 125, 

ал. 1, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 134, ал. 2, т. 8 

от Закона за устройство на територията, предлагам на Общински съвет 
Разград да вземе следното решение: 

1. Одобрява Заданията за изработване на проект за Подробен 
устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата 
инфраструктура - /трасе/ за водопровод и /трасе/ за пътна връзка, до 
поземлен имот с идентификатор 61710.11.311 по кадастралната карта на гр. 
Разград, с възложител  „Обитех“ ЕООД, гр. София и разрешава 
изработването на проект за Подробен устройствен план и Парцеларен план 
на елементите на техническата инфраструктура - /трасе/ за водопровод и 
/трасе/ за пътна връзка до поземлен имот с идентификатор 61710.11.311 по 
кадастралната карта на гр. Разград. 
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    Трасето за водопровода до поземлен имот с идентификатор 
61710.11.311 по кадастралната карта на гр. Разград, преминава през 
следните поземлени имоти с идентификатори: 
                - 61710.11.77 – земеделска земя, държавна собственост;  
                - 61710.11.83 – земеделска земя, държавна собственост;  
                - 61710.11.323 – път I клас, държавна собственост. 

     Трасето за пътната връзка до поземлен имот с идентификатор 
61710.11.311 по кадастралната карта на гр.Разград, преминава през 
следните поземлени имоти с идентификатори: 
                 - 61710.11.323 – път I клас, държавна собственост;  
                 - 61710.11.83 – земеделска земя, държавна собственост. 
           2. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината, да се публикува на 
интернет страницата на Общината и в един местен вестник. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по устройство 
и развитие на територията, транспорт на Общината. Господин Христов, да 
докладвате за становището на комисията.  

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК  

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма. Изказвания, 
предложения? Също няма. Пристъпваме към гласуване на докладна 
записка с Вх.№ 40. Моля гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 667 
 

В Община Разград са постъпили Искания с вх. №№ 2060-17376 от 

13.12.2018 год. и 2060-17664 от 20.12.2018 год. от „Обитех“ ЕООД, гр. 

София, представлявано от Светослав Борисов Анастасов – управител 

на дружеството, за издаване на разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на 

техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната 

територия - /трасе/ за захранващ водопровод и /трасе/ за пътна връзка 

до поземлен имот с идентификатор 61710.11.311 по кадастралната 
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карта на гр.Разград, собственост на „Обитех“ ЕООД, гр. София по 

реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към исканията са приложени следните документи: 

- Задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – 

трасе за водопровод; 

- Задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – 

трасе за пътна връзка; 

- Предложение за създаване на ПУП - парцеларен план на 

елементите на техническата инфраструктура за водопровод; 

- Предложение за създаване на ПУП - парцеларен план на 

елементите на техническата инфраструктура за пътна връзка; 

- Протокол с изх. № 53-00-456/06.12.2018 г., одобрен от директора 

на Областно пътно управление – Разград; 

- Предварително съгласие на Областния управител на Област 

Разград, с изх. № 26-00-008-001/10.01.2019 г., за учредяване право на 

преминаване през поземлен имот с идентификатор 61710.11.83 до 

поземлен имот с идентификатор 61710.11.311 по кадастралната карта 

на гр. Разград, собственост на „Обитех“ ЕООД, гр. София; 

-скици на имотите и документи за собственост. 

Трасето за водопровода до поземлен имот с идентификатор 

61710.11.311 по кадастралната карта на гр. Разград, преминава през 
следните поземлени имоти с идентификатори: 

                  - 61710.11.77 – земеделска земя, държавна собственост;  

                  - 61710.11.83 – земеделска земя, държавна собственост;  

                  - 61710.11.323 – път I клас, държавна собственост. 

Трасето за пътната връзка до поземлен имот с идентификатор 

61710.11.311 по кадастралната карта на гр. Разград, преминава през 
следните поземлени имоти с идентификатори: 

                 - 61710.11.323 – път I клас, държавна собственост;  

                 - 61710.11.83 – земеделска земя, държавна собственост. 

Поземлен имот с идентификатор 61710.11.311 по кадастралната 

карта на гр. Разград, собственост на „Обитех“ ЕООД, гр. София е с 
променено предназначение, съгласно Решение № 1, т.II.7 от 24.03.2008 

г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на 

земеделските земи на Областна Дирекция „Земеделие“ Разград, което 

е потвърдено с Решение № 3, т.I.2 от 26.07.2018 г. на Комисията по чл. 

17, ал. 1, т. 1 от Закона за опазване на земеделските земи на Областна 

Дирекция „Земеделие“ Разград. След одобряването на кадастралната 

карта на гр. Разград със Заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК – имота е оставен без транспортен 

достъп. Съгласно чл. 192, ал.3 от ЗУТ право на преминаване през 
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държавен или общински поземлен имот се учредява, когато друго 

техническо решение е явно нецелесъобразно със заповед на областния 

управител, съответно със заповед на кмета на общината. 

           Предложението за ПУП – пътна връзка /в т.ч. и транспортно 

комуникационен план и организация на движението/ за 

осъществяване на транспортен достъп е през имот с идентификатор 

61710.11.83, който е държавна собственост с трайно предназначение на 

територията – „земеделска“ и с начин на трайно ползване „гори и 

храсти в земеделска земя“. 

Тричленен състав на комисия, включваща представители на 

Областно пътно управление – Разград, на сектор „Пътна 

полиция“ към ОД на МВР и на заявителя е съгласувала предложеното 

от инвеститора „Обитех“ ЕООД място за изграждане на пътна връзка, 

при спазване на изрично посочените в Протокол с изх. № 53-00-

456/06.12.2018 г. одобрен от директора на Областно пътно управление 
– Разград изисквания.  

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на 

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

такова разрешение се придружава от задание по чл. 125 от ЗУТ, което 

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а от закона. 

 „Обитех“ ЕООД, гр. София, представлявано от Светослав 

Борисов Анастасов – управител на дружеството e представило задания 

за разрешение за изработването на подробен устройствен план – 

парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура - 

/трасе/ за водопровод и /трасе/ за пътна връзка до собствен поземлен 

имот с идентификатор 61710.11.311 по кадастралната карта на гр. 

Разград по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

           

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11  и 

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

администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 и чл. 

125, ал. 1, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 134, 

ал. 2, т. 8 от Закона за устройство на територията, Общински съвет 

Разград, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява Заданията за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата 

инфраструктура - /трасе/ за водопровод и /трасе/ за пътна връзка, до 

поземлен имот с идентификатор 61710.11.311 по кадастралната карта 
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на гр. Разград, с възложител  „Обитех“ ЕООД, гр. София и разрешава 

изработването на проект за Подробен устройствен план и Парцеларен 

план на елементите на техническата инфраструктура - /трасе/ за 

водопровод и /трасе/ за пътна връзка до поземлен имот с 
идентификатор 61710.11.311 по кадастралната карта на гр. Разград. 

    Трасето за водопровода до поземлен имот с идентификатор 

61710.11.311 по кадастралната карта на гр. Разград, преминава през 
следните поземлени имоти с идентификатори: 

                - 61710.11.77 – земеделска земя, държавна собственост;  

                - 61710.11.83 – земеделска земя, държавна собственост;  

                - 61710.11.323 – път I клас, държавна собственост. 

     Трасето за пътната връзка до поземлен имот с идентификатор 

61710.11.311 по кадастралната карта на гр.Разград, преминава през 
следните поземлени имоти с идентификатори: 

                 - 61710.11.323 – път I клас, държавна собственост;  

                 - 61710.11.83 – земеделска земя, държавна собственост. 

           2. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на Общината, да се публикува 

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник. 

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

Решението не подлежи на оспорване. 
 

Заданието за проектиране на Поробен устройствен план-план за 

елементите на техническата инфраструктура и Техническото задание за 

инвестиционно намерение за изготвяне на ПУП са неразделна част от 

Решение №667 и са приложени към протокола.  

 

С Т А Т И Я 15 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с Вх.№ 44. 

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

Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на 

Общински съвет Разград за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 
Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Благодаря, госпожо председател. 
С Решение № 242 от Протокол № 18 от 29.11.2016 г. на Общински 

съвет Разград е приета Наредба № 14 за определянето и администрирането 
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на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград, 
изменена и допълнена с Решение № 552 от Протокол № 40 от 30.04.2018 г. 
и Решение № 620 от Протокол № 47 от 24.10.2018 г. на Общински съвет 
Разград. 

В качеството си на орган упражняващ контрол за законосъобразност 
в административния процес, Окръжна прокуратура Разград е предявила 
протест чрез Общински съвет Разград до Административен съд Разград 
срещу разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 15, т. 16 и от т. 56 до т. 63 

(включително) от Наредба № 14 на Общински съвет Разград с искане да 
бъдат обявени за незаконосъобразни и отменени като такива. 

Разпоредбите на т. 15  и т. 16 от чл. 58, ал. 1 от Наредбата касаят 
предоставянето на услуги по гражданска регистрация и са свързани с 
комплектоване и проверка на документи към искане за признаване и 
допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове (т. 
15) и комплектоване и проверка на документи към искане за съставяне на 
актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, 
съставени в чужбина (т. 16). В тях са определени сроковете за 
предоставяне на съответната услуга и цената на същата. Съпоставяйки 
текста на посочените разпоредби от Наредбата с този на чл.110, ал. 2 от 
Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в който са изброени услугите, 
които не подлежат на таксуване, една от които касае извършването на 
отбелязвания, допълнения и поправки в актовете по гражданско състояние 
(т. 4 на чл. 110, ал. 2 от ЗМДТ), контролният орган е извел извода, че част 
от тази услуга е и производството по признаване на чуждестранно съдебно 
решение, като същото няма самостоятелен характер въпреки, че то се 
реализира от общината в нарочно производство, регламентирано в чл. 117 

и сл. от Кодекса на международното частно право. Извършваната по този 
повод дейност не представлява самостоятелна услуга, за която може да се 
определя такса. Без признаване на чуждестранното съдебно решение, 
административният орган не може да извърши вписване на 
обстоятелствата в регистъра по гражданско състояние, която всъщност е 
основната поискана услуга. В този смисъл са изложените в протеста 
съображения и по отношение на услугата по т. 16 от Наредбата. 

С оглед на изложеното, контролният орган е приел, че за 
регламентираните в чл. 58, ал. 1, т. 15 и т. 16 от Наредба № 14 на 
Общински съвет Разград услуги по гражданска регистрация по силата на 
чл. 110, ал. 2, т. 4 от ЗМДТ не се дължат такси, което налага и тяхната 
отмяна. 
На следващо място контролният орган е установил, че предвидените в 

чл. 58, ал. 1 от т. 56 до т. 63 (включително) от Наредбата услуги 

представляват специализирани библиотечни услуги по смисъла на чл. 52, 

ал. 1 от Закона за обществените библиотеки /ЗОБ/. Съгласно разпоредбата 
на чл. 52, ал. 3 от ЗОБ, общинският съвет следва да определи такси за 
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специализираните библиотечни услуги, а не цени, което налага от една 
страна тяхната отмяна като такива и от друга приемането на такси за 
предоставяните от Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ гр. Разград 
специализирани библиотечни услуги, като постъпленията остават в 
библиотеката. Таксите са определени в съответствие с разпоредбите на 
ЗМДТ, за което е изготвен финансов анализ, който е неразделна част от 
настоящата докладна записка.  

Извън протестираните от Окръжна прокуратура Разград разпоредби 
от Наредба № 14 на Общински съвет Разград се налагат изменения и в 
други такива от наредбата по силата на Решение № 704 от 05.10.2018 г. на 
Министерски съвет за приемане на мерки за трансформация на модела на 
административно обслужване. Съгласно посоченото Решение на 
Министерския съвет от Административния регистър следва да се заличат 
административни услуги. В изготвения списък, неразделна част от 
посоченото Решението на Министерския съвет са включени и 
административни услуги, предоставяни от общинските администрации. 
Заличаването на същите е по предложение на общинските администрации 
по време на извършена инвентаризация от администрацията на 
Министерски съвет. Изложеното налага регламентираните в Наредба № 14 

на Общински съвет Разград услуги: 

- в Раздел ІV „Такси за технически услуги“ предвидени в чл. 28, ал. 
1, т. 3, т. 19, т. 35 и т. 40, касаещи презаверяването на скица, от издаването 
на която са изтекли 6 месеца, издаването на разрешения за разкопаване на 
улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за 
строежи с влязло в сила разрешение за строеж), приемане и 
удостоверяване предаването на екзекутивна документация, вписване в 
регистъра на технически паспорт на строеж да отпаднат, тъй като 
общините ще извършват и за в бъдеще дейности по част от тези услуги, въз 
основа на нормативен акт, но за същите няма да се дължат такси;  

- в Раздел V „Такси за административни услуги“ по чл. 29, ал. 1, т. 10 

и т. 13, касаещи издаването за първи път на удостоверения за постоянен и 
настоящ адрес, тъй като същите са заличени от Административния 
регистър поради предоставянето им по ред и основание идентични с 
услугите по т. 12 и т. 15 от наредбата. 

Предвид изложеното възниква необходимостта от изменение на 
Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Разград. 
 

1. Основни цели, които се поставят: 
С приемането на изменения и допълнения в Наредба № 14 на 

Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Разград се цели същата 
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да се преведе в съответствие с промените в нормативните изисквания и се 
подобри качеството на предлаганите услуги. 

            

2. Финансови и други средства, за прилагане на изискванията на 

новата уредба – не са необходими. 

 

3. Очаквани резултати: 

- повишаване изискванията за прозрачност и публичност на процеса 
на администриране на предоставяните от Община Разград услуги; 

- повишаване качеството на административното обслужване на 
гражданите и бизнеса. 

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба № 14 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Разград е разработен в съответствие с 
разпоредбите на Европейското законодателство – Европейската харта за 
местно самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, 
свързани с тази материя, предвид съответствието на основни нормативни 
актове – Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, Закона за местните 
данъци и такси, Закона за обществените библиотеки, Закон за устройство 
на територията, Закона за гражданската регистрация и др. с тях. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона за 
нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона 
за нормативните актове, чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл. 
21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7 и т. 23 и чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет 
Разград да вземе следното решение: 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Разград, както следва: 

 

§ 1. В чл. 28, ал. 1, т. 3, т. 19, т. 35 и т. 40 се отменят; 

§ 2. В чл. 29, ал. 1, т. 10 и т. 13 се отменят; 

§ 3. В чл. 58, ал. 1, т. 15, т. 16 и от т. 56 до т. 63 (включително) се 
отменят; 

§ 4. В Глава втора „Местни такси“ в Раздел VІІІ „Други местни 
такси, определени със закон“ се създава чл. 49а със следното съдържание: 

„чл. 49а Заплащат се такси, определени със закон, за 

специализирани библиотечни услуги, предоставяни от Регионална 

библиотека „Проф.Боян Пенев“, както следва: 

Няма да чета таблицата. 
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Заключителна разпоредба 

 

§ 5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 14 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Разград влиза в сила три дни от 

разгласяването й чрез местните печатни издания или по друг подходящ 

начин, съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 3 от АПК. 

Завърших.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в  ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации. 

Господин Димитров, няма го председателя на постоянната комисия, Вас 
Ви нямаше, докладваше през това  време член на комисията. Имате ли 
нещо против?  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Нямам възражения да информира съветниците. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За становището на комисията. Заповядайте, господин Иванов. 
 

Г-н Мариан Иванов – Докладващ за ПК 

Благодаря. Настоящата докладна записка е разгледана на редовно 
заседание на постоянната комисия по законност, като с 4 гласа „ЗА“, без 
„против“ и без „въздържали се“, същата е подкрепена.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин Джипов. 
 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Извинявайте колеги, няколко бързи въпроса. Тази икономическа 
обосновка от кого  е изготвена? 

 

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

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

А Вие проверили ли сте я? 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
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Да, разбира се. 
 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Моля да обърнете на страница 8 или раздел „Трудови разходи“ , за 4 

минути 0,27 лв. е първата точка, втората точка-рязане на карта 0,01 лв. или 
1 стотинка. Това превърнато във време знаете ли за колко време трябва 
един служител да отреже тази карта? За три стотни от секундата. Това е 
абсурдно. Човек да отреже тази карта, трябва да го направи в три секунди 
от стотната. Тука така е написано, за 4 минути имате 27 стотинки. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Ама това е доставка, не става дума за труд, който се извършва от 

служителите.  
 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Тук точно така е написано – трудови разходи, видове разходи 
включително за една читателска карта, така сте го написали Вие не съм го 
писал аз. Това се чете така, както Вие сте го написали.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Господин Джипов, вижте моля Ви се нагоре, първа точка – трудова 

ставка, втора – рязане на карта, трето – обработване на карта от 
библиотекар и отдолу е посочена общата стойност за трудовите разходи.  

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Общата стойност ок, няма проблем. Има проблем с рязането на тази 
карта – за 1 стотинка човек трябва да направи за три стотни от секундата.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Защо мислите така? 

 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Ами, защото по-горе Вие сте написали стойността за 4 минути.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
Това са отделни неща. 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Ама не е така. Това не е за една карта, не е аритметически сбор 

въобще. Ако може само, аз имам тук пред мен наредбата, която 
регламентира това, какво трябва да съдържа, какви части трябва да 
съдържа финансовия анализ…  
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Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Не, какво съдържа най-вероятно сте провери ли, не е това въпроса 
ми. Въпроса ми е дали това време е реално. Очевидно не е реално да 
отрежете една карта за три стотни от секундата.  

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Ама това не е такава корелация, която правите за времето, което е 

необходимо при положение, че нали това не е аритметически сбор между 
всичките. И да, действително в наредбата пише, че се калкулират 
разходите за възнаграждения, с това отговарям на господин Христов и 
осигурителните плащания на служителите, които по длъжностна 
характеристика извършват остойностявана услуга, включително по 
контрол, надзор и мониторинг. Включват се разходите за възнаграждения 
и осигурителни плащания на ръководния персонал от общата 
администрация, включват се разходите за материали. Четири, капиталови 

разходи присъщи за устоенестяваната услуга,  разходи за външни услуги 

пряко свързана с устоенестяваната услуга – други преки разходи рисъщи за 
устоенестяваната услуга. Непроменливи фиксирани разходите за външни 
услуги, режийни разходи, други непреки разходи. Точно по тази методика, 
тя е нормативно определена и е направен финансовия анализ от отново 
очертавам – библиотеките.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Христов.  
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Ако в методиката е записано, че трябва и трудовите разходи – ок, 
няма никакъв проблем. Въпроса сега е в материалните разходи, кое е 
вярно, че общата стойност на материалните разходи за 1 брой читателска 
карта 0,43 стотинки или както казва един депутат „вий“ без „ай“, нали 

стойност на издаване на една читателска карта – материални разходи 0,41 

стотинка. Кое е вярно 43 или 41? 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Включени тези не предвидени разходи… 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Ама, не, не той е прехвърлено. Значи това последното е общ сбор от 
всички точки. В материалните разходи, в общата стойност на материалните 
разходи е записано, че е 43 стотинки, като 1 брой ламинат, 1 брой 
полукартон, баркод, и т.н., сбора е 43 стотинки. Обаче в последното не са 
записали 43, а са написали 41 стотинки. Обаче трябва да бъде 43, т.е. 
картата трябва да стане 5,14 лв. Трябва да се коригира, според мен. И 
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няколко въпроса, значи това първото трябва да се коригира, според мен е 
43 стотинки, а не 41. Тъй като таксата трябва да покрива всички разходи, 
аз искам само да попитам – снимане с дигитален фотоапарат и мобилен 
телефон на библиотечен документ с лична техника, какъв разход ще 
покрие? Това ми е първия въпрос.  

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Току-що Ви казах, че се включват и непреки разходи. Нали 

непроменливи фиксирани разходи.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Ама аз снимам с моя фотоапарат, ще ме извинявате просто. Второто, 
което искам да попитам е за еднократно ползване само в библиотеката, т.е. 
издаване на карта 1 лев. – за еднократно. Ами той като дойде човека за 1 

път аджаба за какво му е тази карта, аз не мога да разбера. И другото, което 
е: за издавана на ламинирана читателска карта с баркод за календарната 
година за възрастни и студенти – 5 лв., за 6 месечие пак за възрастни и 
студенти 3 лв. Сега само да попитам тъй като на долния ред има и 
пенсионери, възрастни 37-годишния спрямо студента, който е 21 годишен 
– води се за възрастен 37 годишен? 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Аз да попитам как точно трябва да бъде формулиран, защото сме 

мислили по този въпрос – възрастен и как точно да го изпишем… 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Ами няма да пише възрастен… 

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
А как ще го напишем-пълнолетен, в него влизат ли студентите 

тогава? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Ама тогава за студента, ученика, пенсионера, защо да не е студент, 
ученик и пенсионер 3 лв. и за всички останали ще е 5 лв.  

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
Ами защото в момента може би същността не е ясна на това, което се 

прави. Имахме протест от прокуратурата, така че не става дума за такса за 
услуги, всъщност не става дума за цена на услуга, става дума за такса. 
Чисто и просто правим механично преместване от едната част в наредбата 
в другата. И така, че в момента въобще не е предмет каква точно е таксата. 
Тя е била такава, такава се предлага да остане и в момента, финансов 
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анализ е необходим, защото се касае за такса, ние нищо не променяме, 
единствено прехвърляме от единия раздел в другия, защото такова беше 
указанието на прокуратурата, с което и ние се съгласихме. Между впрочем 

всички наредби в тази част на останалите общини са оспорвани, което е 
накарало Министерството на културата да направи една обща тарифа, една 
обща наредба, която да бъде спусната, централизирано да бъде приета, да 
не се получават такива недоразумения за, които говорим в момента. Но ние 
сме длъжни в момента за да отговорим на протеста на прокуратурата, тъй 
като е насрочено и делото да предложим това изменение. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, за процедура. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП  „БСП“ 

С оглед на изложеното от заместник - кмета госпожа Георгиева, 
става ясно, че е безпредметно да влизаме в дебат по същината за това 
правя процедурно предложение да приключим дискусията.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постъпило е процедурно предложение за прекратяване на дебатите, 
което подлагам на гласуване. Моля колеги, да гласуваме това процедурно 
предложение.  

 

С 20 гласа - “ЗА“, „против“- няма, „въздържали се“-1, 

процедурното предложение се приема. 

 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с Вх.№ 

44. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.01.2019 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов   + 

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   
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10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Отсъства   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али Отсъства    

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 668 

 

С Решение № 242 от Протокол № 18 от 29.11.2016 г. на Общински 

съвет Разград е приета Наредба № 14 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Разград, изменена и допълнена с Решение № 552 от 

Протокол № 40 от 30.04.2018 г. и Решение № 620 от Протокол № 47 от 

24.10.2018 г. на Общински съвет Разград. 

В качеството си на орган упражняващ контрол за 

законосъобразност в административния процес, Окръжна 

прокуратура Разград е предявила протест чрез Общински съвет 

Разград до Административен съд Разград срещу разпоредбите на чл. 

58, ал. 1, т. 15, т. 16 и от т. 56 до т. 63 (включително) от Наредба № 14 

на Общински съвет Разград с искане да бъдат обявени за 

незаконосъобразни и отменени като такива. 

Разпоредбите на т. 15  и т. 16 от чл. 58, ал. 1 от Наредбата касаят 

предоставянето на услуги по гражданска регистрация и са свързани с 
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комплектоване и проверка на документи към искане за признаване и 

допускане на изпълнението на чуждестранни решения и други актове 

(т. 15) и комплектоване и проверка на документи към искане за 

съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, 

които имат актове, съставени в чужбина (т. 16). В тях са определени 

сроковете за предоставяне на съответната услуга и цената на същата. 

Съпоставяйки текста на посочените разпоредби от Наредбата с този на 

чл.110, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в който са 

изброени услугите, които не подлежат на таксуване, една от които 

касае извършването на отбелязвания, допълнения и поправки в 

актовете по гражданско състояние (т. 4 на чл. 110, ал. 2 от ЗМДТ), 

контролният орган е извел извода, че част от тази услуга е и 

производството по признаване на чуждестранно съдебно решение, 
като същото няма самостоятелен характер въпреки, че то се реализира 

от общината в нарочно производство, регламентирано в чл. 117 и сл. 

от Кодекса на международното частно право. Извършваната по този 

повод дейност не представлява самостоятелна услуга, за която може да 

се определя такса. Без признаване на чуждестранното съдебно 

решение, административният орган не може да извърши вписване на 

обстоятелствата в регистъра по гражданско състояние, която 

всъщност е основната поискана услуга. В този смисъл са изложените в 

протеста съображения и по отношение на услугата по т. 16 от 

Наредбата. 

С оглед на изложеното, контролният орган е приел, че за 

регламентираните в чл. 58, ал. 1, т. 15 и т. 16 от Наредба № 14 на 

Общински съвет Разград услуги по гражданска регистрация по силата 

на чл. 110, ал. 2, т. 4 от ЗМДТ не се дължат такси, което налага и 

тяхната отмяна. 

На следващо място контролният орган е установил, че 
предвидените в чл. 58, ал. 1 от т. 56 до т. 63 (включително) от 

Наредбата услуги представляват специализирани библиотечни услуги 

по смисъла на чл. 52, ал. 1 от Закона за обществените библиотеки 

/ЗОБ/. Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 3 от ЗОБ, общинският 

съвет следва да определи такси за специализираните библиотечни 

услуги, а не цени, което налага от една страна тяхната отмяна като 

такива и от друга приемането на такси за предоставяните от 

Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ гр. Разград 

специализирани библиотечни услуги, като постъпленията остават в 

библиотеката. Таксите са определени в съответствие с разпоредбите на 

ЗМДТ, за което е изготвен финансов анализ, който е неразделна част 

от настоящото решение.  
Извън протестираните от Окръжна прокуратура Разград 

разпоредби от Наредба № 14 на Общински съвет Разград се налагат 
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изменения и в други такива от наредбата по силата на Решение № 704 

от 05.10.2018 г. на Министерски съвет за приемане на мерки за 

трансформация на модела на административно обслужване. Съгласно 

посоченото Решение на Министерския съвет от Административния 

регистър следва да се заличат административни услуги. В изготвения 

списък, неразделна част от посоченото Решението на Министерския 

съвет са включени и административни услуги, предоставяни от 

общинските администрации. Заличаването на същите е по 

предложение на общинските администрации по време на извършена 

инвентаризация от администрацията на Министерски съвет. 

Изложеното налага регламентираните в Наредба № 14 на Общински 

съвет Разград услуги: 

- в Раздел ІV „Такси за технически услуги“ предвидени в чл. 28, 

ал. 1, т. 3, т. 19, т. 35 и т. 40, касаещи презаверяването на скица, от 

издаването на която са изтекли 6 месеца, издаването на разрешения за 

разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални 

пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж), 

приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна 

документация, вписване в регистъра на технически паспорт на строеж 

да отпаднат, тъй като общините ще извършват и за в бъдеще дейности 

по част от тези услуги, въз основа на нормативен акт, но за същите 
няма да се дължат такси;  

- в Раздел V „Такси за административни услуги“ по чл. 29, ал. 1, 

т. 10 и т. 13, касаещи издаването за първи път на удостоверения за 

постоянен и настоящ адрес, тъй като същите са заличени от 

Административния регистър поради предоставянето им по ред и 

основание идентични с услугите по т. 12 и т. 15 от наредбата. 

Предвид изложеното възниква необходимостта от изменение на 

Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Разград. 

 

1. Основни цели, които се поставят: 

С приемането на изменения и допълнения в Наредба № 14 на 

Общински съвет Разград за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Разград се 
цели същата да се преведе в съответствие с промените в нормативните 
изисквания и се подобри качеството на предлаганите услуги. 

            

2. Финансови и други средства, за прилагане на изискванията на 

новата уредба – не са необходими. 

 

3. Очаквани резултати: 
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- повишаване изискванията за прозрачност и публичност на 

процеса на администриране на предоставяните от Община Разград 

услуги; 

- повишаване качеството на административното обслужване на 

гражданите и бизнеса. 

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба № 

14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Разград е разработен в съответствие 
с разпоредбите на Европейското законодателство – Европейската 

харта за местно самоуправление, както и с директиви на 

Европейската общност, свързани с тази материя, предвид 

съответствието на основни нормативни актове – Данъчно-

осигурителен процесуален кодекс, Закона за местните данъци и такси, 

Закона за обществените библиотеки, Закон за устройство на 

територията, Закона за гражданската регистрация и др. с тях. 

 

Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 

3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове е публикуван на интернет 

страницата на Община Разград на 20.12.2018 г. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 и чл. 11, ал. 3 от Закона 

за нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на 

Закона за нормативните актове, чл. 9 от Закона за местните данъци и 

такси и чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 7 и т. 23 и чл. 22, ал. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 21 гласа „ЗА“, 

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

 

Р Е Ш И: 
 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Разград, както следва: 

 

§ 1. В чл. 28, ал. 1, т. 3, т. 19, т. 35 и т. 40 се отменят; 

§ 2. В чл. 29, ал. 1, т. 10 и т. 13 се отменят; 

§ 3. В чл. 58, ал. 1, т. 15, т. 16 и от т. 56 до т. 63 (включително) се 
отменят; 
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§ 4. В Глава втора „Местни такси“ в Раздел VІІІ „Други местни 

такси, определени със закон“ се създава чл. 49а със следното 

съдържание: 
„чл. 49а Заплащат се такси, определени със закон, за 

специализирани библиотечни услуги, предоставяни от Регионална 

библиотека „Проф.Боян Пенев“, както следва: 

   

1. 

Предоставяне на писмена 

библиографска информация от 

различни информационни ресурси 

Забележка: Конкретната цена се 

определя по Методика на 

библиотеката според обема и 

съдържанието на справката, броя и 

годината на издирените документи. 

 

 

лв. 

 

 

5,00-50,00 

2. 

Предоставяне на ретроспективни 

библиографски издирвания 

Забележка: Конкретната цена се 

определя по Методика на 

библиотеката според обема и 

съдържанието на справката, броя и 

годината на издирените документи 

 

 

 

лв. 

 

 

 

5,00-50,00 

3. 

Доставка на библиотечни документи от 

страната и чужбина 

лв./бр. 

2,00  

+ 

пощенските 
разходи за 

доставката 

4. 
Достъп до външни мрежови ресурси и 

бази данни 

 

 

 

 

 достъп до 30 минути лв. 1,00 

 достъп до 1 час лв. 2,00 

5. 

Издаване на ламинирана читателска карта с баркод: 

Забележка: Освобождават се от заплащане на цените лица  с 

намалена работоспособност над 70 %, ветерани от войните, 

военноинвалиди и военнопострадали, деца–сираци, ученици  

–близнаци, деца на многодетни семейства–ученици. 

5.1. 

За календарната година:   

за възрастни и студенти лв./бр. 5,00 

за ученици и пенсионери лв./бр. 3,00 

5.2. 

За шестмесечие:   

за възрастни и студенти лв./бр. 3,00 

за ученици и пенсионери лв./бр. 2,00 

5.3. За еднократно ползване само в лв./бр. 1,00 
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библиотеката 

5.4. 
Преиздаване на загубена читателска 

карта 

лв./бр. 1,50 

6. 

Снимане с дигитален фотоапарат и 

мобилен телефон на библиотечен 

документ: 

  

 с лична техника лв./за 1 стр. 0,20 

 с техника на библиотеката лв./за 1 стр. 0,50 

7. 

Прехвърляне на информация от/на CD, 

флашпамет, дискети, дигитална 

техника. 

 

Забележка: Конкретната 

цена се определя по 

Методика на 

библиотеката според вида 

и обема на библиотечно-

информационните ресурси. 

8. 

Аудио и видеозаписи от ресурсите на 

Отдел „Изкуство”. 

 

Забележка: Конкретната 

цена се определя по 

Методика на 

библиотеката според вида 

и обема на библиотечно-

информационните ресурси. 

  

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 14 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Разград влиза в сила три дни от 

разгласяването й чрез местните печатни издания или по друг 

подходящ начин, съгласно разпоредбата на чл. 78, ал. 3 от АПК. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

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

Административен съд Разград. 

 

 

 

И К О Н О М И Ч Е С К А О Б О С Н О В К А 

 

на себестойността на библиотечните карти 
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в Регионална библиотека “ Проф.Боян Пенев “ – Разград 

 

I . МАТЕРИАЛНИ РАЗХОДИ 

Видовете материални разходи за направата на библиотечните карти: 

- ламинат; 

- полукартон 

- тонер за отпечатване; 
 

1. Разход за ламинат. 

-100 бр. ламинат за библиотечни карти -5.00 лв. 

единична стойност на 1 бр. ламинат за библиотечна карта - 0.05 лв. 

 

2 . Разход за полукартон и самозалепващи етикети. 

- 350 броя полукартон - 70.00 лв.;-0,20 за 1 брой 

самозалепващи етикети(баркод) - 0,05 за 1 брой 

единична стойност на 1 бр. библиотечна карта - 0.25 лв. 

 

3. Разход на тонер. 

- 2 500 бр. библиотечни карти 

- 3 бр. касети черен тонер - единична стойност с ДДС - 60.00 лв.. 

единична стойност на 1бр. библиотечна карта - 0.07 лв. 

 

4. Разход на електроенергия. 

Цена 1 kw/h - 0.273612 лв. 

Разход 200 w/h - 0.06 лв. 

 

Обща стойност на материални разходи за 1бр. читателска карта - 0.43 

лв. 

-1 бр. ламинат - 0.05 лв. 

-1 бр. полукартон - 0.20 лв. 

- самозалепваща хартия (баркод) - 0.05 лв. 

- тонер за 1 бр.карта - 0.07 лв. 

- ел. енергия - 0.06 лв. 

 

II. ВЪНШНИ УСЛУГИ 

Видовете услуги включени в издаването на една читателска карта: 

- интернет 

- поддръжка база данни 

- поддръжка ел. инсталация 

- абонамент техника 

 

1. Абонамент техника 

-1 месец - 30.00 лв. 
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-1 ден - 1.36 лв. 

- 1 час - 0.20 лв. 

-1 карта - 0.03 лв. 

 

2. Абонамент електронна библиотечна база данни 

- 1 месец - 130.00 лв. 

-1 ден - 6.00 лв. 

- 1 час - 0.75 лв. 

- 1 чит. карта / 4 мин. - 0.05 лв. 

 

3. Абонамент интернет 

-1 месец - 45.00 лв. 

-1 ден - 2.05 лв. 

-1 час - 0.26 лв. 

- 4 мин. - 0.02 лв. 

 

4. Поддръжка ел. инсталация 

-1 месец - 250.00 лв. 

- 1 ден - 11.90 лв. 

-1 час - 1.50 лв. 

- 4 мин. - 0.10 лв. 

 

Обща стойност на външни услуги за 1бр. читателска карта - 0.22 лв. 

- абонамент техника - 0.05 лв. 

- абонамент база - 0.05 лв. 

- интернет - 0.02 лв. 

- подр. ел. инсталаця - 0.10 лв. 

 

III. ТРУДОВИ РАЗХОДИ 

Видове трудови разходи включени в издаването на една читателска 

карта: 

- труд доставка 

- труд доставка 

- труд доставка 

 

1. Труд доставка 

1 месец -700.00 лв. 

1 ден - 31.82 лв. 

1 час - 3.98 лв. 

за 4 мин,- 0.27 лв. 

 

2. Рязане карта 

- карта - 0.01 лв. 
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3. Обработка карта от един библиотекар 

-1 месец - 850.00 лв. 

- 1 ден - 38.64 лв. 

- 1 час - 4.83 лв. 

- 30 мин. - 2.41 лв. 

 

Обща стойност на трудови разходи за 1бр. читателска карта - 2.69 лв. 

 

IV. ДРУГИ РАЗХОДИ 

1. Брак - 0.80 лв. 

2. Други /амтортизация техника и др./ - 1.00 лв. 

 

Обща стойност на други разходи за 1бр. читателска карта -1.80 лв. 

 

V. СТОЙНОСТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕДНА ЧИТАТЕЛСКА КАРТА. 

- материални разходи - 0.41 лв. 

- външни услуги - 0.22 лв. 

- трудови разходи - 2.69 лв. 

- други разходи - 1.80 лв 

Общо - 5.12 лв. 

 

СЕБЕСТОЙНОСТ НА ЕДНА ЧИТАТЕЛСКА КАРТА - пет лева 

и дванадесет стотинки (5.12 лева) 

 

                                                            Предложил (Ж. Александрова) 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Изчерпахме с това точка първа от дневния ред.  
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ТОЧКА ВТОРА  

ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Преминаваме към точка втора – текущи, в която ще Ви запозная с 
материалите постъпили в Общинския съвет след провеждане на 
заседанията на постоянните комисии.  

На основание разпоредби на чл.34, ал.5 от Закона за вътрешния одит 
в публичния сектор в Общинския съвет е постъпило Годишен план на 
звено за вътрешен одит в Община Разград за периода от 01.01.2019 г. до 
31.12.2019 г., вносител главен вътрешен одитор Даринка Илиева. 

В изпълнение на разпоредбата на чл.17 от Правилника за финансово 
подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на 
територията на Община Разград в Общинския съвет е постъпило Отчет за 
дейността на Комисията за финансово подпомагане двойки, семейства и 
лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Разград за 
периода 1.07.2018 г. до 31.12.2018 г., с вносител Елка Драмалиева- 
председател на Комисията за финансово подпомагане на двойки, семейства 
и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Разград.  

Във връзка с разпоредбите на Наредбата за организацията и реда за 
извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на 
интереси в Общински съвет-Разград е депозиран Доклад от ПК за проверка 
на декларации, установяване конфликт на интереси, вносител Мануел 
Василев – председател на постоянната комисия.  

Националното сдружение на общините в Република България ни 
информира по молба на НОИ, че съгласно измененията и допълненията в 
Закона за семейните помощи, децата без право на наследствена пенсия с 
починал родител нямат право да получават персонални пенсии по реда на 
Кодекса за социално осигуряване за тях е предвидена нов вид месечна 
помощ, която ще се отпуска и изплаща от Агенцията за социално 
подпомагане. Това означава, че от 1 януари 2019 г. Общинските съвети не 
следва да изпращат в НОИ заявления и документи свързани с преценка 
правото на персонална пенсия за тази категория право имащи лица.  

Постъпило е Отчет за изпълнението на Програма за международно 
сътрудничество на Община Разград през 2018 г. с вносител кметът на 
общината д-р Валентин Василев, както и Отчет за състоянието на 
общинската собственост и за резултатите на нейното управление през 2018 

г., също вносител е кмета на общината д-р Валентин Василев.  
Между другото и двата отчета ги имате приложени към документите, 

които сте получили за сесията.  
И искам да Ви запозная с една покана, която получихме както на 

хартиен носител, така и по електронен път. Аз помолих от звеното да Ви 
бъде препратена на всички общински съветници, надявам се, че сте си 
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отворили e.mail – те и сте я прочели, но аз съм длъжна да Ви запозная с нея 
и днес, че тя касае провеждане на церемония първа копка по Проект – 

Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна 
ефективност в образователните институции на територията на гр.Разград, 
финансирана от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. съгинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
Събитието ще се проведе на 1 февруари 2019 г. /петък/ от 11:00 часа на 
площадката на Детска ясла „Звездици“, ул.Симеон №8, гр.Разград. Ако се 
колебаете за адреса, пак казвам би трябвало да имате на e.mail – те си 
поканата.  

С това изчерпахме дневния ред за днешното заседание и в 18:50 часа 
закривам сесията на Общински съвет-Разград.  

 

 

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                            /Надежда Радославова / 

 

 

                                         ПРОВЕРИЛ     СЕКРЕТАР:  

                                   /Мариан Иванов/ 

 

 

 


