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                              П Р О Т О К О Л 

 

                                        № 53 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 

26.03.2019 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  31. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 29 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха и общинските съветници Веселин 

Спасов и Хами Хамиев. 
По уважителни причини отсъстваха общинските съветници Джипо 

Джипов 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 

Добър ден на всички.  

Уважаеми колеги,  

Уважаеми доктор Василев,  
Уважаема госпожо Георгиева, 
Уважаеми господин Хасанов, 
За днешната сесия са се регистрирали 29 общински съветници и при 

наличие на кворум откривам заседанието на Общински съвет-Разград, 

днес, 26 март. Информирам Ви, че по уважителни причини отсъстват 
Джипо Джипов и Фатме Селим, които по нужния ред са подали своите 
уведомления в звеното по чл.29а от ЗМСМА.  

Дежурен секретар на днешното заседание е общински съветник Таня 
Тодорова. Пристъпваме към обсъждане на предложения Ви дневен ред, 

който е от две точки: 

    1. Докладни записки 

    2. Текущи 

Имате ли въпроси във връзка с дневния ред? Не виждам такива. 
Предложения? Не виждам. Пристъпваме към гласуване на дневния ред за 
днешното заседание. Моля гласувайте.  
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С 27 гласа - “ЗА“, „против“- няма, „въздържали се“-няма, 

дневният ред се приема. 
 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнение на точка първа от него –докладни 

записки. Първа е от тях е Докладна записка с Вх.№ 105. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев –Кмет на Община 
Разград 

Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година, 

приета с Решение № 656 по Протокол № 51 от 31.01. 2019 г. на 

Общински съвет Разград. 

Заповядайте, доктор Василев да ни представите докладната. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници,  

Община Разград е собственик на поземлен имот по кадастралната 
карта на с. Гецово. Имотът не е включен в Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2019 година и към него е 
проявен интерес за закупуването му. 

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

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската собственост и 

т. 1 и т. 2 от раздел IV „Заключителни разпоредби“ от Програмата за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 

година, предлагам на  Общински съвет Разград да вземе следното решение: 
1. Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2019 година, приета с Решение № 656 по 

Протокол № 51 от 31.01.2019 година на Общински съвет Разград, както 

следва: 
§1. В т. 1 „От незастроени имоти“ от Раздел II „Прогноза за 

очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост“ се прави 

следното изменение: 
Подточка 1.2. се изменя така:  



3 

 

„Продажби: 12 броя имоти – 104 000 лв.”  

§2. В т.1. „Незастроени имоти“ от Раздел III „Описание на имотите, 
предмет на процедури през 2019 година“ се прави следното изменение: 

Подточка 1.2. се изменя и допълва, както следва: 
„Продажби – 12 броя“ и се създава нова точка 12 със следното 

съдържание: 
„12. Имот № 18589.9.202, с.Гецово – 3384кв.м“ 

2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година, да се отрази 

в интернет страницата на Община Разград. 

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 

и в ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Господин Анастасов, да докладвате за 
общинска собственост.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, постоянната комисия подкрепи докладната записка и 

проекта за решение, с: 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с: 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

при кворум 5-ма общински съветници, комисията подкрепи проекта.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате възможност да зададете въпроси към 

вносителя. Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

От кого е проявен интерес? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Ненов. 
 

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

От „Ловно-рибарското“ сдружение „Сокол“. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Неделчева. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Става въпрос за терена, в който е  изградено стрелбище, в което се 
обучават ловците. Това е в ляво след Гецово, посока преди Балкански – 

голото поле.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Аз след отговора, който беше даден на въпроса на колегата Монев, 
променям първоначално въпроса си, тъй като щях да попитам – разбрах, че 
на комисии Ви е зададен този въпрос: дали е съгласувано, взето ли е 
становището на „Ловно-рибарския“ съюз, тъй като това е база, която се 
ползвала за подготовка, нали, на кандидат ловците, разбирам, че всъщност 
те кандидатстват. Какво ще бъде след това предназначението на имота, 
какво ще го правят, за същата цел ли ще служи? 

 

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

За същата ще служи. То и по МТП е точно такова, за стрелбище и 

ловна база. Благодаря.  
 

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 поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 105. Моля за тишина 
в залата! В процедура на гласуване сме.   

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.03.2019 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 +   
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8. Джипо Николов Джипов Отсъства    

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

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 

№ 682 

 

С Решение № 656 по Протокол № 51 от 31.01.2019 година на 

Общински съвет Разград е приета Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година. 

Съгласно т. 1 от Раздел IV „Заключителни разпоредби“ от 

Програмата, същата подлежи на актуализация при възникнала 

необходимост през годината. 

Община Разград е собственик на имот с идентификатор № 

18589.9.202 по кадастралната карта на с. Гецово. 

За реализиране на основната цел на програмата, възниква 

необходимостта от включване на посочения имот в нея. 

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

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

администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската 
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собственост и т. 1 и т. 2 от раздел IV „Заключителни разпоредби“ от 

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 29 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2019 година, приета с Решение № 656 

по Протокол № 51 от 31.01.2019 година на Общински съвет Разград, 

както следва: 

§1. В т. 1 „От незастроени имоти“ от Раздел II „Прогноза за 

очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 
придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска 

собственост“ се прави следното изменение: 
Подточка 1.2. се изменя така:  

„Продажби: 12 броя имоти – 104 000 лв.”  

§2. В т.1. „Незастроени имоти“ от Раздел III „Описание на 

имотите, предмет на процедури през 2019 година“ се прави следното 

изменение: 
Подточка 1.2. се изменя и допълва, както следва: 

„Продажби – 12 броя“ и се създава нова точка 12 със следното 

съдържание: 
„12. Имот № 18589.9.202, с.Гецово – 3384кв.м“ 

2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година, да се 
отрази в интернет страницата на Община Разград. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За процедура ли, господин Монев? Заповядайте. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Аз предлагам да гледаме и докладната записка по същество за този 

обект, с вх.№110. Така и така сме го почнали. Тя е на госпожа Георгиева.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли готовност, госпожо Георгиева? 

 

Г-жа Галина Георгиева – зам.-кмет на Община Разград  
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Да, ще Ви я представя. 
 

С Т А Т И Я 2 

 

Докладна записка от  Галина  Георгиева - Маринова – зам.-кмет на 
Община Разград 

Относно: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – 

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 18589.9.202 по кадастралната карта на с. Гецово, 

община Разград. 
Заповядайте.  
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съвтници, 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 
собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 18589.9.202 

по кадастралната карта на с. Гецово, община Разград, с площ от 3384 кв.м, 

с трайно предназначение на територията - „урбанизирана“ и начин на 
трайно ползване - „за ловна база и стрелбище“. Имотът току-що беше 
включен в Програмата за управление и разпореждане за имоти общинска 
собственост. Изготвена е пазарна оценка, която е в размер на 13 958 лв., 
без ДДС. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка издадена от Община 
Разград, същата е в размер на 13 925,50 лв.  

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

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 26, ал. 3, чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2, 

предлагам на Общинския съвет да приеме следното решение: 
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2932/22.02.2019 г., представляващ поземлен имот с 
идентификатор 18589.9.202 по кадастралната карта на с. Гецово, с площ от 
3384 кв.м, с трайно предназначение на територията - „урбанизирана“ и 

начин на трайно ползване - „за ловна база и стрелбище“, с начална тръжна 
цена, определена от оценител на имоти в размер 13 958,00 лв., без ДДС, 

при данъчна оценка в размер на 13 925,50лв.  
2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и сключи 

договор въз основа на резултатите от проведения търг. 
Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Докладната записка с Вх.№ 110, която изтеглихме 
напред, е разглеждана 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. 

Господин Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, да докладвате за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 3 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма. Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка? Не виждам желаещи. 

Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 110. 

Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.03.2019 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 Отсъства    

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   
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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 Не участва   

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 

№ 683 

 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 

18589.9.202 по кадастралната карта на с. Гецово, община Разград, с 
площ от 3384 кв.м, с трайно предназначение на територията - 

„урбанизирана“ и начин на трайно ползване - „за ловна база и 

стрелбище“. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост 

№ 2932/22.02.2019 год. и е включен за продажба в Програмата за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 

год. на Общински съвет Разград. Изготвена е пазарна оценка за имота 

от „Регпал” ЕООД – оценител на недвижими имоти, съгласно 

Сертификат рег. № 900300013/14.12.2009 год. на Камарата на 

независимите оценители в България, която е в размер на 13 958 лв. 

(тринадесет хиляди деветстотин петдесет и осем лева), без ДДС. 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с 
изх. № 6705000485/20.02.2019 год. на Община Разград, данъчната 

оценка за имота е в размер на 13 925,50лв. (тринадесет хиляди 

деветстотин двадесет и пет лева и петдесет стотинки).  

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

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

администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
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общинската собственост, чл. 26, ал. 3, чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 28 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали 

се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

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

имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2932/22.02.2019 г., представляващ поземлен 

имот с идентификатор 18589.9.202 по кадастралната карта на с. 
Гецово, община Разград, с площ от 3384 кв.м, с трайно предназначение 
на територията - „урбанизирана“ и начин на трайно ползване - „за 

ловна база и стрелбище“, с граници: поземлени имоти №№ 

18589.9.210; 18589.7.519 и 18589.9.201, с начална тръжна цена, 

определена от оценител на имоти в размер 13 958,00 лв. (тринадесет 

хиляди деветстотин петдесет и осем лева), без ДДС, при данъчна 

оценка в размер на 13 925,50лв. (тринадесет хиляди деветстотин 

двадесет и пет лева и петдесет стотинки).  

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

сключи договор въз основа на резултатите от проведения търг. 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 
 

 

С Т А Т И Я 3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 106. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев –Кмет на Община 
Разград 

Относно: Изменение на Договор за концесия № 160/20.06.2005 г., 
сключен между Община Разград и „БУЛ – РИБ“ ООД гр. Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

След проведена процедура по реда на Закона за концесиите, Община 
Разград е сключила Договор за концесия  с „БУЛ – РИБ“ ООД гр. Разград, 
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за концесия за ползване на имот публична общинска собственост № 

000035 в землището на с. Осенец, община Разград, представляващ язовир 

„Осенец“.  

Получена е Молба с вх. № 70-00-45/15.01.2019 г. от концесионера 
„БУЛ – РИБ“ ООД гр. Разград, с която моли да бъде удължен срока на 
концесионния договор с 5 (пет) години. Концесионерът желае да 
кандидатства по Оперативни програми с европейско финансиране, които 

ще бъдат открити през 2019 г., като посочва допустимите за финансиране 
дейности по обезопасяване и облагородяване на имота.  

Задължително условие за кандидатстване по програмите с 
европейско финансиране е наличието на сключен договор за концесия или 

за наем на имот, който не може да бъде по – кратък от 8 (осем) години, към 

момента на подаване на документите. 
Срокът на действащия концесионен договор, сключен между 

Община Разград и „БУЛ – РИБ“ ООД гр. Разград, изтича на 20.06.2025 г.  
Съгласно допустимите за финансиране дейности по Оперативна 

програма „Рибарство“, концесионерът предвижда изграждането на втори 

изпускателен кран, който при евентуална авария, ще намали до минимум 

потенциалната опасност от повишаване на нивото на водата в язовира или 

преливането му. Предвижда също осветяване на язовира по прилежащата 
му площ и язовирната стена, както и закупуване на оборудване в т.ч. 

хладилен бус за транспортиране на риба, закупуване на лодка с двигател и 

грип за улов на риба. По друга оперативна програма даваща възможност за 
европейско финансиране, желае да изгради климатична станция за 
измерване на температурата на въздуха и на водата в язовира, киселинност 
и други показатели.  

Изпълнението на тези дейности ще допринесе за подобряване на 
техническото състояние на съоръжението и допълнителното му 

обезопасяване, което е в интерес на Община Разград, като собственик на 
язовира. В същото време ще се извършат и допълнителни услуги, свързани 

с проследяване и контрол на показателите на водата и въздуха. 
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. 34, ал. 1  изр. второ, чл. 137, ал.1, т.3, във връзка с ал. 5, 

чл. 141, ал. 1 и § 5, ал.1 и ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби 

на Закона за концесиите, Молба с вх. № 70-00-45/15.01.2019 година от 
„БУЛ – РИБ“ ООД гр. Разград, предлагам на Общински съвет Разград да 
вземе следното решение: 

1. Дава съгласие да се измени Договор за концесия № 160/20.06.2005 

г., сключен между Община Разград и „БУЛ – РИБ“ ООД гр. Разград, за 
концесия за ползване на имот публична общинска собственост № 000035 в 
землището на с.Осенец, община Разград, представляващ язовир „Осенец“, 

като се удължи срока му с 5 (пет) години, до 20.06.2030 г.  
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2. Възлага на кмета на Община Разград да сключи Допълнително 

споразумение към Договор за концесия № 160/20.06.2005 г., сключен 

между Община Разград и „БУЛ – РИБ“ ООД гр. Разград, съобразно 

изменението по т.1. от настоящото решение. 
Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по околна 
среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, 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. Госпожо Френкева, да докладвате за 
околна среда.  

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 
по околна среда и с: 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, бе 
подкрепен проекта за решение.  

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за общинска собственост.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 9 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка? Не виждам. Пристъпваме 
към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 106. Моля 
гласувайте.  
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С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.03.2019 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 Отсъства    

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

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 +   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 684 
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С Договор за концесия № 160/20.06.2005 г. Община Разград е 
предоставила на „БУЛ – РИБ“ ООД гр. Разград, концесия за ползване 
на имот – публична общинска собственост № 000035, в землището на с. 
Осенец, община Разград, представляващ язовир „Осенец“. 

С Молба вх. № 70-00-45/15.01.2019 г. концесионерът моли да бъде 
удължен срока на концесионния договор с 5 (пет) години, тъй като има 

намерения да кандидатства по оперативни програми с европейско 

финансиране, които ще дадат възможност да бъдат извършени 

дейности по обезопасяване и облагородяване на имота, обект на 

концесията – язовир „Осенец“. Съгласно допустимите за финансиране 
дейности по Оперативна програма „Рибарство“, концесионерът 

предвижда изграждането на втори изпускателен кран, който при 

евентуална авария, ще намали до минимум потенциалната опасност 

от повишаване на нивото на водата в язовира или преливането му. 

Предвижда също осветяване на язовира по прилежащата му площ и 

язовирната стена, както и закупуване на оборудване в т.ч. хладилен 

бус за транспортиране на риба, закупуване на лодка с двигател и грип 

за улов на риба. По друга оперативна програма даваща възможност за 

европейско финансиране, желае да изгради климатична станция за 

измерване на температурата на въздуха и на водата в язовира, 

киселинност и други показатели.  

Изпълнението на тези дейности ще допринесе за подобряване на 

техническото състояние на съоръжението и допълнителното му 

обезопасяване, което е в интерес на Община Разград, като собственик 

на язовира. В същото време ще се извършат и допълнителни услуги, 

свързани с проследяване и контрол на показателите на водата и 

въздуха. 

Задължително условие за кандидастване по оперативните 
програми с европейско финансиране е наличието на сключен договор 

за наем или концесия, за срок не по - кратък от 8 (осем) години, към 

момента на подаване на документите. Това налага де се извърши 

изменение на концесионния договор, като се удължи срокът му с 5 

(пет) години, считано до 20.06.2030 г.  
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. 34, ал. 1  изр. второ, чл. 137, ал.1, т.3, във връзка с 
ал. 5, чл. 141, ал. 1 и § 5, ал.1 и ал. 2 от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за концесиите, Молба с вх. № 70-00-45/15.01.2019 

година от „БУЛ – РИБ“ ООД гр. Разград, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 28 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
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1. Дава съгласие да се измени Договор за концесия № 

160/20.06.2005 г., сключен между Община Разград и „БУЛ – РИБ“ ООД 

гр. Разград, за концесия за ползване на имот публична общинска 

собственост № 000035 в землището на с.Осенец, община Разград, 

представляващ язовир „Осенец“, като се удължи срока му с 5 (пет) 

години, до 20.06.2030 г.  
2. Възлага на кмета на Община Разград да сключи 

Допълнително споразумение към Договор за концесия № 

160/20.06.2005 г., сключен между Община Разград и „БУЛ – РИБ“ ООД 

гр. Разград, съобразно изменението по т.1. от настоящото решение. 
 

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 4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 107. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев –Кмет на Община 
Разград 

Относно:Одобряване на годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общински план за развитие на община Разград 2014 

– 2020 г. за 2018 г.  
Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

Общинският план за развитие на община Разград за периода 2014-

2020 г. е приет с Решение № 491 по протокол № 33 от 26.11.2013 г. на 
Общински съвет – Разград. С Решение № 456 по протокол № 34 от 
28.11.2017 г. на Общински съвет – Разград е приет Доклад с резултатите от 
извършена междинна оценка за изпълнението на плана за периода 
01.01.2014 г. – 31.12.2016 г. На база констатираните препоръки в доклада, с 
Решение № 635 по протокол № 48 от 28.11.2018 г. на Общински съвет – 

Разград е приет Актуализиран документ за изпълнение на Общински план 
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за развитие 2014 – 2020 г. на Община Разград, който го коригира и 

допълва. 
Във връзка с изискванията на чл. 23 и чл. 24 от Закона за 

регионалното развитие  и Раздел III „Наблюдение на изпълнението на 
общинския план за развитие“ от Глава IV „Наблюдение и оценка на 
регионалното развитие“ от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие, кметът на общината представя, а общинският 
съвет одобрява годишни доклади за наблюдение на изпълнението на 
общинския план за развитие (ОПР). 

Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие има 
за цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото 

планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на 
регионалното местно развитие. Годишният доклад за наблюдение на 
изпълнението на плана се разработва за всяка календарна година от 
периода на неговото действие. 

Предмет на наблюдение в годишния доклад са общите условия за 
изпълнение на плана, промените в социално – икономическите условия в 
общината, постигнатия напредък по изпълнението на приоритетите и 

целите на ОПР, предприетите действия за осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана, изпълнението на проекти, 

допринасящи за постигането на целите и приоритетите, както и 

заключения и предложения за подобряване на резултатите от 
наблюдението.  

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР на 
община Разград за 2018 година е изготвен на експертно ниво от 
общинската администрация. В него са използвани данни от Националния 
статистически институт (Териториално статистическо бюро – Север), 

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 
ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), Дирекция „Бюро по труда” гр. Разград, 

Главна дирекция „ГРАО”, Регионална здравна инспекция – Разград, 

Общинска служба по земеделие – Разград, Областна дирекция по 

безопасност на храните град Разград, АПИ „Областно пътно управление – 

Разград”, малки и средни предприятия, опериращи на територията и 

отделни структурни направления на общинска администрация. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и 

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 24, т. 4, във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за 
регионалното развитие и чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие, предлагам на Общинският съвет-Разград да приеме 
следното решение: 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 
общински план за развитие на Община Разград 2014 – 2020 г. за 2018 

г. 
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2. Копие от годишния доклад за наблюдение на изпълнението на 
общинския план за развитие, да се изпрати на председателя на 
областния съвет за развитие в 7– дневен срок от приемане на 
решението по т. 1. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по социална 
политика, трудова заетост и здравеопазване, ПК по образование и наука, 
ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, 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. Госпожо Георгиева, 
да докладвате за комисията по социална политика.  

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря. С 5 гласа „ЗА“, 1 – „въздържал се“, без „против“, 

комисията подкрепя проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за околна среда. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 
по околна среда и с: 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 - „въздържали се“, бе 
подкрепен проекта за решение.  

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Анастасов, за общинска собственост.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, 1- „против“, комисията подкрепя проекта за решение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Хасанов, за комисията по образование и наука. 
 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря, уважаема госпожо Председател. 
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Докладна записка с вх.№107 бе подкрепена с: 5 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Въпреки всеобщата еуфория, с: 2 гласа „ЗА“, 1- „против“ и без 
„въздържали се“, комисията не подкрепя проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Бих искала от името на вносителя да направя едно допълнение. На 
страница 45, където е изложена една таблица – Изразходване финансови 

средства за социалните услуги държавно делегирани дейности, правя 
допълнение – държавно делегирани и местни дейности за 2018 г., т.е. 
добавката е и местни дейности. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Стана ли ясно на всички общински съветници 

допълнението, което е направено от името на вносителя? Имате 
възможност да задавате въпроси към вносителя. Не виждам желаещи. 

Предложения, изказвания във връзка с докладната записка. Няма такива. 
Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с Вх.№ 107. Моля 
гласувайте.  
 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 685 

 

Общинският план за развитие на община Разград за периода 

2014-2020 г. е приет с Решение № 491 по протокол № 33 от 26.11.2013 г. 
на Общински съвет – Разград. С Решение № 456 по протокол № 34 от 

28.11.2017 г. на Общински съвет – Разград е приет Доклад с 
резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на плана 

за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2016 г. На база констатираните 
препоръки в доклада, с Решение № 635 по протокол № 48 от 28.11.2018 

г. на Общински съвет – Разград е приет Актуализиран документ за 
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изпълнение на Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на Община 

Разград, който го коригира и допълва. 

Във връзка с изискванията на чл. 23 и чл. 24 от Закона за 

регионалното развитие  и Раздел III „Наблюдение на изпълнението на 

общинския план за развитие“ от Глава IV „Наблюдение и оценка на 

регионалното развитие“ от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, кметът на общината представя, а общинският 

съвет одобрява годишни доклади за наблюдение на изпълнението на 

общинския план за развитие (ОПР). 

Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 
има за цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото 

планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на 

регионалното местно развитие. Годишният доклад за наблюдение на 

изпълнението на плана се разработва за всяка календарна година от 

периода на неговото действие. 
Предмет на наблюдение в годишния доклад са общите условия за 

изпълнение на плана, промените в социално – икономическите 
условия в общината, постигнатия напредък по изпълнението на 

приоритетите и целите на ОПР, предприетите действия за осигуряване 
на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана, 

изпълнението на проекти, допринасящи за постигането на целите и 

приоритетите, както и заключения и предложения за подобряване на 

резултатите от наблюдението.  

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР на 

община Разград за 2018 година е изготвен на експертно ниво от 

общинската администрация. В него са използвани данни от 

Националния статистически институт (Териториално статистическо 

бюро – Север), Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), 

Дирекция „Бюро по труда” гр. Разград, Главна дирекция „ГРАО”, 

Регионална здравна инспекция – Разград, Общинска служба по 

земеделие – Разград, Областна дирекция по безопасност на храните 
град Разград, АПИ „Областно пътно управление – Разград”, малки и 

средни предприятия, опериращи на територията и отделни 

структурни направления на общинска администрация. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

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

администрация, чл. 24, т. 4, във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за 

регионалното развитие и чл. 91 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие Общинският съвет-Разград, с 20 

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

 

Р Е Ш И: 
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1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на общински план за развитие на Община Разград 

2014 – 2020 г. за 2018 г. 
2. Копие от годишния доклад за наблюдение на 

изпълнението на общинския план за развитие, да се изпрати на 

председателя на областния съвет за развитие в 7– дневен срок от 

приемане на решението по т. 1. 

 

Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Разград 

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

ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

 

 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА РАЗГРАД 2014-2020 г. 
 

ЗА 2018 г. 

 

гр. Разград, м. март 2019 г. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Настоящият годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план 

за развитие на община Разград 2014 – 2020 г. (ОПР) обхваща периода м. януари 2018 г. 
– м. декември 2018 г. и е разработен на основание чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното 

развитие (ЗРР) и чл. 91, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
регионалното развитие (ППЗРР). Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и 

приоритетите, заложени в плана посредством реализацията на мерки и 

проекти/дейности в програмата за реализацията му. 
 Съдържанието на доклада е съобразено с чл. 91, ал. 8 от ППЗРР, а именно: 

1. Общи условия за изпълнение на общинския план, промени в социално-

икономическите условия в общината;  
2. Постигнат напредък по изпълнение на приоритетите и целите от ОПР въз основа 

на индикаторите за наблюдение;  
3. Предприети действия от компетентните органи за осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана;  
4. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на 

ОПР и на Областната стратегия за развитие; 
5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.  

  В Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР за 2018 г. са 
използвани данни от Националния статистически институт (Териториално 

статистическо бюро - Север), Информационната система за управление и наблюдение 
на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), Дирекция „Бюро по труда” гр. 

Разград, Главна дирекция „ГРАО”, Регионална здравна инспекция - Разград, Общинска 
служба по земеделие – Разград, Областна дирекция по безопасност на храните град 

Разград, АПИ „Областно пътно управление – Разград”, малки и средни предприятия, 
опериращи на територията и отделни структурни направления на общинска 
администрация.  
 

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ, 

ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА. 

 

Социално-икономическият анализ на община Разград за изминалата 2018 г. 
показва, че ситуацията в общината не се отличава значително от 2017 г. Продължават 
да са актуални основните предизвикателства – неблагоприятни демографски 

тенденции, задълбочаващи се междурегионални различия, развитие на икономика с 
висока добавена стойност, инвестиции в човешки ресурс. 

 

Демография 

Демографските процеси оказват силно влияние върху основните системи на 
обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за 
социална защита и са едни от основните показатели за социално-икономическото 

състояние на общината. 
През 2018 г. не се наблюдават съществени промени в демографските показатели 

на територията на общината. Динамиката в броя на населението показва тенденция на 
намаляване. По данни на Главна дирекция ГРАО общият брой на населението по 

постоянен адрес в община Разград към 15.12.2018 година е 66 210 души, като 42 209 

души от него живеят в град Разград. Спрямо предходната 2017 г. намалението е с 210 
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души (66 420 души към 31.12.2017 г.), а през 2017 г. спрямо 2016 г. същото е със 186 

души. Причини за трайното намаляване на населението са ниската раждаемост, 
високата смъртност и миграцията извън територията на общината.  
 По отношение половата структура на населението, разпределението е 22 415 

мъже при 24 529 жени.  

 По данни на НСИ (към 31.12.2017 г.) на територията на общината е 
регистрирано и намаление на населението в трудоспособна възраст с 668 души. 

Същото към 2016 г. е 29 068, при 28 400 души през 2017 г. Населението в над 

трудоспособна възраст, респективно се увеличава от 11 540 души през 2016 г. на 11 562 

души за 2017 г. Няма промяна в броя на населението в под трудоспособна възраст през 
2017 г. спрямо 2016 г. (6 982 души) и той остава постоянен. 

Намалението на населението като цяло се дължи на емиграционните и 

имиграционните процеси, протичащи в общината. Към 2017 г. броят заселени на 
територията на общината е 985 души при 1 157 изселили се, или механичният прираст е 
– -172 души. Все по-малко хора остават да живеят в малките населени места липсата на 
възможности за трудова реализация, недобрата техническа инфраструктура, липса на 
много от услугите, които се предлагат в града (здравни, социални, културни).  

 

Безработица и пазар на труда 

 Данните, предоставени от Дирекция „Бюро по труда” гр. Разград сочат 
намаляване на нивото на безработица. Към 31.12.2018 г. измереният коефициент на 
безработица в общината е 5,4% при 5,85% през 2017 г. Намаление на броя на 
безработните лица през 2018 г. е със 100 души спрямо 2017 г.  
 

Таблица: Равнище на безработица в общините на област Разград 

Община 

2016 2017 2018 

Абсолютна 

стойност 
% 

Абсолютна 

стойност 
% 

Абсолютна 

стойност 
% 

Завет 614 17,56 522 14,93 526 15,04 

Исперих 1408 15,45 1322 14,51 1236 13,56 

Кубрат 1154 16,77 1033 15,01 891 12,95 

Лозница 829 21,02 693 17,58 573 14,53 

Разград 1558 6,58 1385 5,85 1285 5,4 

Самуил 706 29,32 641 26,62 585 24,29 

Цар Калоян 412 15,67 389 14,8 326 12,45 

Източник:  Дирекция „Бюро по труда” гр. Разград 

 

           От 7-те общини в областта община Разград е с най-ниско равнището на 
безработица. Сравнена с другите общини – областни центрове в Северен централен 

район, община Разград е на предпоследно място по ниво на безработица, преди община 
Силистра, която през 2018 г. е със 6,64%. Най-ниска е безработицата в община Велико 

Търново (3,23%), следвана от община Русе (3,29%) и община Габрово (3,43%). 

 Профилът на свободната работна ръка показва намаление с 13 души сред 

безработните младежи до 29 годишна възраст, намаление с 27 души при възрастовата 
група до 49 години и най-голямо такова, 93 души, при над 50 годишните, които обаче 
остават най-многобройната група безработни. 

 

Таблица: Профил на свободната работна ръка за 2018 г. по възраст и образование 
  По възрастови групи По образование 
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 всичко До 29 г. От 

30 г. 
до 

49 г. 

Над 

50 г. 
висше Средно 

специално 

Средно Основно 

и по-

ниско 

2016 1558 164 687 707 226 735 63 534 

2017 1385 158 602 625 205 620 69 491 

2018 1252 145 575 532 206 586 63 403 

Източник: Дирекция „Бюро по труда” – Разград 

Икономика 

Представянето на икономическите характеристики на ниво община или част от 

община е затруднено, поради наличието на статистическа информация за 

икономиката на ниво най-малко област 

По данни на ТСБ – Север през 2017 г. в община Разград има регистрирани 2 349 

предприятия, което показва увеличение с 7 бр. спрямо 2016 г. 
 

Фигура: Предприятия в община Разград за 2017 г. по групи предприятия според 

заетите лица в тях 

 
Източник: Национален статистически институт 

  

 Реализираните нетни приходи от продажби са на стойност 2  020 198 хил. лв., 
което е с 231 443 хил. лв. повече спрямо 2016 година, когато са 1 788 755 хил. лв. 

Фигура: Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия по 

икономически дейности за 2017 година 

91%

8%

1%

Микро до 9 заети

Малки от 10 до 49

Средни и големи
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Източник: Национален статистически институт 

 

Продължава тенденцията на увеличение на произведената продукция за община 
Разград. За 2017 г. тя се увеличила със 185 473 хил. лв. спрямо 2016 г., при увеличение 
на същата с 233 404 хил. лв. за 2016 г. спрямо 2015 г. Най-голям относителен дял в нея 
имат предприятията от преработващата промишленост, следвани от тези, в сектор 

„Транспорт; складиране и пощи“. 

 

Фигура: Предприятия в община Разград за 2016 г. по икономически дейности 

 
Източник: Национален статистически институт 
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По отношение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в община 
Разград за 2017 г. техният общ брой е 15 593 души. Най-голям е техният относителен 

дял в секторите „Преработваща промишленост” (4 506 души) и „Търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети” (2 225 души). 

Отбелязва се увеличение на средната годишна работна заплата на наетите лица в 
община Разград и през 2017 година тя е 11 760 лв. при 10 453 лв. за област Разград и 

9 994 лв. за Северен централен район. 

    

Бюджет на Община Разград - фактор за реализацията на ОПР 

 Бюджетът на Община Разград е най-важният инструмент за развитието на 
общината в икономически, социален, екологичен, образователен и културен аспект, 
както и обезпечаване на дейностите и мерките, залегнали в ОПР. 

 Бюджетът на Община Разград за 2018 г. е приет с Решение № 496 по Протокол 

№ 37 от 01.02.2018 г. на Общински съвет Разград. Към 31.12.2018 г. общият обем на 
бюджета след корекциите е в размер 46 848 х. лв., в т.ч. в държавните дейности – 26 

812 х. лв. и в местните дейности – 20 035 х. лв.  

Приходи   
 Постъпленията по приходната част на бюджета са 41 446 х. лв., като 

изпълнението  спрямо актуализирания план е 88,5%.  

Общият размер на реализираните приходи в държавни дейности е 25 366 х. лв. в т.ч.: 

Обща субсидия – 23 908 лв., предназначена за финансиране на държавните дейности.  

Целеви субсидии и трансфери - 682 х. лв., предназначени за: вътрешноградски и 

междуселищни превози, безплатен превоз на ученици до 16-год.възраст, безплатни и по 

намалени цени пътувания; програми за временна заетост; одобрени общински проекти 

по Грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното 

измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС“, присъдени издръжки, 

трансфери на МОН на основание Закона за семейните помощи, пътни разходи на 
правоимащи болни, СУ „Христо Ботев“ – ремонт на плочници и коридори, отбелязване 
на 100 г. от Първата световна война и участието на България в нея – ремонт на 
паметник на загиналите във войните в с. Побит камък и дофинансиране на  
отпечатването на сборника „Военна памет на Разград“, от МК за РИМ за 
археологически проучвания и консервация, от МОН по НП „ИКТ в системата на 
предучилищното и училищното образование“, модул „Изграждане на безжични мрежи 

в училищата“, от МК за РБ „Проф. Боян Пенев“ за реализиране на проект по програма 
„Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“. 

Временно съхранените средства 125 х. лв. със знак (-); 

Остатък от средствата за държавни дейности в началото на годината – 1 305 х. лв. със 
знак (+) и в края на годината – 1 365 х. лв. 
Приходите от местни дейности са 16 080 х. лв., разпределени по следните 
приходоизточници: 

Данъчни приходи – 4 540 х. лв.  
Неданъчни приходи – 10 636 х. лв. 
Субсидии и трансфери – 5 101 х. лв.  
Финансирания – 2 879 х. лв. със знак (-). 

Преходен остатък за местни дейности в началото на годината - 1 566 х. лв. със знак (+) 

и в края на годината – 2 885 х. лв. със знак (-). 

Разходи  
 Общият обем на разходната част на бюджета е в размер на 41 446 х. лв. при 

уточнен план 46 848 х. лв., като изпълнението спрямо плана е 95,5%.  
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 Разходите за държавни дейности /в т.ч. и дофинансирането им/ са 26 427 х. лв. и 

са с относително тегло 63,8% в общия размер на разходите, а за общински дейности са 
разходвани 15 018 х. лв. с относително тегло 36,2%. 

 Разходите обезпечават функционирането на 15 училища, 20 детски градини, 

Спортно училище и 4 ЦПЛР - Ученическо общежитие, ЦУТНТ, ЦРД, УСШ, две детски 

ясли с млечни кухни, 38 здравни кабинети, 25 читалища, предоставянето на социални 

услуги. Финансирани са дейности за изграждане на инфраструктура и благоустрояване, 
провеждане на мероприятия в областта на културата и спорта. 
 За капиталови разходи са изразходвани общо 4 706 х. лв., в т.ч. от целева 
субсидия за капиталови разходи – 536 х. лв., от субсидия за държавни дейности и 

целеви трансфери от държавния бюджет – 81 х. лв., от преходен остатък от 2017 г. – 1 

082 х. лв., от собствени приходи - 576 х. лв., от други източници на финансиране – 87 х. 

лв. и със средства от ЕС – 2 344 х. лв. 
 

Образование 
Община Разград разполага с достатъчна мрежа от училища и детски градини, с 

необходимия капацитет да се обхванат всички живущи на територията на общината 
деца в предучилищна и училищна възраст. През 2018 г. на територията на община 
Разград функционират 21 училища, от които 16 са общински. От 16-те общински 

училища, 11 са основни, като 5 са в гр. Разград и 6 - в други населени места на 
общината. Средните общински училища са пет: 2 профилирани гимназии – ПГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф” - с „чуждоезиков” профил и ППМГ „Акад. Н. Обрешков” - с профил 

„природо-математически”; Спортно училище; Средно училище „Христо Ботев” и 1 

професионална гимназия - ПГССХВТ „Ангел Кънчев”.  

Образователната инфраструктура на община Разград включва шест 
професионални гимназии, пет от които са с държавно финансиране. ПГССХВТ „Ангел 

Кънчев” от 2016 г. е общинско училище. Всички професионалните гимназии подготвят 
специалисти със средно образование в областта на химическата промишленост и 

биотехнологиите, машиностроенето, информационните технологии, селското 

стопанство и хранително-вкусовата промишленост, облекло и дизайн, транспорт и 

строителство, по икономически дисциплини. 

Всички училища са на едносменен режим на обучение, с изключение на ПГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф”, гр. Разград. От следващата учебна 2019/2020 година след ремонтни 

дейности, свързани с обезпечаването с необходимия брой учебни стаи и кабинети, 

училището ще премине към обучение на една смяна. 
 

Здравеопазване 
През 2018 г. броят на лекарите в община Разград е 173, а на лекарите по дентална 
медицина – 46. Разпределението по брой на население на един лекар и на един лекар по 

дентална медицина е, респективно, 271 души и 1021 души. 

В община Разград при 

• необходим минимален  брой лекари в първичната извънболнична 
медицинска помощ, разпределението е следното: 

 Необходим 

минимален брой  

Фактическа 
наличност  

Разлика 

Обща медицина 31 26 5 

Дентална медицина  47 45 2 

• необходим минимален  брой лекари в специализираната 
извънболнична медицинска помощ, разпределението е следното: 

 Необходим минимален брой 
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Лекари - специалисти 39 

Лекари дентална медицина - специалисти 10 

 Лекарите, работещи в индивидуалните практики за специализирана 
извънболнична медицинска помощ, в медицинските центрове и диагностично-

консултативния център, са повече от определените по здравна карта, но липсват лекари 

по определени специалности. В общината няма регистрирана практика за 
специализирана дентална помощ. 

  

2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ И 

ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА 

ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

 

ПРИОРИТЕТ 1: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 

ОБЩИНСКАТА ИКОНОМИКА 

 Приоритетът включва четири специфични цели, реализирането на които ще 
допринесе за създаване на заетост, повишаване на доходите и подобряване на жизнения 
стандарт.  
 

Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни 

предприятия 

Мярка 1.1.1. Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на подходящи 
условия  

През 2018 г. са сключени 5 бр. договори за учредяване право на строеж на 
инвеститори за изграждане на складови, търговски или производствени обекти на 
територията на бивш военен завод и Бизнес зона „Перистър”. Общата разгърната 
застроена площ на учредените вещни права е над 3 500 м2

, а заявените инвестиции за 
над 5 млн. лв. и разкриване на не по-малко от 90 работни места. 

Към м. декември 2018 г. са в процес на изграждане или въведени в експлоатация 
следните обекти на инвеститори: 

„Склад на едро за строителни материали” (ориентировъчна стойност на 
инвестицията 550 000 лв., ЕТ Джемиле Горелска); 

„Складова база за логистика“  (ориентировъчна стойност на инвестицията 160 000 

лв., DHL, офис Разград); 

 „Цех за преработка на диворастящи гъби“ (Ориентировъчна стойност на 
основния ремонт  800 000 лв.; Ростартюфи ЕООД); 

Изграден на 70 % и предстои да бъде въведен в експлоатация през 2019 г. е 
хотелският комплекс на територията на бизнес зона „Перистър“ (с капацитет 80 места, 
тенис кортове, открити басейни, футболни терени), чийто строеж стартира през 2017 г. 

Завършен е трети етап от инсталирането на система за видеонаблюдение на 
територията на Бизнес зона „Перистър“ на стойност 12 000 лв. и е инсталирана оптична 
кабелна мрежа на стойност 6 000 лв. Подменени са конвенционални улични 

осветителни тела с ЛЕД осветителни тела на първи клон от улично осветление на 
стойност 1 500 лв. Монтирани са гумени ограничители на скоростта на стойност 3 500 

лв. Изграден е клон от вътрешна газопреносна мрежа на стойност 22 000 лв. Обособени 

са паркинги с капацитет 45 паркоместа на стойност 14 000 лв. 
 

Мярка 1.1.2. Развитие на общинската инфраструктура за подобряване 
информационното и административно обслужване на бизнеса  
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През 2018 г. бе сключен договор с ЕТ „МАГ-ГИС Р. И. Съртонев“ за цифрови 

модели на план за регулация, вътрешна (дворищна) регулация, включително преписки 

по регулация на гр. Разград, съвместени с кадастралната карта (стойност 24 289 лв.).  
Допълнен бе внедреният през 2017 г. продукт за управление на 

документооборота и административните процеси и за архивиране (стойност 1 900 лв.) 
Сключен бе договор с „Дигитални решения“ ЕООД за извършване на 

цифровизация на регистрите по гражданско състояние на територията на Община 
Разград (стойност 18 000 лв.). 

В края на м. декември 2018 г. приключи изпълнението на проект „Осигуряване 
функционирането на Областен информационен център - Разград“ по Оперативна 
програма „Добро управление“, в рамките на който регулярно се провеждат 
информационни срещи с представители на местните малки и средни предприятия 
(МСП), на които, освен популяризирането на добрите практики от реализирането на 
проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), 

се предоставя безплатна информация по отношение актуални схеми за финансиране на 
проектни намерения. Консултиране се извършва и на място, в офиса на Областния 
информационен център, по телефон и електронна поща. През изтеклата календарна 
година са проведени 41 информационни срещи/събития с потенциални бенефициенти, 

изготвени и разпространени са брошура и видеофилм, представящи реализиращи се и 

реализирани успешни проекти, финансирани от ЕСИФ в периода 2014 – 2020 г. 
Отворена за кандидатстване е третата схема по Оперативна програма „Добро 

управление“, по която Община Разград ще кандидатства за осигуряване 
фукционирането на Областния информационен център в Разград и през периода 2019 – 

2021 г.   
 

Специфична цел 1.2. Развитие на ключови за региона производства, двигател на 

общинската икономика 

Мярка 1.2.1. Разширение и модернизация на биотехнологичните производства  
През 2018 г. „Биовет“ АД – клон Разград е реализирало инвестиция в размер на 

28 000 000 лв. за разширяване и модернизиране на производството. 

Извършените инвестиции от „Балканфарма-Разград“ АД за закупуване на машини 

и съоръжения през изминалата година са 3 445 000 лв. За други разходи е изразходен 

финансов ресурс на стойност 393 000 лв., за сгради 15 000 лв. 
През 2018 г. в процес на реализация са инвестиционни проекти за разширение на 

„Семпе 2“ ЕООД, за закупуване на нови ДМА в размер на 575 000 лв. „Аграком“ ЕООД 

е инвестирала 1 191 000 лв. за закупуване на селскостопански машини и трактори.  

 

Мярка 1.2.2. Развитие и модернизация на предприятията от хранително-
вкусовата промишленост 

За периода м. януари – м. декември 2018 г. „Амилум България“ ЕАД е извършило 

инвестиции в общ размер на 57 449 000 лв., от които за разширение на производството 

54 944 000 лв. за разширение на производството, 1 253 000 лв. за подмяна на 
оборудване, 826 000 лв.,  предназначени за безопасност на труда и 426 000 лв. за 
опазване на околната среда. 

Мярка 1.2.3. Насърчаване на дейността на предприятията в общината 
Вж. т. 4. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите 
на ОПР и на областната стратегия за развитие, подточка „Проекти с бенефициенти 

фирми, НПО и други“ 
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Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и 

ефективното използване на горскостопанските ресурси 

Мярка 1.3.1. Ефективно използване на общинския поземлен фонд за подпомагане на 
селскостопанското производство и животновъдство 

През 2018 г., по данни на Общинска служба по земеделие – Разград, на 
територията на община Разград площите със селскостопанско предназначение са 432 

917 дка, от които обработваеми са 337 204,542 дка (77,89 %), а използваеми 350 907,62 

дка (81,06 %), разпределени по начин на трайно ползване, както следва: 
- ниви – 369 101,000 дка, в т.ч. обработваема земеделска площ – 337 204,542 дка; 
- трайни насаждения, вкл. лозя – 17 137 дка., от които се обработват 2 555,40 дка;  
- Пасища, мери и ливади – 46 679 дка, от които се стопанисват 11 147,67 дка. 
 

През 2018 г. сключените договори от Община Разград за отдаване под наем на 601 

земеделски имоти (общинска собственост) с начин на трайно ползване „Нива“ са за 
обща площ 3 626,307 дка. 7 от договорите са едногодишни, 16 са тригодишни и 16 

договора за отдаване под аренда са петгодишни. Получените приходи от тях за 
стопанската 2017/2018 г. са в размер на 220 493,71 лв.  

Отдадени са имоти с начин на трайно ползване: полски пътища, с площ 3 385,918 

дка, за които са получени приходи в размер 123 893,63 лв.  
По сключените договори (общо 5 договора, 4 от тях тригодишни и 1 

многогодишен) за отдаване под наем/аренда на общински земеделски имоти с НТП 

„Трайни насаждения“ и площ 334,933  дка Община Разград е получила приходи в 
размер на 14 474,94 лв. 

Община Разград е учредила право за ползване върху 123 бр. имоти и части от 
общински имоти за настаняване на пчелини с обща площ 205,01 дка, за което има 
сключени 123 бр. договори. Получените приходи са в размер на 29 228,98 лв. Учредено 

е безвъзмездно право на ползване върху имоти, представляващи горски територии за 
настаняване на пчелини, като е сключила 18 бр. договори. 

По отношение животновъдството подкрепата от общинската администрация се 
изразява в отдаване под наем на мери и пасища – общинска собственост на 
собственици и ползватели на животновъдни обекти. Сключени са 28 договора за 
отдаване под наем на 111 имота – общинска собственост, с начин на трайно ползване: 
пасище, мера, с обща площ 8 321,901 дка. Сумата на получените приходи за 
стопанската година е 64 989,41 лв. 

 

Мярка 1.3.2. Разработване и изпълнение на Програма за опазване и 
многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от общинските горски 
територии 

През 2018 г. от ОП „Разградлес“ е осигурена дървесина за населените места в 
Община Разград в размер на 22 169 пространствени кубически метра и 150,50 плътни 

кубически метра от дървесен вид цер и габър и 3 553 пространствени кубически метра 
от дървесен вид акация. За огрев на училища, детски градини, социални домове, 
ветерани от войните, духовни храмове, кметства и други са осигурени 1 239 

пространствени кубически метра дърва. 
 За изпълнение на горскостопанските дейности в горските територии, 

собственост на Община Разград, през 2018 г. ОП „Разградлес“ гр. Разград е 
изразходило  ресурс в размер на 16 720,00 лв. 
 

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика 
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Мярка 1.4.1. Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова 
туристическа инфраструктура за обогатяване на предлагания туристически 
продукт 

За поддържане и подобряване на средата на паметниците на културата в гр. 

Разград: Мавзолей-костница, къщи-музеи „Д. Ненов”, „Станка и Никола Икономови“, 

НАР „Абритус“ и Часовникова кула – включително ремонт и техническо поддържане 
на механизма на часовника, са изразходени средства от общинския бюджет в размер на 
8 000  лв.  
 

Мярка 1.4.2. Разширяване и обогатяване на съществуващите и изработване на 
нови туристически атракции  

През 2018 г. съществуващите експозиции в културно-историческите обекти са 
обогатени, както следва:  

Етнографски музей кв. Вароша - нови дарения – предмети и документи, които 

обогатяват музейната експозиция; 
къща-музей „Анание Явашов“ - дарение от внучката на академик Явашов – 

Евгения Явашева, актриса и режисьор, документи и фотографии, които допълват 
архива; 

къща-музей „Димитър Ненов“ - „Преживяванията и мъдростта на цигуларя“- 

дарение за родния град от Ваня Миланова (световноизвестен цигулар, почетен 

гражданин на Разград). Богата експозиция от ценни предмети: инструменти, костюми, 

аксесоари, документи от личния архив на Ваня Миланова. 
ХГ „Проф. Илия Петров“  ново дарение – картини от частна семейна колекция за 

фонда на галерията; 
Реализиран е авторски проект на Програмата на Фестивал „Античният Абритус”, 

с модерни маркетингови и творчески концепции, мултимедийни средства. 
• театрално-музикална програма с античен сюжет 
• работилници за автентични занаяти от римската епоха 
• традиционни облекла и бит на римляните 
• реконструкция на ритуални практики от Древен Рим 

• спортни състезания и игри от римската епоха 
• кулинарни дегустации на ястия по антични рецепти 

• военен  полеви лагер 

• демонстрация на римски бойни техники 

По време на фестивалните дни на „Античният Абритус” се ситуират Базар на 
атрактивни занаятчийници и кулинарни щандове, на които се демонстрират занаяти и 

храни, дегустира се вино; фотографско ателие с антични декори и костюми, където 

участниците и гостите на събитието се фотографират в стила на античната епоха, 
шлемове /от картон/ изработени специално за децата в „Античният Абритус”. Всяко 

дете – участник или гост получава шлем-подарък като спомен за емоцията от 
фестивалните дни. 

 

Мярка 1.4.3 Развитие на алтернативния туризъм 

През 2018 г. събитията от Културния календар на Община Разград преминаха под знака 
на Европейска година на културното наследство, Българското председателство на 
Съвета на Европейския съюз и достойното честване на 140 години Освобождение. 
Реализирани следните инициативи: 
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Фестивал „Античният Абритус” - утвърждава туристическия бранд на Община 
Разград. Създава нейния съвременен ценностен профил със средствата на културния 
туризъм. Популяризира археологически резерват „Абритус“ и културно-историческото 

наследство на региона, като предпоставка за културен туризъм и като фактор за 
развитие на дестинацията. През 2018 г.  Община Разград стана домакин на Кръгла 
маса „Културен туризъм“ с участието на Зам. министъра на туризма Любен Кънчев и 

доц. Соня Алексиева – водещ експерт по PR и маркетинг в туризма. На форума 
официално бе представен новият албум на Община Разград „Докоснете миналото-

изживейте настоящето“ – изготвен по проект „Българското председателство на Съвета 
на ЕС, годината на културното наследство и приносът на Разград в за европейското 

многообразие“. През 2018 г. АР „Абритус” стана финалист в категория  „Туристическа 
атракция/обект” в „Годишни награди в туризма 2018”  на Министерство на туризма на 
РБългария. 
Панаир на киселото мляко и фестивал на народните традиции и занаяти – 

туристически продукт с културни средства, с утвърдена марка в продължение на 17 

години. Финалист в категория „Специализиран туризъм” за „Годишни награди в 
туризма 2018” на Министерство на туризма на РБългария.  

• Създадена бе традиция в рамките на Панаира на киселото мляко да се провежда 
научен форум. През 2018 г. това беше професионалната презентация „Брандът 
на туристическата дестинация“, представена с практически съвети за местния 
бранд „Абритус“ от проф. д-р Лина Анастасова – маркетолог и водещ лектор по 

маркетинг в туризма - у нас и в Европа. 
• Форумът е ориентиран към хора с интереси в областта на здравословното 

хранене. От 2016 г. се презентират иновативни български открития в науката за 
човешкото хранене и здраве. 

• Фестивалът на народните традиции през 2018 г. премина на изключително 

високо ниво. На сцената на утвърденото туристическо събитие за първи път от 
професионален водещ беше представено танцовото изкуство на непознати, далечни 

дестинации – Филипини, Коста Рика, Черна гора. 
Национален фестивал на танцовия театър – ново събитие в общинския и 

националния културен календар, проведено за пръв път през 2017 г. Първият в страната 
Фестивал на танцовия театър. Той има местно и национално значение, посвещава се на 
Световния ден на танца – 29 април. С него се търси стимулираща формула за развитие 
на интелектуалните и творческите способности на децата, и младите хора. Фестивалът 
събира млади, талантливи, мотивирани и вдъхновени хора, които да споделят любовта 
си към театъра и танца, възпитава специално отношение у младите хора към 

стойностните прояви на изкуството и културата, развива и популяризира театъра, 
пантомимата и съвременните танци, дава шанс на млади и проспериращи групи и 

индивидуални изпълнители да се изявят и да се докоснат до върховите постижения на 
утвърдили се специалисти в областта на танцовия театър. Фестивалът е отворен за 
всички професионални и любителски трупи, в две основни категории – деца и младежи. 

Второто издание (през 2018 г.) на уникалния за страната Национален фестивал на 
танцовия театър, се отличи с участието на театрално – танцови групи с различен 

характер и разнообразна програма. За първи път в Разград беше представен 

пърформанс „Улични статуи“.  

Капански фолклорен празник – събитие с голямо местно значение за съхраняване и 

обогатяване на автеничния капански фолклор. Обновеният формат на Капанския събор 

в м. Пчелина представи богата, атрактивна програма на голям брой участници и 

посрещна на своята сцена музикантите от емблематичния  оркестър „Канарите“. 
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Афиша на традиционния Есенен панаир е обогатен със съвременна  концертна 
програма. Трио „Тенорите“ с емблематичния спектакъл „Балканто“, Памбос Агапиу с 
открит урок „Разград танцува“, квартет „Интро“, трио „Ле контесе“ завладяха сцена 
„Ронда“ в Градския парк през м. септември 2018 г. 
Европейски дни на наследството – за първи път през тези дни бяха отбелязани от 
Община Разград през 2016 г. Тогава тя стана част от културния живот на Европейския 
континент, съпричастна към темата за опазване на общоевропейското наследство, 

приобщава гражданите към неговите ценности и създава нови ресурси за неговото 

опазване.  Европейските дни на наследството 2018 Разград отбеляза с впечатляваща 
програма, високо оценена от експерти в Министерство на културата. В Световния ден 

на мира - 21 септември Община Разград представи уникалния етно-проект „Белонога“ и 

стана част от Европейската инициатива „Камбанен звън в цяла Европа“.  

Нощ в музея – събития с принос към изучаване, опазване, социализация и 

популяризиране на историческото, културното и природно наследство, свързани с 
културния живот и културния туризъм на Разград. 

Нощ на класическата китара – през 2018 г. фронтменът на Б.Т.Р. – Славчо Николов 
направи ексклузивно участие, съвместно с мандолинен квартет „Сезони“. 

Майски празници на културата -  традиция и богат обновен афиш.  

Национален конкурс за млади пианисти „Димитър Ненов” – открива млади 

талантливи изпълнители и създава приятелства между тях. В съответствие с културната 
политика на Община Разград за стимулиране и насърчаване творческите заложби и 

потребностите на деца с изявени таланти.  

Международен пленер по живопис „Мистика и реалност” – силно ново начало след 

5 годишно прекъсване, високи авторски постижения на участниците, положителен 

обществен отзвук. 

Национална изложба „Лудогорие” 
Национален конкурс „Поетични хоризонти на българката“ - 10-то издание остави 

ярка следа в историята на конкурса, посветен на таланта и красотата на българката. 
Тържествената церемония по награждаване беше посветена на Деня на народните 
будители – 1 ноември, със специалното участие на талантливите български певици от 
квартет „Славей“. Двама разградски автори бяха удостоени с награди във форума, 
посветен на приноса на първата българска поетеса Станка Николица Спасо Еленина в 
културния живот и културно-историческото наследство на Разградския край и 

България. 
Излезе от печат „Военната памет на Разград“ – луксозно издание с местно и 

национално значение. Книгата бе официално представена на 20.11.2018 с церемония и 

концерт на Представителния духов оркестър на военноморските сили гр. Варна. 
Община Разград спечели награда „Най-добра туристическа дестинация“ в 

категория „Туризъм“ на Годишната класация на читателите на списание „Офлайн“. 

  

Мярка 1.4.4. Разширяване дейността на общинския Туристически информационен 
център 
 През 2018 г. Община Разград взе участие в петнадесетото издание на 
туристическото изложение "Културен туризъм, провело се от 19 до 21 април 2018 г. 
във Велико Търново, на което бе удостоена с Почетен диплом от Международен форум 

„Културен туризъм“ за успешното представяне на културното-историческото 

наследство на Разград  

 

ПРИОРИТЕТ 2:  УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ 
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Приоритетът включва 4 специфични цели, с реализацията на които се цели 

обезпечаване на плановата и проектна осигуреност на общината, цялостно интегрирано 

развитие, доизграждане на техническата инфраструктура, опазване на околната среда 
за подобряване жизнения стандарт на населението.   

 

Специфична цел 2.1. Подобряване плановата осигуреност и проектно 

обезпечаване на инвестиционни инициативи 

Мярка 2.1.1. Изготвяне на устройствени планове за територията на общината и 
за град Разград 

Във връзка със сключеното през 2016 г. с Министерство на регионалното развитие 
и благоустройството споразумение за финансово подпомагане изработването на проект 
на общ устройствен план на общината на 11.12.2018 г. е сключен анекс, с който срокът 
на изпълнение се удължава до изтичането на 2020 г. 

По сключения договор с „Национална агенция за териториално устройство“ ООД, 

град София, по който се изготвя ОУП на Община Разград е представен предварителния 
проект на плана, който е депозиран в МРРБ през м. ноември 2018 г. 

 

Мярка 2.1.2. Изготвяне на инвестиционни проекти и проектопредложения за 
финансиране чрез оперативните програми, бюджета и други източници 

През 2018 г. е сключен договор между Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството и Община Разград, с който е осигурен финансов ресурс за 
проектиране на Градска ПСОВ Разград. През м. ноември 2018 г. е обявена обществена 
поръчка с предмет „Актуализация на Идеен проект за Реконструкция на 
съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Разград“  и прогнозна 
стойност 150 000 лв. без ДДС. 

 

Специфична цел 2.2. Интегрирано развитие на гр. Разград 

Мярка 2.2.1. Благоустрояване и естетизиране на вътрешноквартални 
пространства и зелена система, изграждане и иновиране на места за игра, спорт 

и отдих 
 През 2018 г. реализацията на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. 
„Орел“, град Разград“ е на етап същинско изпълнение на СМР. Строителните дейности 

 по по проекта са изпълнени на 60 % от планирания обем дейности по 

благоустрояване и паркоустрояване. Ориентировъчната стойност на изпълнените 
дейности за 2018 година е 2 200 000 лв. 
 Изградени през 2018 г. са пешеходни алеи в Нов гробищен парк – Разград на 
стойност 55 089,98 лв. 
 

Мярка 2.2.3. Рехабилитация и доизграждане на уличната инфраструктура, 
мостови съоръжения, подлези и паркинги 
 През изминалата 2018 г. е извършен ремонт на улиците: „Шести септември“, „Ив. 
Вазов“, „Чавдар Войвода“, „Северен булевард“, „Ветеринарна“, „Васил Левски“, 

„Тутракан“, „Урал“, „Бузлуджа“ и „Осогово“. Реновирани са над 13 400 кв. м. 

асфалтова настилка на стойност 238 203,70 лв. 
Ремонтирани са 1 328 кв. м. тротоари в гр. Разград на улици: „Васил Левски“, от 

ул. „Г. Кръстевич“ до ул. „Северен булевард“, ул. „Бели Лом“ от ул. „Васил Левски“ до 

ул. „Паркова“ на стойност 95 828,29 лв. 
През 2018 г. е сключен договор за изграждане на улична водопроводна мрежа и 

улична канализация по ул. „Кичево“, гр. Разград, по който е изплатен аванс в размер на 
17 904 лв. 
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За поддръжка на общинската пътна мрежа през зимния период са изразходени 

средства в размер на 217 220 лв.  
 

Мярка 2.2.4. Реконструкция и обновяване на здравната, образователната, 
социалната и културната инфраструктура с мерки за енергийна ефективност 

За изминалата 2018 г. етапът на изпълнение на проект „Ремонт, обновяване на 
материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните 
институции на територията на гр. Разград“ на стойност 9 853 637 лв., бе възлагане на 
обществени поръчки за изпълнение на дейности, в т.ч. и на строително-монтажни 

дейности и инженеринг. Строителство през 2018 г. стартира за един обектите, предмет 
на интервенция по проекта – изграждането на физкултурен салон към ПГПЧЕ „Екзарх 

Йосиф“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“. 

 По отношение поддръжката на материалната база на обекти от социалната и 

културна инфраструктури с разходи от общинския бюджет са обезпечени следните 
дейности: 

• Ремонт на асансьор в Дом за стари хора – 6 931,68 лв.; 
• Ремонт покрив на общински културен център в гр. Разград – 14 464,55 лв.; 
• Подменени са част от устройствата на пожароизвестителната система в сградата 

на Общински културен център – 5 934,72 лв.; 
• Доставка и монтаж на алуминиева входна врата с антипаник бутон, евакуационни 

лампи, струиници и шлангове за сградата на Битов комбинат на бул. „България“ 

– 2 343 лв.; 
• Частичен ремонт на покрив на сграда на Битов комбинат и ремонт на покрив на 

бивша работилница в гаражи на Община Разград на обща стойност 13 945, 19 

лв. 
• Възстановяване на оградата на Клуб на културните дейци на ул. „Г. С. Раковски“ 

на стойност 6 598,67 лв. 
 

 През 2018 г., във връзка с проектни намерения на Община Разград, е извършено 

обследване на системите за улично осветление на територията на община Разград (21 

населени места) на стойност 25 200 лв. 
 По отношение на Националната програма за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради статусът на изпълнение към м. декември 2018 г. е 
както следва: 

• Одобрени средства по Програмата – 8 963 321,17 лв.; 
• Усвоени средства по Програмата – 4 775 625,94 лв.; 
• Регистрирани сдружения на собствениците – 21 бр.; 

• Сключени тристранни договори между Община Разград, Областен управител и 

ББР – 10 бр.; 

• Подадени искания за сключване на тристранни договори между Община Разград, 

Областен управител и ББР – 6 бр.; 

• Стартирали сгради със СМР – 8 бр.; 

• Въведени в експлоатация – 6 сгради. 

 

Мярка 2.2.5. Реконструкция и доизграждане на мрежите и системите за 
водоснабдяване, отпадни и повърхностни води 
 През м. май 2018 г. приключиха дейностите по реконструкция на водопроводи в 
ж.к. „Орел“ гр. Разград, които стартираха в края на 2016 г. Изразходен е финансов 
ресурс на стойност 1 069 284 лв. (целеви средства от държавния бюджет). 



35 

 

 

Мярка 2.2.6. Подобряване на битовите условия, в т.ч. за уязвими групи от 

населението, чрез доизграждане и развитие на подходяща техническа 
инфраструктура 

През м. август 2018 г. стартира изпълнението на проекти „Изграждане на 
социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. 
„Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ на обща стойност 2 421 

999,99 лв. и проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ с 
бюджет 989 999.98 лв., финансирани в рамките на Инвестиционната програма на 
Община Разград по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 

– 2020 г. В рамките на реализацията на проектните дейности ще бъдат построени 4 

триетажни жилищни сгради с еднотипна функционална схема, с общо 48 жилища, 
снабдени с необходимото обзавеждане и оборудване и с капацитет за настаняване на 
около 170 лица, чрез които социални жилища ще се осигури подслон и нормални 

условия за живот на необлагодетелствани групи от населението, които не могат да си 

позволят собствен дом или жилище под наем. По проекта за Центъра за работа с деца 
на улицата ще бъде извършен основен ремонт и ще се реализират енергоефективни 

мерки в сградата на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в ж.к. „Орел“, 

където на втория етаж от сградата ще се създадат подходящи условия за 
предоставянето на социалната услуга в общността - Център за работа с деца на улицата 
с капацитет 15 потребители. Към м. декември 2018 г. двата проекта са на етап 

възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители. 

Продължава реализацията на проект „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 Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (бюджет - 615 000,00 лв.). За изминалата 
година е извършен текущ ремонт на апартамент, предназначен за Наблюдавано 

жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст. 
За поддръжка и ремонт на сгради общинска собственост и съоръжения (в т.ч. 

общински жилища) през 2018 г. от бюджета на Община Разград са разходени средства 
в размер на 190 332 лв. 

 

Мярка 2.2.8. Подобряване на състоянието на съществуващите системи и 
техническата инфраструктура в централното градско ядро за повишаване 
сигурността на населението 

По отношение реконструкцията на улично и алейно осветление  през 2018 г. 
извършено следното: 

- Изградено улично осветление по ул. „Северен булевард“ и част от ул. „Васил 

Левски“ – 41 978,44 лв.; 
- Доставка и монтаж на LED лампи за улично осветление за гр. Разград – 16 695 лв. 

Във връзка с доизграждане на система за видеонаблюдение в централната 
градска част през 2018 г. са подменени 14 видеокамери (ул. Свети Климент 108 – 2 бр., 

ул. Свети Климент 48 – 1 бр., ул. Свети Климент 46 – 1 бр., ул. Абритус 15 – 2 бр., 

обръщало на Водна централа – 1 бр., бл. Млади семейства 1 – 2 бр., бл. Млади 

семейства 2 – 3 бр., ж.к. Освобождение 33, 34 – 1 бр., ул. Перистър – 2 бр., ул. 

Мраморно море – 1 бр.). Изразходеният финансов ресурс е в размер на 1 400 лв. За 
консумативи и аксесоари (суич, захранване) са изразходени допълнителни 1 320 лв. 
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Специфична цел 2.3. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура 

за засилване на икономическото и социално-териториално сближаване на 

територията на общината. 

Мярка 2.3.1. Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, свързващи 
населените места и уличната мрежа в селата 

През 2018 г. е извършен основен ремонт на 2 км. общински път RAZ 1116/II-49, 

Манастирско – Разград – Островче на стойност 255 999,22 лв. 
 Текущ ремонт на улици е извършен в 21 населени места от община Разград и е 
обезпечен с финансов ресурс в размер на 121 242,19 лв.  
Мярка 2.3.2.Реконструкция и модернизация на републиканската пътна мрежа 

През 2018 г.  е извършено цялостно подобряване на транспортно-

експлоатационното състояние на път II – 49 „Търговище – Разград – Кубрат - 

Тутракан“. През изминалата година, по данни на АПИ „Областно пътно управление” – 

Разград е извършен основен ремонт на пътя, от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 

11+942.87 до км 30+658.87 - между границата с ОПУ гр. Търговище и началото на гр. 

Разград. В община Разград се намира участък с дължина 6,888.879 км, от км 23+770  до 

км 30+658.87. Към момента на доклада ремонтните дейности са приключени, подписан 

е Протокол образец №16. Извършените СМР в участъка на община Разград са на 
стойност приблизително 5 099 050 лв., осигурени по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014 – 2020 г., Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“. 

За текущи ремонти и поддръжка на републиканската пътна мрежа на територията 
на община Разград са изразходени средства в размер на 513 732 лв., включващи: 

- Текущ ремонт и поддържане –            444 225 

лв.; 
- Хоризонтална маркировка-            43 694 

лв.;  
- Монтиране на стоманена предпазна ограда -         25 813 лв. 

 

Мярка 2.3.4. Подобряване на публичната инфраструктура в селските райони на 
общината. 

В изпълнение на мярката през 2018 г. са извършени следните дейности: 

- Направа на ефектно алейно осветление в с. Топчии – 9 733,63 лв.; 
- Ремонтни работи в сградите на кметствата в с. Киченица, Просторно, 

Балкански, и Гецово  - 14 374,49 лв.; 
- Ремонт покрив на сграда на кметство в с. Гецово – ниска част – 3 776,03 лв.; 
- Ремонт плочник пред паметник в с. Осенец – 1 745, 91 лв.; 
- Доставени са строителни материали за кметства с. Дянково, Мортагоново, 

Стражец, Липник, Побит камък, Ушинци, Черковна, Островче – 7 871,65 лв.; 
- Доставка и монтаж на LED лампи за укично осветление за населените места 

на община Разград – 2 671 лв. 
 

Три села от община Разград (с. Стражец, с. Мортагоново и с. Островче) 
изпълниха проекти по Национална кампания „За чиста околна среда“ 2018, 

финансирани от ПУДООС на стойност 30 000 лв. 
 

Специфична цел 2.4. Подобряване качеството на живот на населението чрез 
осигуряване на благоприятна околна среда и опазване на природата 

Мярка 2.4.1. Подобряване на екологичната обстановка чрез прочистване и 
рехабилитация на коритото на р. Бели Лом и прилежащите брегови ивици  

През 2018 г. продължиха дейностите свързани с почистване на речното корито на 
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р. Бели Лом. При изпълнение на дейността не са извършени разходи от бюджета на 
Община Разград, като за добитата дървесина изпълнителят заплаща цена на услуга, 
определена по реда на Наредба № 14 на ОбС-Разград.  

 

Мярка 2.4.2. Запазване на биоразнообразието чрез поддържане на биоравновесието. 
По отношение на приюта за безстопанствени животни в град Разград, през 2018 г. 

е изграден Общински кастрационен център към него на стойност 172 751 лв. 
 

Мярка 2.4.3. Планиране, управление и поддържане на зелената система 
През календарната 2018 г. за попълване на информационния електронен регистър 

за картотекиране на дълготрайната декоративна растителност са направени разходи от 
бюджета на Община Разград в размер на 15 000 лв.   

 

Мярка 2.4.4. Подобряване управлението на отпадъците 
 Продължава реализацията на проект „Проектиране и изграждане на 
компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови 

отпадъци за общините от РСУО Разград“, финансиран по Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“, на стойност 13 534 453 лв. През изминалата календарна 
година е избран изпълнител по реда на ЗОП и е сключен договор за идейно 

проектиране на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на 
битови отпадъци. 

 На общинско депо за битови отпадъци са извършени отгледни грижи за третата 
година от биологичната рекултивация на стойност 13 828 лв. Назначена е ДПК и за 
обекта е издадено разрешение за ползване. 
 По сключения договор между Община Разград и ПУДООС за съвместно 

изпълнение на проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно 

съхраняване на опасни битови отпадъци“ по Българо-швейцарската програма за 
сътрудничество през 2018 г. е извършено проектиране, като строителните работи са 
предвидени за изпълнение през 2019 г. 

 

ПРИОРИТЕТ 3: СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ПЪЛНОЦЕННО 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ РЕСУРС  

Приоритетът включва мерки, които целят постигането на пет специфични цели, 

свързани с подобряване достъпа до качествено образование, повишаване 
образователното ниво и трудовата заетост на населението, осигуряване на равен достъп 

до качествени здравни услуги, подобряване и надграждане на социалните услуги в 
общността с цел преодоляване на социалното изключване и изолация, както и 

създаване на условия за богат културен живот, спорт и свободно време. 
 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и 

повишаване образователното ниво на населението. 

Финансирането на функция „Образование“ и през 2018 г. заема най-голям 

относителен дял от бюджета на Община Разград – 20 098 398 лв. (48,5 %). 

Мярка 3.1.1. Оптимизиране и ефективно използване на образователната 
инфраструктура 

ОУ „Васил Левски“, ОУ „Иван С. Тургенев“, ПГХТБТ „Мария Кюри“, ПГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф“ и СУ „Христо Ботев“ са в одобрения от правителството Списък на 
иновативните училища в страната за учебната 2018/2019 година. Списъкът е приет, 
след като в срок до 31 януари в Министерството на образованието и науката училищата 
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представиха своите проекти за иновации. Те са насочени към разработване и въвеждане 
на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на 
обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, 

обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, както 

и разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни 

планове. Иновативните процеси, описани в проектите, ще бъдат с продължителност до 

4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес във 
всяко от петте училища, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на 
напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. Училищните проекти на 
иновативните училища от община Разград  са следните: работа на ОУ „В. Левски“, гр. 

Разград по иновативна програма за проектно-базирано обучение, свързана с въвеждане 
на метода за креативно решаване на проблеми „Дизайн мислене" в сътрудничество с 
екипа на сдружението Red Paper Plane; проект на СУ “Хр. Ботев“, гр. Разград „Когато 

се сдружат мишката и книжката“; проект на ОУ „Ив. С. Тургенев“, гр. Разград „Кръгла 
маса /Камелот/ и рицарите на крал Артур“. 

Профилирана природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, ОУ 

„В.Левски“ и ОУ„Н. Й. Вапцаров“ след дълги години на двусменно обучение ученици и 

учители имат възможност от новата учебна 2018/2019 година да използват времето 

следобед за допълнителна работа – за постигане на по-високи резултати не само от 
общообразователната подготовка, но и за развиване на умения, заложби, таланти, а за 
гимназиален етап и за по-задълбочена профилирана подготовка. 

В училищата учебната 2017/2018  година са започнали 6 028 ученици от I до XII 

клас в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, от 
които 4 516 са ученици в общински училища. През 2017/2018 учебна година към 

01.12.2017 г. по данни от Националната електронна информационна система за 
предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) на територията на общината има 
6 124 ученици в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на 
обучение в общинските и държавните училища, от които 4 552 са в общинските 
училища. Наблюдава се увеличение на общия брой на учениците в сравнение с 
изминалата учебна 2016/2017 година.  

В училищата учебната 2018/2019 година са започнали 6 028 ученици от I до XII 

клас в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение, от 
които 4 516 са ученици в общински училища. Към 01.12.2017 г. по данни от 
Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно 

образование (НЕИСПУО) в общинските училища се обучават 4 517 ученици в дневна, 
самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение.  

През учебната 2017/2018 година са записани 412 ученици в първи клас. 
Броят на децата в община Разград, подлежащи на записване в първи клас за 

учебната 2017/2018 година (по данни на ЕСГРАОН), е 518. 66 деца, които се явяват 
разлика и не са записани в училищата на община Разград, са в чужбина, но дейностите 
по създадения с решение на МС Механизъм за съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст са помогнали за установяване на точното им 

местоживеене. 
Броят на децата в община Разград, подлежащи на записване в първи клас за 

учебната 2018/2019 година (по данни на ЕСГРАОН), е 443. На 31 деца по настоящ 

адрес в община Разград, които не са записани в първи клас, е осъществено посещение 
на адрес от екипите за обхват и е установено, че децата със семействата си са в 
чужбина или в друго населено място в България.  
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През 2017/2018 учебна година към 01.12.2017 г. в детските градини и училища са 
обхванати общо 1 677 деца в 75 целодневни групи и една полудневна група, като 

децата в задължителна предучилищна възраст са 787. 

В началото на учебната 2018/2019 година в детските градини са обхванати общо 1 

616 деца в 70 целодневни групи и в 2 училища – 19 деца в една подготвителна 
полудневна група и една целодневна подготвителна група, като децата в задължителна 
предучилищна възраст са 783. Към 01.12.2018 г. по данни от НЕИСПУО в детските 
градини и училища се отглеждат, възпитават и обучават 1 647 деца, от които 1 567 деца 
са в 68 целодневни групи в детските градини, 11 деца - в 1 целодневна група в ОУ „Ив. 
С. Тургенев“, гр. Разград, 15 деца - в 1 полудневна група в ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“, с. Ясеновец, 54 деца – в 3 яслени групи към детски градини, а децата в 
предучилищна възраст са 765.  

За развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата 
и учениците от община Разград в областта на науките, технологиите, изкуствата и 

спорта се предлагат извънкласни дейности в три центъра за подкрепа за личностно 

развитие: ЦПЛР - Център за работа с деца, ЦПЛР - Център за ученическо, техническо и 

научно творчество и ЦПЛР - Ученическа спортна школа. 
През учебната 2017/2018 г. в ЦПЛР - ЦРД са обхванати 688 деца и ученици (776 – 

за предходната учебна година) в 55 постоянни групи и 3 временни групи (55 постоянни 

и 7 временни – за предходната учебна година). За 2018/2019 учебна година са 
обхванати  690 деца и ученици в 55 постоянни и 6 временни групи. Брой участия в 
изяви на регионално, национално и международно ниво и изяви, реализирани от  ЦПЛР 

- ЦРД за 2017/2018 учебна година и м. X – XII вкл. – 99 (78 – за предходния период). 

В ЦПЛР - ЦУТНТ през учебната 2017/2018 г. са формирани 43 постоянни групи 

(31 за предходната учебна година) с обхват 650  деца и ученици (425 за предходната), 
20 временни групи (5 ваканционни групи) с обхват 270  деца и ученици (86 – за 
предходната). За 2018/2019 учебна година са обхванати  593 деца и ученици в 38 

постоянни и 17 временни групи. Брой участия в изяви на регионално, национално и 

международно ниво и изяви, реализирани от ЦПЛР -  ЦУТНТ за 2017/2018 уч. г. и м. X 

– XII вкл. – 66 (51 за предходния период). 

В ЦПЛР - УСШ през учебната 2017/2018 г. са формирани 40 постоянни групи с 
обхват 501 ученици и 9 временни групи с обхват 111 ученици (през учебната 2016/2017 

г. са обхванати 561 ученици, разпределени в 55 постоянни и временни групи). За 
2018/2019 учебна година – 615 ученици в 40 постоянни и 9 временни групи. Брой 

участия в изяви на регионално, национално и международно ниво и изяви, реализирани 

от ЦПЛР - УСШ за 2017/2018 учебна година и м. X – XII вкл. – 32 (Организирани 10 

изяви от ЦПЛР – УСШ и участие в провеждането на различни видове състезания, 
съвместно със спортните клубове на територията на Община Разград – 50 - за 
предходния период). 

За учениците от други общини, предпочели средните училища на община Разград, 

се предлагат добри условия за живот и възпитание в центъра за подкрепа за личностно 

развитие - Ученическо общежитие, с капацитет 500 места. Към 01.12.2018 г. в него са 
настанени в 11 групи 283 ученици, осъществяващи образованието си в гр. Разград. 

В община Разград се намира и Регионален център за подкрепа на приобщаващото 

образование и Филиал към Русенски университет „Ангел Кънчев” – Русе. 
Необходимостта от оптимизация на мрежата от училища в България и на 

вътрешната структура е постоянна поради няколко причини – продължаващи 

демографски промени в страната, стремежа на училищата за повишаване 
ефективността на разходите, големия дял на персонала в предпенсионна възраст. 
Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” е механизъм, който цели 
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развиване на ефективна и оптимална мрежа от училища чрез оптимизиране вътрешната 
структура на училищата. През 2018 г. 14 общински училища и 16 детски градини са 
участвали в Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, Модул 

„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини, 

ученическите общежития и регионалните центрове за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование”, чрез която се предоставят допълнителни средства за 
изплащане на обезщетения на персонала. За обезщетенията на персонала в училищата, 
детските градини и в ЦПЛР-Ученическо общежитие са изплатени  общо 440 703 лв. 
(училища – 165 761 лв., детски градини – 216 471 лв. и ЦПЛР – 58 471 лв.). 

Поддръжката и модернизирането на материално-техническата база в системата на 
училищното и предучилищното образование е един от основните приоритети на 
Община Разград, който е залегнал и в Общинския план за развитие на община Разград 

2014-2020 г.  
Това се осъществява чрез извършване на ремонтни дейности по сградния фонд на 

училищата и детските градини в община Разград (боядисване, освежаване, саниране, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на нови отоплителни 

инсталации), които са важна предпоставка за осигуряване на качество на образованието 

и добри условия за обучение. През 2018 г. са извършени ремонтни дейности в 13 

общински детски градини на обща стойност 17 373 лева, както следва: ДГ № 2 

„Лудогорче“, гр. Разград - ремонт поради пропадане на циментовите пътеки на детската 
площадка – 500 лв. и шпакловане и боядисване на столовата в група „Дъга“ – 250 лв.; 
ДГ № 3 „Приказка“, гр. Разград - измазване и боядисване на тераса по предписание на 
РЗИ, град Разград – 460 лв.; ДГ № 4 „Митко Палаузов”, гр. Разград - текущи ремонти 

на шкафове, легла, батерии, брави, ел. части и др., освежаване на помещения – 2 500 

лв.; ДГ № 6 „Шестте ястребинчета“, гр. Разград - частично измазване на стени и тавани 

– 350 лв., частичен ремонт на В и К – 150 лв.; ДГ № 11 „Детелина“, гр. Разград - текущи 

ремонти на ВиК, легла, eл. инсталация - 138 лв., циментова замазка на под на 
физкултурен салон – 206,80 лв.; ДГ № 12 „Зорница“, гр.Разград - подмяна на вътрешна 
дограма в 2 групи – 1 200 лв., освежаване на кухня и две групи – 200 лв., подмяна на 
амортизирани мебели в една група – 1 600 лв.; ДГ № 14 „Славейче“, гр. Разград - 

шпакловка и измазване на таван, освежаване на група „Мечо Пух“ – 400 лв., ремонт на 
котела на парното – 2 000 лв.; ДГ „Осми март“, с. Дянково - ремонт на помпата на 
отоплителната система – 400 лв.; ДГ „Митко Палаузов“, с. Киченица - изолация на 
външна канализационна тръба – 35 лв.; ДГ,,Гълъбче“ , с. Топчии - за освежаване на 
стени - боя Мефисто, блажна боя, разредител, четки за боядисване – 140 лв.; ДГ 

„Здравец“, с. Гецово - бои за освежаване спортните уреди на двора и разчертаване на 
игри – 30 лв.; ДГ, с. Мортагоново - освежаване на занималня и детска площадка 
/закупуване на бои/ - 130 лв.; ДГ № 1 „Щастливо детство“, с. Раковски - частичен 

ремонт на покрива на ДГ – 2 525 лв.; ДГ „Пролет“, с. Стражец - частичен ремонт на 
покрива на ДГ – 3 998 лв.; ДГ, с. Благоево - освежаване на занималня – 150 лв. 

Извършен е основен ремонт на новата сграда на профилирана 
природоматематическа гимназия „Акад. Никола Обрешков“, гр. Разград, а в старата 
сграда на  СУ „Христо Ботев“, гр. Разград са освежени и ремонтирани класни стаи и 

коридори, санитарни помещения, стълбища, парапети. 

Всички институции в системата на предучилищното и училищното образование 
поддържат в добро състояние игрищата и дворните си пространства. Детска градина „8 

март“ – с. Дянково и ДГ „Гълъбче“ – с. Топчии бяха наградени в категория 
Образователни институции на конкурса „Да на красотата“, който е съвместна 
инициатива но Община Разград и Федерация на жените. Наградите им (I-во място за ДГ 
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„8 март“ – с. Дянково и II-ро място за ДГ „Гълъбче“ – с. Топчии) бяха за най-красиво 

зацветен двор и пространство на детска градина. 
Във връзка с регулиране процесите на адаптиране на образователните структури 

към интересите и потребностите на децата и учениците с цел развиване на ефективна и 

оптимална мрежа от институции в системата на предучилищното и училищното 

образование, отговаряща на интересите и способностите на децата и учениците и на 
социално-икономическия профил на региона, както и повишаване ефективността на 
публичните разходи за образование през 2018 г. в системата на образованието в 
Община Разград настъпиха следните промени: 

1. Със Заповед № 78/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград във връзка с 
Решение № 478 по Протокол № 35 от проведено заседание на 21.12.2017 г. на 
Общински съвет - Разград се закрива, считано от 01.04.2018 г., Детска градина „Шестте 
ястребинчета“, с. Липник, като децата са пренасочени към Детска градина „Митко 

Палаузов“, с. Киченица, при условията на ЗПУО. 

2. Със Заповед № 77/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград във връзка с 
Решение № 478 по Протокол № 35 от проведено заседание на 21.12.2017 г. на 
Общински съвет - Разград се закрива, считано от 01.04.2018 г., Детска градина 
„Иглика“, с. Осенец, като децата са пренасочени към Детска градина „Здравец“, с. 
Гецово, при условията на ЗПУО. 

3. Поради прекратяване дейността на Център за кариерно ориентиране – 

Разград, със Заповед № 75/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград във връзка с  
Решение № 479 по Протокол № 35 от проведено заседание на 21.12.2017 г. на 
Общински съвет -  Разград е променена чрез допълване дейността на Център за 
подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно 

творчество, както следва:  Център за подкрепа за личностно развитие – Център за 
ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ) да осъществява дейност за 
развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 
науките и технологиите и кариерно ориентиране и консултиране, считано от 01.01.2018 

г. Финансирането по издръжката на дейността за кариерното ориентиране и 

консултиране в ЦПЛР – ЦУТНТ – Разград се осигурява от Министерството на 
образованието и науката и от Община Разград. 

4. Със Заповед № 76/15.01.2018 г. на кмета на Община Разград във връзка с 
Решение № 488 по Протокол № 35 от проведено заседание на 21.12.2017 г. на 
Общински съвет – Разград е преобразуван чрез вливане Център за подкрепа за 
личностно развитие - Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение, 
гр. Разград в Център за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, 

техническо и научно творчество, гр. Разград, като съществуващите дейности са 
запазени. 

5. От 2018/2019 учебна година ППМГ “Акад. Никола Обрешков“, гр. 

Разград е в нова сграда. Училището е преместено в съществуваща сграда, чийто 

капацитет не се използва на 100% от СУ „Христо Ботев“, гр. Разград. Сградата е 
санирана, има общо 6 входа и два физкултурни салона.  

През 2018 година със средства от СНЦ „ Настоятелство към ЦПЛР - ЦРД” са 
закупени: 

  1. Маси за кабинета по изобразително и приложно изкуство  

  2. Таблет за рисуване за Школата по дигитално изкуство,  

  3. Сценични костюми за Модерен балет „Арабея” и Градски мажоретен състав,  
  4. Компютърна конфигурация за школата по дигитално изкуство. 
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Със средства от бюджета са закупени нова копирна машина и мебели за 
компютърния кабинет. Със съдействието  на Регионално управление по образование, 
гр. Разград бе разширен и обогатен сценичният гардероб на ДТШ „Хорце”. 

 

 

Мярка 3.1.2. Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, обучение 
и учене през целия живот 

 Системното повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в община 
Разград винаги е било важна задача, защото непрекъснатият процес на 
усъвършенстване и обогатяване компетентностите им води до ефективно изпълнение 
на изискванията на изпълняваната работа и за  кариерно развитие. Повишаването на 
квалификацията на педагогическите специалисти се извършва от специализирани 

обслужващи звена, от висши училища и научни организации. Повишаването на 
квалификацията на педагогическите специалисти се извършва и от обучителни 

организации, чиито програми за обучение са одобрени от МОН. Обученията 
съответстват на държавните нормативни изисквания за повишаване на квалификацията 
на педагогическите специалисти и се провеждат по утвърдени програми. Обучението 

се базира на научна и учебно-методическа литература, както и на иновативни практики 

и доказан опит на международни партньори и колеги от образователната общност. 
Системата за повишаване на квалификация е в постоянен режим на развитие и е 
насочена към бъдещето. 

Обученията: 
• предлагат методология за решаване на актуални проблеми в текущата работа; 
• компенсират недостига на научно–методическа и учебно-методическа литература 

по определена тема; 
• задействат процесите на личностно саморазвитие и професионално 

самоусъвършенстване; 
• насочват обучаемите към индивидуална самостоятелна и групово-проектна 

дейност; 
• стимулират формиране и актуализиране на професионален мироглед и 

убеждения; 
• обуславят обратна връзка и идеи от страна на обучаемите. 

       Системата за обучение и повишаване на квалификацията на педагогическите кадри 

е основен източник на получаване за педагозите и управленските кадри на нова 
информация, нови знания и нови навици. 

         На 04.10.2018 г. Министерството на образованието и науката стартира 
изпълнението на проект „Квалификация за професионално развитие на 
педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма "Наука и 

образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г. Конкретен бенефициент е 
Министерство на образованието и науката. Регионалните управления на образованието, 

училищата и детските градини от община Разград участват в техническото и 

финансово изпълнение на проектните дейности. Проектът ще се изпълнява през три 

учебни години – 2018/2019 г., 2019/2020 г. и 2020/2021 г. Квалификационната програма 
е насочена към всички, работещи в системата на предучилищното и училищното 

образование и обхваща цялата страна. Всеки педагогически специалист може да заяви 

желанието си за включване в обучение за повишаване на квалификацията му, чрез 
регистрация в информационната система. 
          С цел повишаване мотивацията на учители и директори и обогатяване на техния 
професионален опит и умения, с помощта на Община Разград през 2018 г. се 
организираха: 
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• Обсъждане с експерти и служители от РУО – Разград, директори и служители в 
системата на образованието в Община Разград предстоящата Стратегия за 
възпитателна работа в училище. 
• Участие в среща – дискусия по програма „С поглед в бъдещето – училището има 
смисъл“ на Центъра за приобщаващо образование.  
• Участие на служители от отдел „Образование“ в обучение по проект по 

Оперативна програма „Добро управление“. 

• Участие на учители от всички общински детски градини в обучение за прилагане 
на скрининг тест за деца на възраст от три години до три години и шест месеца за 
идентифициране на риск от обучителни затруднения. 
• Обучения за финансисти и счетоводители.  

За повишаване квалификацията на учителите и тяхното кариерно развитие се 
организират и други вътрешноучилищни и извънучилищни квалификации на 
регионално и национално ниво. В детските градини и училищата на община Разград 

вътрешноквалификационната дейност се осъществява в методически обединения – 

обсъждане на уроци, организиране на училищни мероприятия, организиране на 
държавни квалификационни изпити. С всички ресурсни учители са проведени 

обучения и дискусии съвместно с Регионалния център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование и обучителни организации на различна тематика: 
- Тренинг-семинар „Работа с деца за подобряване на паметта и повишаване на 
концентрацията и вниманието”; 

- „Интегриране на деца с емоционални проблеми“; 

- „Игрите - съвременни предизвикателства“;   

- „Игрите с пръсти- средство за положителни емоции и удовлетвореност“. 

Проведена е открита практика за формиране на позитивни отношения и умения за 
преодоляване на агресията чрез музикални и подвижни игри - „Който пее, зло не 
мисли“. 

Проведена е вътрешно-квалификационна дейност за оценяване на ученици със СОП: 

- Тренинг-семинар „Работа  с деца за подобряване на паметта и повишаване на 
концентрацията и вниманието”; 

- Обучение: „Игрови и арт-техники за работа в детска група”; 

- Вътрешно – квалификационна дейност „Био-психо-социалния модел на 
функционирането, представен от проф. Махфред Претис”; 

- Вътрешно – квалификационна дейност „Работа с ученици със СОП”; 

- Вътрешно – квалификационна дейност „Създаване и поддържане култура на 
толерантност”. 

През 2018 година са проведени и следните обучения на педагогически специалисти за 
работа с деца и ученици със специални образователни потребности: 

- Обучение: ,,Ефективни практики за привличане и сътрудничество с родителите на 
деца със специални образователни потребности”; 

- Обучение: „Основи на приобщаващо образование и подходи за обучението на 
педагогически специалисти”; 

- Обучение: „Интерактивни техники за обучение на педагогически специалисти и 

дизайн на обучителна сесия”; 

- Обучение: „Супервизия и интервизия в системата на предучилищното и училищно 

образование”; 

- Обучение: „Управление на приобщаващото образование”; 

- Обучение на учители в предучилищното образование за провеждане на ранно 

оценяване със скрининг тест на деца от 3 години до 3 години и 6 месеца по проект 
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„Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ – юни, юли 2018 година в град 

Велико Търново; 

- Обучение на тема: „Помощници за фина моторика и графомоторни умения за деца със 
затруднения и СОП в предучилищното и училищно образование"; 

- Обучение - „Работа със задължителната документация по Наредбата за приобщаващо 

образование“ от Институт за Човешки ресурси“ – София. 
       През учебната 2017/2018 се създадоха необходимите условия за повишаване на 
квалификацията на работещите и в ЦПЛР-ЦРД учители и преподаватели, като  един от 
преподавателите придоби  магистърска  степен, а един е в процес на придобиване на 
такава. Всички учители (без един) преминаха квалификационна форма на обучение на 
тема: „Мотивация, дисциплина, внимание – как да завладеем класа /групата/, да 
задържим вниманието им и да ги вдъхновим да продължат да работят сами” /16 часа/. 
Старши учителят по танци  участва  в Международен семинар за мажоретки /16 часа/ 
„Certificates for completing the course in majorettes sport. Директорът на ЦРД и трима 
старши учители участваха в квалификационен семинар на тема „Ролята на лидерството 

за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес”, организиран от СБУ и 

Департамент за информация и усъвършенстване на учители. Старши учителят по 

информационни технологии и учителят по изобразително изкуство  осъществиха 
вътрешна квалификация – педагогическа практика между школата по „Дигитално 

изкуство” и школата по изобразително изкуство на тема: „Приказна Коледа чрез 
компютърно рисуване и рисуване с различни художествени техники и похвати“. 

Тримата старши учители и един учител се включиха в обучението по Проект ВG 05 

M20P001 – 2.010 – 0001 „Квалификация за професионално развитие за педагогическите 
специалисти“ на тема „Иновативни стратегии и подход за усъвършенстване на 
образователния процес” – /16 часа/. Директорът и старши учителят по музика взеха 
участие в дискусионен форум на тема „Семейството като ценност. Проблеми и 

тенденции пред съвременното семейство”, организиран от Областна администрация 
Разград. 

 

Мярка 3.1.3. Образователна среда за активно социално приобщаване 
 През 2018 г. обхватът на децата в предучилищна възраст се запазва традиционно 

висок. 

 Във връзка с изпълнение на ПМС № 100 от 08.06.2018 г. за създаване и 

функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст, със Заповед № РД-08-209/31.07.2018 г. на 
началника на РУО - Разград за всяко населено място е сформиран екип за обхват, който 

включва представители на ангажираните институции. В заповедта са определени 

конкретните задължения на екипите за обхват. 
 С цел подпомагане дейността на институциите, функционира информационна 
система за развитие на механизма (ИСРМ), в която своевременно се качва информация 
от извършените обходи с всички данни, необходими за откриване и обхващане в 
образователната система на децата и учениците. 
 През учебната 2017/2018 година от екипите за обхват са обходени адресите на 1 

854 деца и ученици. 

 За периода X – XII 2018 г. обобщената информация за община Разград е: 
- осъществени посещения на място – общо 616; 

- записани деца и ученици в ДГ/училища – 19; 

- деца/ученици заминали в чужбина – 557. 
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 В училищата от общината се реализират дейности за обхващане и превенция от 
отпадане за учениците – осигуряване на учебници и помагала, транспорт, стипендии за 
подпомагане на достъпа до образование /добра практика – ПГИ „Робер Шуман/. 

 Към 01.01.2019 г., съгласно Междуинституционалната платформа „Посещаемо и 

безопасно училище“ , отпадналите от училище ученици са 5. 

 Намаляването броя на необхванатите и отпадащите ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст се осъществява и чрез: 

• партньорство на общината и училищните общности с НПО и други 

институции за местни инициативи с цел реинтегриране на вече отпадналите от 
училище ученици; 

• разработване на механизъм за ежедневно информиране на родителите за 
отсъствията и закъсненията на децата и учениците;  

• осигуряване на безопасна и сигурна среда (охрана и видеонаблюдение в 
училищата, превенция срещу агресията); 

• здравно образование;  
• гражданско образование. 

 За всички ученици, които са от населени места, в които няма училище или 

съответния вид професионална подготовка, като и за децата от детските градини – 

поставени при същите условия – без детска градина в населеното място, където живеят, 
е осигурен транспорт до училище, гимназия или детска градина, в съответствие с 
нормативните изисквания на Министерство на образованието и науката. 
 Педагогическите колективи в училищата и детските градини работят за 
изграждането на една по-висока култура на толерантност и приобщаване: ранно 

образование, достъпно за всички, независимо от социално-икономическия им статус и 

интелектуалните им умения и възможности. 

 За децата, които нямат равен старт (деца, недостатъчно добре владеещи 

български език, деца с увреждания, деца от социално слаби семейства и др.), се полагат 
специални грижи, с оглед тяхното пълноценно участие в образователния процес чрез: 
- използване възможностите за приобщаващо образование, регламентирани в Закона за 
предучилищното и училищното образование; 
- осигуряване на подкрепяща среда за децата със специални образователни 

потребности, включваща финансиране участието на учителите в обучителни програми 

за интегрирано обучение; 
*В ОУ „Ив. С. Тургенев“ и ОУ „Н. Икономов“ всички ресурсни учители, логопед и 

психолог са участвали в обучения по проект „Подкрепа за равен достъп”. 

- дейности и инициативи за мотивиране на родителите на деца със специални 

образователни потребности, децата им да посещават масовото училище; 
- прилагане на интерактивни методи за формиране на общочовешки ценности у децата, 
основани на  толерантност  и доверие; 
 Чрез прилагане на иновативни подходи педагогическите кадри успяват, макар и 

трудно, да променят съществуващия модел и начин на мислене сред ромското 

общество. Иновативните методи допринасят за засилване мотивацията за включване на 
деца и родители от етническите малцинства в училищния живот, да общуват повече на 
български език и да повишат своята грамотност. Групите по интереси, които се 
създават в училищата и детските градини, допълнителните занимания с тези деца и 

ученици спомагат за формирането на социални и граждански компетентности и по-

лесното приобщаване и задържане на тези деца.  
- Привличане на родителската общност в процеса на образователна, социална и трудова 
реализация на децата и учениците, включването им в съвместни училищни 

инициативи, открити уроци и др., за да станат съпричастни към обучението и 
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възпитанието на техните деца виждайки постигнатите резултати, да променят своето 

отношение към училището като институция.  
- Подобряване на физическата среда, в която протича процеса на интеграция 
/интерактивни класни стаи в някои училища, съвременно оборудване, създаване на 
позитивен климат в училището или детската градина за привличане на децата/ 
Добра практика за подобряване на физическата среда е промяната на архитектурното 

пространство в ОУ „В. Левски“, гр. Разград; 

- Интеграционни дейности за деца и младежи, чрез организиране на съвместни 

инициативи, инициативи за изграждане на култура на толерантност и уважение към 

младежите в риск; подпомагане ученици от малцинствата; 
- Съхранение и развитие на културната идентичност на децата чрез организирани 

прояви в интеграционна среда. 
- изграждане на подходяща архитектурна среда за достъп на децата с увреждания до 

училищата и ДГ 

* Съобразно нормативните изисквания е подобрена подкрепящата среда. В училищата 
и ДГ са създадени условия за  работа на децата, нуждаещи са от допълнителна 
подкрепа. Има рампи за достъп до сградите за ученици с двигателни трудности, 

санитарни възли, класни стаи и кабинети за ресурсно обучение, създадени са работни и 

игрови кътове за индивидуална работа и кътове за почивка, осигурени са дидактически 

материали, необходими за обучението на децата със СОП. 

*В ОУ „Ив. С. Тургенев“ на разположение на екипа за подкрепа за личностно развитие 
са лаптоп, принтер и система за контрол с поглед, позволяваща на учениците със 
съхранен интелект, но с двигателни проблеми, да използват погледа си вместо 

компютърната мишка при работа с лаптоп. Във всички кабинети има интернет. На 
разположение е и мултимедия, която се използва при нужда. Осигурени са и 

необходимите пособия за работа с учениците със СОП - разнообразни образователни 

игри, пъзели, топки, удобни меки столове. Дидактичните материали се обновяват 
периодично, като се акцентира върху иновативното модерно образование. 
*Чрез осъществени дейности по Национална програма „Създаване на достъпна 
архитектурна среда и сигурност в училище" Модул „Създаване на достъпна 
архитектурна среда“: Професионална гимназия по транспорт и строителство „Христо 

Смирненски“ - проектиране и изграждане на покрити рампи, ремонт на прилежаща 
инфраструктура; 
Модул „Сигурност в училище“: ПГХТБ „Мария Кюри", ПГ по облекло „Станка Спасо-

Еленина", ПГТС „Хр. Смирненски". 

- закупуване на учебници и учебни помагала в училищните библиотеки, за ученици 

след 8-ми клас, които нямат финансови възможности да  ги закупят; 
- популяризиране на добрите практики за интегриране на децата със специални 

образователни потребности; 

- подкрепа на инициативи за социализация на децата, за които българският език не е 
майчин; 

Учениците от ОУ „Д-р П. Берон“, с. Осенец са 95% от етнически малцинства. Повечето 

са включени в училищните отбори по тенис на маса, участват в спортните 
мероприятия, програмите за училищните и национални празници. 

 Общата подкрепа, която се оказва в детските градини и училищата за 
предотвратяване отпадането на подлежащите на задължително предучилищно и 

училищно образование деца и ученици, отговаря преди всичко на нуждата от 
превенция и навременно разпознаване на трудности в ученето при децата и учениците. 
Тя включва и всички онези допълнителни дейности, които помагат на децата и 

учениците да се развиват и учат – дейности за мотивация, допълнително обучение, 
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превенция на психичното здраве, превенция на насилието и тормоза, училищна 
политика за позитивна дисциплина, кариерно консултиране, здравна грижа, 
асистиране, занимания по интереси за развитие на способностите и компетенциите и 

други, които се изпълняват от помагащи и допълнителни специалисти в детската 
градина, в училището и в ЦПЛР, както и от неспециализиран персонал. 

 В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища в община 
Разград са разработени мерки за пълноценното включване на ученици със СОП и 

хронични заболявания в училищната среда. В образователните институции са 
осигурени условия учениците да получават консултации по всички учебни предмети, 

включително и учениците в самостоятелна форма.  
- Работата с деца от различни етноси налага учителите да усвояват знания, умения и 

компетентности  за работа в интеркултурна среда.   
*Участие на учители от ПГССХВТ „А. Кънчев“ в обучения на теми: 

„Интердисциплинарно обучение в мултикултурна образователна среда”, „Ролята на 
лидерството за повишаване качеството на учебно-възпитателния процес”, „Основни 

концепции и параметри на приобщаващото образование” към Постоянна академия за 
науки и иновации в образованието към СБУ. 

* Проведено вътрешно-училищно обучение на целия педагогически екип от ОУ „Отец 

Паисий“, гр. Разград  за работа с деца с аутизъм, хиперактивност и поведенчески 

проблеми. 

- кариерно ориентиране и консултиране на учениците в училищното образование. 
Включва взаимнодопълващи се дейности за информиране, диагностика, консултиране, 
посредничество и проследяване с оглед подпомагане на учениците в техния 
самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване на 
връзка между училището и пазара на труда. 
 Създаването на условия за активно социално приобщаване на деца от социално 

уязвими групи (деца от маргинализираните общности, деца със специални 

образователни потребности) е важно условие за привличане и задържане на децата в 
риск, предвид етническата специфика на разградски регион. С цел успешно 

интегриране в образователната система на децата, учениците и младежите от 
етническите малцинства са необходими условия, насърчаващи разкриването на 
потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и неговата успешна 
социализация и реализация в живота. В тази връзка усилията през 2018 година бяха 
насочени към подобряване на сътрудничеството и взаимодействието между всички 

заинтересовани страни – местна власт, училища, детски градини, всички други 

институции, имащи отношение към развитието на децата. 
В училищата се извърши ранно идентифициране на децата в риск и създаване на 
регистър. На учениците със социални затруднения, инвалидност, без родители  и с 
отличен успех се осигурени стипендии. При необходимост са вземани решения за 
преминаване на ученици от дневна в самостоятелна форма на обучение. 
Осъществени се благотворителни кампании: 

Проект „Щастлива Коледа“ – ученици от НПТГ организираха благотворителен коледен 

базар - Коледни сувенири, изработени от майката на ученик от НПТГ в индивидуална 
форма, за който е необходимо закупуването на система за изкачване на стълби. 

В ДГ и училищата децата и учениците се включиха в празници и тържества, 
състезателни игри, конкурси, екскурзии: ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград - спечелени 

златни медали и грамоти в Регионални игри на Спешъл Олимпикс, проведени в Разград 

- 2018 година. 
 Включени са максимален брой заинтересовани страни в организиране на 
свободното време на децата - ваканционни дейности, общински инициативи, 
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мероприятия на музеи, читалища и библиотеки и участие на децата в дейности по 

интереси в ЦПЛР - ЦРД, ЦУТНТ, УСШ. Дейностите в трите центъра за подкрепа на 
личностното развитие  през 2018 година не дублират обучението в училище, а 
отговарят на интересите и потребностите на учащите. Обучението се води от 
преподаватели – професионалисти, умеещи и обичащи да работят с деца. 
 През 2018 година в ЦПЛР - ЦУТНТ са разработени програми за обучение по 

математика, български език и литература, химия и биология, авиомоделизъм, 

конструиране и моделиране, кулинария за деца и ученици от следните възрастови 

групи: 

- I до IV кл. – 54 ученици 

-V до XII кл.- 198 ученици. 

         Повишени са успехите на децата и учениците в сферата на науката и техниката 
чрез:  
• Затвърждаване и разширяване на знанията, практическа насоченост на 
заниманията, самостоятелност, диференциран подход при работа, обогатяване на 
езиковата култура. 
• Усъвършенстване на езиковия изказ, знанията за специфичните особености на 
различните жанрове, разширяване на уменията за създаване на лично творчество, 

подобряване на дикцията, развитие на способностите и уменията, свързани с 
художественото слово /рецитали и литературни четения/ и превъплъщаването в 
различни роли в театрални спектакли; умения за създаване на журналистически 

текстове; изява на различни концерти, спектакли и фестивали. 

• Запазване и развитие на интереса към природните науки. Свободно използване на 
учебното съдържание и научно-популярна литература при подготовката за изпити и 

разработване на теми. Изработване на техника за решаване на тестове. 
• Разчитане на елементарни чертежи; запознаване с основните принципи на 
движение на механизмите; решаване на творчески задачи с проблемен характер, 

изработване на модел по чертеж. 

        Надграждат се знанията и езиковата компетентност на децата в сферата на 
чуждите езици. През учебната 2018/2019 година е сформирана мотивирана целева 
група за изучаване на руски и английски език за ранно чуждоезиково обучение за 65 

деца в предучилищна възраст и 26 ученици от начален и основен етап. 

         Ангажиране с полезни занимания през периода на лятната ваканция предлага 
инициативата „Еко лято” на Община Разград и ЦУТНТ, гр. Разград, утвърдена като 

успешна и традиционна за нашия град. През лятото на 2018 г. са сформирани в три 

смени 7 временни ваканционни групи, свързани с инициативата, а техните дейности 

бяха реализирани в продължение на месец и половина. В групите са се включили 120 

деца и ученици от V – X клас, като за парични награди и материали са изразходвани 5 

000 лева. Около 200 са участниците в Академията по безопасност, организирана от ОД 

на МВР в партньорство със ЦУТНТ и БЧК и реализирана в рамките на „Еко лято”.75 

ученици членуват в клубовете: „Слово“, „Скаути“, „Репортери“, „Екология“, 

„Екотуризъм“, „Здравословен живот“. 

 През 2018 година броят на деца и  ученици с изявени дарби, получили подкрепа 
от Центъра за подкрепа на личностното развитие - ЦУТНТ е 600, от които 140 са 
изявили своите дарби чрез участия в олимпиади, състезания и конкурси. 

През учебната 2017/2018 година от ЦПЛР-ЦУТНТ са организирани:   

1 национален ученически журналистически конкурс; 
1 областен фотоконкурс; 
2 общински конкурса по приложно изкуство; 

1 общинска програма за екологично възпитание на подрастващите; 
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1 регионален екологичен форум; 

Майски дни на науката и техниката; 
4 благотворителни акции; 

2 творчески изложби; 

4 приложно-технически  изложения; 
2 експедиции с учебна цел 

2 състезания /по природни науки и технологии/. 

 Броят на учениците, включени в работата на Центъра за подкрепа за личностно 

развитие - ЦУТНТ, класирани на призови места на състезания, конкурси и олимпиади е 
34. 

 Обследвани от логопед през 2018 г. са 240 деца от 4 до 6-годишна възраст, от 
които са обхванати 67 деца от 10 детски градини на територията на град Разград, 

разпределени в постоянно действащи групи към ЦПЛР - ЦУТНТ. 

Кариерното ориентиране и консултиране на учениците на общинско ниво през 2018 г. 
се осъществяваше приоритетно от ЦПЛР – ЦУТНТ, гр. Разград.  

Осъществени са следните дейности за кариерно ориентиране и консултиране: 
1. Предоставяне на услуги по кариерно ориентиране и консултиране на учениците за 
улесняване на избора им на професия:  
- индивидуална и групова работа с учениците от всички степени на училищното 

образование, включваща подобряване тяхната мотивацията за учене, за професионална 
реализация и кариерно развитие и търсене на работа; 
-предоставяне на актуална информация за организацията и съдържанието на средното и 

висшето образование, характеристиките на профилите, професиите и специалностите, 
които се изучават в училищната система, динамиката и потребностите на пазара на 
труда; 
- организиране форуми по кариерно ориентиране, дни на кариерата и други събития на 
училищно, общинско и областно равнище; 
-работа по теми от Програма за кариерно ориентиране, провеждане на дискусии върху 
тематични филми, изпълнение на интерактивни упражнения, работа с Националния 
портал за кариерно ориентиране (http://orientirane.mon.bg); 

- консултиране на ученици относно разкриване на техните интереси, нагласи и 

мотивация за избора на образование и професия, подкрепа за вземане на решения, 
решаване на външни и вътрешни конфликти и др.; 

- посредничество между ученици, училище и бизнес по проблемите на кариерното 

ориентиране. 
2. Кариерно ориентиране и консултиране на ученици в риск. 

3. Информиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието 

или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални 

образователни потребности след VII и X клас. 
Броят на  учениците, на които са предоставени услуги по кариерно ориентиране е общо 

1 596 (само за Община Разград  - 1 219). 

В училищата са  проведени родителски срещи за запознаване с нормативната уредба, 
държавния план-прием в средните училища и възможностите за избор на професия и 

дейности по кариерно консултиране с участието на родители. 

Дейностите, които професионалните и профилираните гимназии са осъществили през 
2018 са: 
* Родителски срещи на завършващи, на които присъстват работодатели - Партньорска 
програма с КНСБ „Моето първо работно място“; 

* Лекции от кариерен център в 8, 9, 10, 11 клас; 
* Запознаване на зрелостници с платформата за кариерно ориентиране; 
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* Срещи и състезания с представители от ВУЗ; 

* Отворени врати организирани от училището/за ученици и родители/ и от местни 

фирми; 

* Участие в панорамата на средното образование; 
* Участия на учениците в състезания по професията на училищно и регионално ниво; 

* Провеждане на производствена практика в реална работна среда. 
Професионалните гимназии са сключили рамкови договори с фирми от региона за 
работа на ученици на реални работни места. 
        За кариерното развитие на учениците, съвместно с РУО - Разград е организиран и 

проведен форум „Панорама на средното образование“.                  

В резултат на приложените мерки е постигнато:    

- осигуряване на равен достъп до качествено образование за всички деца в 
задължителна предучилищна и училищна възраст; 
- участие на всички училища в приетите национални програми за развитие на средното 

образование, които осигуряват допълнително финансиране на политики и мерки за 
равен достъп до качествено образование. 
- обхващане и задържане чрез превантивни действия застрашени от отпадане ученици, 

както и реинтеграция на отпаднали вече от системата ученици.  

- проведени открити практики в детските градини с деца от уязвими групи с цел 

мотивиране на родителите да изпращат децата си на детска градина и усвояване на 
българския книжовен език. 

В ДГ на територията на община Разград са реализирани общо 143 открити практики и 

уроци, като 86 от тях са в ДГ в град Разград, 57 – в ДГ в селата. 
        През 2018 година  ЦПЛР- Център за работа с деца, гр. Разград, продължи да  
работи по основната си стратегическа цел – предоставяне на компетентна и качествена 
обща и допълнителна подкрепа и разширяване обхвата на ползвателите на тази 

подкрепа. Звеното  затвърди позициите си като основен притегателен център за 
личностно развитие на децата и учениците от община Разград, като запази и увеличи 

броя на децата, посещаващи педагогическите форми, подобри качеството на 
образованието на децата и учениците в свободното им време чрез организационна и 

съдържателна гъвкавост на предлаганите занимания. Специално внимание бе обърнато 

на работата с деца със специфични образователни потребности и деца в неравностойно 

социално положение, като за целта е търсена подкрепата на неправителствени 

организации, родители, местната власт. При осъществяването на учебно - 

възпитателния процес продължи да се стимулира творческия подход, екипната работа, 
прилагането на интерактивни методи и съвременни информационни технологии. 

Разшири се обхвата на децата, посещаващи Лятната занималня на ЦПЛР-ЦРД. През 
2018 г. звеното бе инициатор или се включи в различни дейности и мероприятия на 
общинско и областно ниво, както следва: 
- Участие на съставите на ЦПЛР-ЦРД във всички училищни празници и тържества. 
/ППМГ „Акад. Н. Обрешков”, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”,  ОУ „Н. Икономов”, ОУ „Отец 

Паисий”, ОУ „Н. Й. Вапцаров”, ПГИ „Р. Шуман”/; 

- Участие в празник на ДГ „Незабравка”; 

- Открити уроци по български фолклор на ДТШ „Хорце” в ОУ „О. Паисий”, ОУ „Н. Й. 

Вапцаров”, ОУ „Н. Икономов”; 

- Партньор с ОД на МВР- Разград, РУО, Община Разград на конкурс за авторска песен 

„Живот без дрога” /19 издание/; 
- Партьор с Агенцията по аквакултури за организиране на състезание по спортен 

риболов за деца и родители /20 издание/; 
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- Партньор на община Разград при организиране на културната програма по повод 

есенния градски панаир;  24 май – Ден на славянската писменост и българската 
култура;  1 юни – Международен ден на детето; Панаир на киселото мляко и фестивал 

на народните традиции и художествените занаяти; посрещане на похода на Таньо 

войвода; 
- Партньор на Федерацията на жените, гр. Разград в реализиране на благотворителни 

концерти и благотворителни базари;  

 -Партньор с ПФК „Лудогорец” и дамски фен клуб “Green Ladies” при организиране на 
рисунка на асфалт по повод 1 юни – Международен ден на детето и при организиране 
на церемонията при връчване на наградите „Футболист на годината”; 

- Партньор по международния  проек „Алегра - дей”, подкрепен от фондация „Америка 
за България”. 

 През 2018 година възпитаниците на ЦПЛР - ЦРД станаха носители на стотици 

престижни награди от национални и международни конкурси, фестивали и състезания, 
като доказателство за високия професионализъм на педагогическите специалисти, 

които работят в звеното. 

Градски мажоретен състав:  

• Едно първо, четири втори и две трети награди от Международен мажоретен 

конкурс „Златен помпон” – Албена. 
 Школа по дигитално изкуство: 

• Втора награда от XII национален конкурс за компютърна рисунка „Морето, 

морето, морето….” гр. Варна. 
• Първо, второ място  и поощрителна награда от Национален конкурс „Мадарски 

конник – символ на историческото минало и европейско бъдеще на България”,  гр. 

Шумен, раздел „Компютърна презентация” 

• Трето място от VI национален конкурс за детска компютърна рисунка 
„ПриказкиТЕ”, гр. Варна. 
Танцова формация „Феникс”: 

• Една специална, 19 първи награди, 12 втори и 5 трети от танцов конкурс „София 
денс-фест”.  

• Две втори, две трети награди и награда за хореография от танцов конкурс 
„Магията на танца” гр. Шумен. 

• Две втори и две трети места от танцов конкурс „Танцуваща река” гр. Русе. 
Детска танцова школа „Хорце”: 

• Второ място от II-pи национален детско-юношески фестивал „Мисионис пее и 

танцува” гр. Търговище 
• I-во място от областен кръг и II-ро място от Национален кръг на конкурси 

“Букети” 2018 г. 
Модерен балет „Арабеа”: 

• Второ място от областен конкурс „Пусть всегда будет солнце”   

Младежки духов оркестър - участие в международен фестивал за духови оркестри в 
гр. Одрин, Турция. 
ВИГ „ Салвейшън” 

• Специална наградата от 19-то годишно издание на конкурса за авторска песен 

„Живот без дрога” – приз за най-добра музика  
Школа по поп пеене: 
          - XIV Международен детски музикален фестивал „Златните ябълки“ гр. 

Кюстендил. Мария Божидарова - втора награда в трета възрастова група и Специалната 
награда на фирма „Промишлено снабдяване“. 
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          - IX Национален конкурс за изпълнители на популярна песен „Съзвездие“. 

Андреа Начева и Преслава Петрова – 1 място в трета възрастова група. Татяна Славова 
– поощрителна награда 2 възрастова група 
           - IV Национален конкурс „Песенна палитра“ – Карлово. Мария Стефанова – 2  

място, Преслава Петрова – 2 място. 

           - Областен конкурс „Живот без дрога“ – Катерина Йорданова - специална 
награда на конкурса, Андреа  Начева – награда на Отдел Образование.   
           -  III Национален конкурс „Децата на България пеят, танцуват,  рисуват“ – 

Шумен. Андреа  Начева – 1 място, Мария Стефанова – поощрителна награда. 
           - XIV Национален конкурс „Звездици за Лора“, гр. Свищов. Награди: Мария 
Стефанова – 3 награда и покана за безплатно участие в международен конкурс в 
Слънчев бряг, Пламена Петрова – 3 награда, Андреа Начева – Специална награда, 
Мартин Пенев – 2 награда.  
           - Васил Петров – 2 награда – VI Конкурс за изпълнители на класическа и  

популярна музика – певци и инструменталисти „Музикални бисери” , Варна. 
           - VII Международен конкурс "Music, my love!" – гр. Букурещ, Румъния. Мария 
Стефанова – 1 място. 

           - Международен конкурс „Malta international singers festival Euro stars”, Малта. 
Андреа Начева – 1 място 

          - Участие на ученици от Класа по поп пеене в Общински фестивал конкурс на 
руската песен и танц и Областен кръг на конкурс за руска песен, танц и стихове „Пусть 
всегда будет солнце“. Награди от Общинския конкурс: 1 възр. група – Татяна Славова – 

1 място, Мария Стефанова и Текин Зекериев – 2 място, 2 възр. група – Виктор Петров –  

1 място, 3 възр. група – Андреа Начева – 1 място, Пламена Петрова – 2 място, Катерина 
Йорданова, Петя Ризова – 3 място. Резултати от Областния кръг: 1 възр. група – Татяна 
Славова, Текин Зекериев – 1 място, Мария Стефанова – 2 място, 2 възр. група – Виктор 

Петров – 1 място, 3 възр. група – Андреа Начева – 1 място, Пламена Петрова – 2 място, 

Катерина Йорданова, Петя Ризова – 3 място. 

            -Участие на Патриция Колева в VIII Български национален шампионат  по 

фолклор „Евро фолк 2018“ и Световна купа по фолклор, гр. Велико Търново. Златен 

медал в Националния шампионат, бронзов медал в Световната купа по фолклор. 

           - Национален фестивал на руската песен и танц – Сливен 2018. Татяна Славова, 
Текин Зекериев и Андреа  Начева – 1 място,  Виктор Петров – 2 място 

            - Национален радио конкурс „Обичам те, море“ – Варна 2018. Мария Стефанова 
– 1 място, Татяна Славова – 2 място.  

            - XIII Международен конкурс  „Нова музика“, Горна Оряховица – 1 място в 
трета възрастова група – Пламена Петрова. 
           - Пусть всегда будет солнце“ гр. Шумен – Текин Зекериев и Андреа Начева– 1 

място, Татяна Славова– 2 място, Виктор Петров– 3 място.   

           - 12 деца от Класа по поп пеене са наградени с Общинска стипендия за 
талантливи деца за постиженията си през 2017 г.  
           - Седем ученика от Класа по поп пеене са включени в годишния  алманах на 
успелите деца на  фондация „Димитър Бербатов“ – Андреа Начева, Катерина 
Йорданова, Пламена Петрова, Мария Божидарова, Патриция Колева, Мартин Пенев и 

Текин Зекериев 
Школа по изобразително и приложно изкуство: 

            -Специална грамота за отлично представяне на школата в национален конкурс 
„Златните плодове на есента” гр. Севлиево 

           -Една първа, една втора, една трета и четири поощрителни награди от областен 

конкур „Великден през моите очи”.  
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          - Една първа награда и една   втора награда от национален конкурс „Бог е любов” 

/Областен кръг/ 
           - Една първа награда, една втора и една трета награда от Международен конкурс 
за детска рисунка „С очите си видят бедата” /Областен кръг/. 
През учебната година общо над 327 деца взеха участие в  различни общински, 

областни и национални изяви. 

Отличия на възпитаници на ЦПЛР - ЦРД: 

През месец май 2018 година 14 ученици от всички педагогически форми на ЦПЛР-ЦРД  

получиха грамоти за отлични резултати през учебната година, а 9 абитуриенти - 

плакети за дългогодишна дейност в школите на Центъра. През м. декември 23 

възпитаници на ЦПЛР - ЦРД получиха грамоти и стипендии от Община Разград по 

Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени 

дарби на община Разград, а 317 деца получиха награди и грамоти от различни 

общински, областни, национални и международни конкурси и фестивали.  

И през 2018 година трудът на педагогическите специалисти работещи в ЦПЛР - ЦРД бе 
оценен чрез много отличия, които получиха : 

1. Свилена Дечева- старши учител по музика: 
 – диплом за принос в значимостта на ХIII международен конкурс за изпълнители 

„Нова музика” 2018 год. 

 - диплом за високи постижения и  професионализъм в развитието на детското 

творчество от националният фестивал „Надежда Обзор” 

  - диплом за принос във вокалното обучение и музикално-педагогическата дейност, 
както и за възпитанието и духовното развитие на децата на България от IV национален 

конкурс за млади изпълнители на популярна песен, организиран от Община Карлово, 

НЧ „Васил Левски”, СУ „Васил Левски”, Военен клуб. 

- диплом за участие и принос в развитието на МФИ „Трикси” от Международен 

фестивал на изкуствата ТРИКСИ. 

2. Ангелина Рахова – старши учител по информационни технологии: 

- Грамота за активно участие в Национален конкурс „Куба – далечна и близка”, 

организиран от СБУ, НДД, Асоциация за приятелство България-Куба”, вестник 
„Учителско дело”. 

     3. Цветомира Петрова – учител по изобразително изкуство сертификат от МОН, 

НДД ЦПЛР – Детски комплекс „Й. Йовков”, гр. Севлиево за високи педагогически и 

художествено-творчески постижения от ХIV Национален конкурс „Златна есен – 

плодовете на есента”, гр. Севлиево. 

     4. Даниела Куртева –директор на ЦРД– грамота за активно участие  от V 

Национален фестивал на руската поезия, песен и танц – организатори Национално 

движение Русофили с подкрепата на МОН, СБУ, НДД, фонд „Руский мир”. 

          - Грамота и плакет от XII национален конкурс „Най-добър социален партньор – 

директор” на СБУ за висок принос в развитието на социалното сътрудничество със 
синдиката на българските учители. 

         Третият център за подкрепа на личностното развитие - УСШ „Р. Бухтев“ през 
2018 година организира дейности, свързани с развитието на интересите, способностите 
и потребностите на учениците в областта на отдиха и спорта. В ЦПЛР - УСШ се 
обучаваха 501 школника на възраст от ІІ-ри до ХІ-ти клас, които бяха разделени в 40 

постоянни групи и 9 временни. Под ръководството на квалифицирани треньори 

школниците спортуваха в следните спортове: баскетбол, бадминтон, лека атлетика, 
ориентиране, шахмат, тенис на маса, стрелба с лък, тенис на корт, волейбол и плуване. 
Центърът се утвърди като звено за масов спорт и като трамплин на талантливите деца 
за по-нататъшна реализация като състезатели в спортните клубове. Беше 
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противодействано на всички форми на рисково поведение сред подрастващите: 
обездвижване, нездравословно хранене и затлъстяване, алкохол, наркотици и 

тютюнопушене чрез създаването на една здравословна среда за тренировки и обучение 
по видовете спорт. УСШ „Р. Бухтев“ организира и проведе седем състезания от 
Общинския кръг на Ученически игри по следните видове спорт: баскетбол, волейбол, 

футбол, бадминтон, тенис на маса, шахмат, хандбал и лека атлетика. 
           Община Разград осъществява успешно взаимодействие с фондация „Заедно в 
час”, която предоставя възможност на училища и професионални гимназии да 
привлекат млади хора с лидерски качества, които имат предизвикателството чрез 
учителската професия да мотивират за постигане на високи образователни цели и за 
реализиране интелектуалния потенциал, дарби и възможности на всеки ученик. По 

програма „Заедно в час” през 2018 г. работиха 4 млади учители: в ПТГ „Ш. Петьофи” - 

2 и в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Ясеновец - 2. 

           През 2017/2018 учебна година продължи Проект „Подкрепа на ромски ученици 

за успешно завършване на средно образование”. Финансираща програма - Ромски 

образователен фонд и Министерство на образованието и науката, бенефициент – 

Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 
От ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, град Разград участват 2 ученици по компонент 1 и 1 

учител по компонент 2. От ПГХТБТ „М. Кюри“, гр. Разград участват двама ученици. 

(Цел на проекта: да подобри образователните резултати на учениците от ромски 

произход, да спомогне за успешното им завършване на средното образование и  да ги 

мотивира да продължат образованието си във висши учебни заведения.  Компонент 1 

включва осигуряване на 600 стипендии на ромски ученици, отговарящи на определени 

критерии. Компонент 2 осигурява допълнителна подкрепа чрез 
Менторство/Тюторство.) 

 И през 2018 година създаденият в ОУ „В. Левски“, гр. Разград  -  

Мултифункционален център „Време за приключения“, финансиран от Фондация 
„Америка за България“, е пример, че променената училищна среда позволява на 
учителите да прилагат по-успешно иновативните подходи в преподаването. 

Обучението в Мултифункционалния център „Време за приключения“ помага 
учениците да се научат да решават проблемите творчески, като демонстрират своето 

разбиране по многообразни начини и с различни средства. 
През 2018 година ОУ „И. С. Тургенев“, гр. Разград продължава да работи по проект 
„Нов шанс за успех“ по процедура BG05M20P001-3.004 „Ограмотяване на възрастни – 

фаза 1” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. 

Общият бюджет на проекта е 24 994 462,50 лева, а средствата по бюджета на 
училището за 2018 г. са  69 190,23 лв. /хонорари на обучители, стипендии и пътни 

разходи на обучаемите/. В групи за ограмотяване през 2018 г. са обучени 33-ма 
възрастни в това число роми. В групи за обучение (в V клас) от курса за придобиване 
на компетентности от прогимназиалния етап – обучени са 53-ма възрастни, в това 
число роми. Завършили начален етап на образование през 2017/2018 г. – общо 57 

възрастни. Приключилите обучението си в 5 клас към момента – 50 възрастни, в това 
число роми. 

През 2018 г. ОУ „Ив. С. Тургенев” работи и по проект на Програма „Еразъм +”. 

           Процедура BG05M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и 

повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, 
умения и компетентности (Твоят час)” по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020 г. е с бенефициент МОН. Периодът на изпълнение на дейностите е 
27 месеца – от м. август 2016 г. до м. октомври 2018 г. Проектите по процедурата са 
насочени към индивидуалните потребности на учениците, развитието на способностите 
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им, както и към повишаване на успеваемостта и задържането им в образователната 
система.  През 2017/2018 учебна година по процедурата „Твоят час” участват 18 

училища, намиращи се на територията на община Разград. Сформирани са 83 групи със 
713 ученици, реализиращи дейности за преодоляване на обучителни трудности и 170 

групи с 2 377 ученици за занимания по интереси. 

 Проектите по процедурата „Твоят час“ са насочени към индивидуалните 
потребности на учениците, развитието на способностите им, както и за повишаване на 
успеваемостта и задържането им в образователната система. Проектът приключи през 
2018 г., но във връзка с промените в Наредбата за приобщаващото образование и в 
Наредбата за финансирането на институциите в системата на училищното и 

предучилищното образование се въвеждат нови регламенти, свързани със заниманията 
по интереси и с финансирането им в държавните и общинските училища чрез 
осигуряване на целеви средства от държавния бюджет. От м. януари 2019 г. стартира 
електронна платформа, в която ще се регистрират предложенията за занимания по 

интереси и училищата, съобразно желанията на учениците. 
 Чрез действащите 22 библиотеки през 2018 година  е осигурено добро 

библиотечно – информационно обслужване на децата и учениците от община Разград 

при равен достъп до библиотечните ресурси. Извършва се книгозаемане и 

информационно - справочна дейност за подпомагане на  учебно – възпитателния 
процес. Читалищните служители работят в тясна връзка с учебните заведения на 
територията на населеното място, като  обновяването на библиотечните фондове е 
съобразено до голяма степен с потребностите на децата и младежите и търсената от тях 

литература.  
 Успешна инициатива през 2018 г. се оказа организираната от НЧ „Делиорман 

2014г.“ Лятна детска школа „В страната на чудесата“, която  обедини в заниманията си 

над 40 деца на възраст между 2 и 14 години. В продължение на месец участниците в 
детската школа учиха есперанто, занимаваха се с приложни изкуства, танци, музика, 
изобразително изкуство, компютърни умения, борба, футбол, кулинария. Заниманията 
се проведоха в партньорство с Есперантско дружество „Д-р Л. Л. Заменхоф“, 

Регионална библиотека “Проф. Боян Пенев“, Съюз на художниците  гр. Разград и 

Етнографски музей. 

           През м. април 2018 г. беше организиран лагер - школа в град Дряново за 
участниците в Детска танцова студия  „Капанче“, а през м. август малките танцьори от 
ДТС „Капанче“ и от Средношколска танцова формация участваха в Лагер школа в гр. 

Ракитово, където твориха и се забавляваха със свои връстници – танцьори от гр. 

Септември.  

 И през 2018 г. НЧ „Просвета 1883“ с. Гецово продължи традицията да осмисля 
времето на децата и младежите през лятната ваканция чрез организиране на занимания  
под надслов „Весело  лято” и арт работилница „Сръчни ръце”. Децата усвоиха нови 

знания, умения и техники, работиха с природни материали, материали за рециклиране 
и др., и  повишиха екологичната си култура.  
 Над 10 деца на възраст между 5 и 10 години се включиха в организираната лятна 
работа на НЧ „Слънчев лъч – 1902“ с. Островче през 2018 г. Бяха организирани 

разнообразни инициативи - прожектиране на общообразователни филмчета, четене на 
приказки, рисуване на асфалт, оцветяване на книжки, рисуване с водни бои и 

моделиране с пластелин, кулинарно шоу, вечер на таланта и др. 

           Към читалищата в общината са сформирани кръжоци, клубове и школи за 
приложно изкуство, живопис, клубове по литературни и спортни занимания, за 
компютърно обучение и др. 7 на брой са постоянните клубно – кръжочни читалищни 

форми, в които  са обхванати 81 участника. 
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           10 читалища осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и младежите 
от община Разград чрез 24 вокални, танцови групи, ансамбли и школи, в които са 
ангажирани над 675 участника. 
През 2018 г. са сформирани следните художествени формации: 

- Детска вокална група „Благоевски звънчета“ към НЧ „Просвета-1871” – с. Благоево – 

включва 10 деца на възраст 5-10 години; 

- Младежка театрална група „Сто усмивки” към „НЧ „Съгласие 1891” с. Осенец – 12 

участника на възраст 10 – 15 години; 

- Детска танцова група към НЧ „Съгласие 1891” с. Осенец – 5 участника на възраст 5 -

10 години; 

- Школа за народни инструменти към НЧ „Напредък 1901“ гр. Разград – 5 участника; 
- Детски танцов състав към НЧ „Пробуда-1919г.”с. Раковски – 11 участника на възраст 
6 -12 години; 

- Детска вокална група към НЧ „Пробуда-1919 г.”с. Раковски – 10 участника на възраст 
6- 12 години; 

- Детска група за народни песни - НЧ „Нов живот-1909г” с.Ушинци – 7 участника на 
възраст 10 – 12 години. 

           Читалищните ръководства са осигурили участие на формациите в 151 изяви, от 
които – 10 международни, 27 национални фестивали и конкурси и 114 събития с 
регионален и местен характер. 20 са самостоятелните концерти и годишни продукции 

на детските школи и формации. 

          През м. април 2018 г. Средношколска танцова формация към НЧ „Напредък 
1901“ гр. Разград участва във Фестивал „Балканско детско веселие“ в Одрин, като 

визитата бе част от културния календар, създаден на основа на Декларация за 
сътрудничество и съвместна дейност между област Разград и област Одрин.   

            От 21 до 23 юни 2018 г. Детска танцова студия „Капанче“ към НЧ „Напредък 
1901“ бе част от културната делегация на Община Разград и участва в Международния 
фолклорен фестивал „Цветята на Бараган“ в побратимения на Разград гр. Слобозия, 
Румъния. Малките танцьори спечелиха и престижното второ място във Фестивала за 
български народни танци „Мегданско веселие край морето“ в гр. Варна.  Детската 
вокална група към читалището продължава традицията по съхраняване на фолклорното 

наследство на Разград. През м. септември 2018 г. талантливите изпълнители взеха 
участие в Международен конкурс „Art stars – Звезди на изкуството“ и спечелиха първо 

място и купа. Достойно се представиха и във Фестивал за деца в неравностойно 

положение в гр. Русе, както и в Националния фолклорен фестивал „С хоро и песен във 
Водица всяка есен“. 

Над 70 деца се обучават в класовете по пиано, китара, цигулка, барабани, поп пеене и в 
новосъздадените класове по гъдулка, гайда и народно пеене на Музикална школа 
„Илия Бърнев“ към НЧ „Развитие 1869“ гр. Разград. Школата дава възможност на 
всички да се потопят във вълшебния свят на музиката, да се научат да я разбират и 

обичат, както и да формират добър естетически вкус в себе си, насочен към 

стойностните постижения в изкуството. 

             През 2018 г. възпитаниците на МШ „Илия Бърнев“ завоюваха престижни 

отличия от Международен конкурс по пиано „Davorin Jenko“ Белград, Национален 

конкурс „Децата на България пеят, танцуват и рисуват“ гр. Шумен, Международен 

конкурс „Вива пиано“ гр. София, Национален фестивал на руската поезия, песен и танц 

„Пусть всегда будет солнце“, Международен конкурс за вокална и инструментална 
музика „Звукът на времето“  гр. Велико Търново, Национален конкурс за млади 

изпълнители на популярна музика „Морско конче“ гр. Варна, Конкурс за млади 

изпълнители на популярна песен с международно участие „Нека да е лято!” в гр. 
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Павликени, Национален конкурс „Речни ноти“ гр. Тутракан, Национален конкурс за 
млади изпълнители на популярни песни „Съзвездие“, гр. Шумен и др. 

            Над 120 на брой са децата, които се обучават в Балетната школа към НЧ 

„Развитие 1869“. Награди от Танцов фестивал „Магията на танца“ гр. Шумен, 

Национален фестивал „Звезден път“ гр. Разград, Национален фестивал на руската 
поезия, песен и танц „Пусть всегда будет солнце“ записаха в творческата си биография 
малките грации през 2018 г. В конкуренция от над 1000 участници от 32 града в 
страната, повечето от които възпитаници на специализирани училища, балерините 
спечелиха четири приза на Национален конкурс „България танцува“ в Димитровград, 

както и покана за участие в престижен фестивал в Сърбия през 2019 г.  
           30 деца с интерес към театралното изкуство посещават заниманията на 
Младежка формация за театър „Импулс“. В рамките на Национален фестивал за 
детско-юношеско театрално творчество „Малкият принц“ в гр. Велико Търново те 
представиха пиесата „Женско царство“ и спечелиха Първа награда за спектакъл в 
категория „Юношески театри“. 

Чрез партньорство на НЧ „Бузлуджа 2010“ и ДГ „Райна Княгиня“ е създаден детски 

танцов състав, в който участват 16 деца от различни етноси. 

 През 2018 година училищата насърчаваха участието на  децата и учениците в 
занимания по интереси в областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта. През 
2018 година основните училища на територията на община Разград имат участници в 
13 национални и 2 международни прояви, профилираните и професионалните 
гимназии – в 9 национални прояви, като от тях 5 са спортни. 

             Провеждане на конкурс за най-добро послание „Живот без дрога”. В 19-тото 

издание на конкурса през 2018 г. участваха 14 ученици от 4 училища - ОУ „В. Левски”, 

гр. Разград – 2, ОУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Разград – 1, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. 

Разград – 7, ППМГ „Акад. Н. Обрешков”, гр. Разград – 4. 

           В ДГ „Райна Княгиня“  - създаване на клубове /5 броя/ за дейности по интереси в 
областта на гражданското образование, екология, безопасно движение по пътищата, 
музика, изкуство, театрални дейности. Повишаване качеството на образование в 
детската градина в чийто обхват е и ромския квартал. Създаване на условия за 
придобиване на знания и умения за равен старт в училище и преодоляване на 
социалното изключване и намаляване на бедността сред децата. 
            През 2018 г. детските градини и училищата на територията на общината 
участваха в приетите национални програми за развитие на средното образование, както 

следва: Национална програма „Развитие на системата на предучилищното 

образование" (7 ДГ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий", с. Ясеновец ); Национална 
програма „Ученически олимпиади и състезания":  Модул „Осигуряване на обучение на 
талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ (4 общински училища и 

НПТГ „Шандор Петьофи"); Национална програма „Осигуряване на съвременна 
образователна среда": Модул „Подобряване на условията за лабораторна и 

експериментална работа по природни науки“ (всички 21 училища), Модул 

„Осигуряване на ученически шкафчета“ (ОУ „Никола Икономов“, гр. Разград; ОУ 

„Иван Сергеевич Тургенев“, гр. Разград; ОУ „Св. св. Кирил и Методий", с. Ясеновец); 

Национална програма „С грижа за всеки ученик", Модул 1 „Осигуряване на 
допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за 
повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка" (ОУ 

„Св. св. Кирил и Методий", СУ „Хр. Ботев"); Национална програма „Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното 

образование“, Дейност 2. Закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване или 



58 

 

иновативен хардуер за институциите от системата на предучилищното образование (4 

ДГ). 

            В изпълнение на държавната и общинската политики и постигането на техните 
цели в насока интеграция и социално приобщаване на децата, както и подобряване на 
условията за по-ефективен образователно-възпитателен процес, в Община Разград се 
работи по следните общински програми и стратегии:     

Работа по Общински програми и стратегии:  

- Общинска програма за закрила на детето; 

- Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и 

учениците в община Разград за 2018 г.; 
- Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински 

училища през 2018 г.; 
- Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в 
община Разград /2017-2018 г./; 
- Лятна ваканционна програма – 2018 г. 
          Със заповед №144/2017г. на кмета на общината и съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона 
за БППМН е определен състав на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните както следва: 
Председател - Ердинч Хасанов, заместник-кмет по хуманитарни дейности, секретар - 

Диана Господинова и членове, представители на образователните институции, на 
Отдел „Закрила на детето“, Детска педагогическа стая, юристи и психолози. 

          Оперативната дейност на Комисията се осъществява от щатния секретар, 11 

обществени възпитатели и 3-ма консултанти, работещи на граждански договори, при 

спазване на Закона за БППМН, както и разпоредбите, насоките и изискванията на 
Централната комисия за БППМН-София. 
           Основните направления на работа в Комисията, вменени като задължения както 

от Закона, така и от програмните документи на Община Разград, са насочени към 

анализ на състоянието и причините за противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, подготовка и провеждане на възпитателни дела, привеждане в 
изпълнение на възпитателните мерки, организиране и координиране на превантивната 
дейност на територията на общината.  
          В Местната комисия през 2018 година са получени 49 преписки и сигнали за 
противозаконни деяния от Районна прокуратура, Районен съд, ОД и РУ на МВР-

Разград и ръководства на училища. По тях са образувани и проведени 49 възпитателни 

дела. Общ брой на извършителите на тези деяния – 57. През 2018 г. Местната комисия 
е наложила общо 101 възпитателни мерки, като в повечето случаи по целесъобразност 
е налагана повече от една мярка. Най-ефективните „Поставяне под възпитателен 

надзор на обществен възпитател“ и „Задължаване на детето да участва в консултации 

за преодоляване на отклоненията в поведението“ са  реализирани от 11 обществени 

възпитатели и 3 консултанти. Прилагайки индивидуален подход, подходящи методи и 

инструменти, те осъществяват корекционно-възпитателно въздействие на децата с 
противоправно поведение. В този процес взаимодействат с родителите, с приятелския 
кръг на децата, с училището. Създават доверителни отношения и преструктурират 
ценностната им система, насочват поведението им към законосъобразни и социално 

приемливи дейности. През 2018 година Комисията издаде Програмен позитивен 

календар – изготвен и предоставен на всички училища, за втора поредна година. По 

деликатен и естетически издържан начин информира младите хора за дати и събития, 
които могат да станат повод за провеждане на полезни и приятни дейности, за  
общностни преживявания, които да намаляват стреса и да подобряват комуникацията и 

психоклимата в училище. Предоставя възможност и за вписване на класови събития. 
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Този календар впечатли ръководството на Централната комисия за БППМН и по негова 
покана бе представен на национално съвещание пред  колегията от страната. 
         За втора година функционират Училищни превантивни клубове като постоянна 
извънкласна организирана форма на превантивна работа сред ученици, в която 

връстници подпомагат чрез различни дейности социализацията и развитието на своите 
връстници. Членовете на превантивните клубове познават добре проблемите на 
връстниците си, притежават енергията, волята и ресурса да бъдат инициатори и 

организатори на класови и училищни дейности за преодоляване на проблемното и 

асоциално поведение. Такива клубове работиха в 14 училища в общината и под 

ръководството на учител-координатор осъществиха множество изследвания, дискусии, 

обучения, конкурси, празници, спортни състезания, и др. От началото на настоящата 
учебна година се сформираха клубове в още две училища. 
        Местната комисия за БППМН в Разград развива и обогатява дейността си за 
организиране на Съвместни инициативи с ученическите превантивни клубове на 
проектен принцип в училищата на община Разград, като за 2018 г. пленарният състав 
на Комисията одобри 14 представени идеи за превантивни дейности. Превантивните 
клубове на осем  основни и шест професионални и профилирани гимназии, със 
съдействието на административните ръководители на училищата, предложиха свои 

разнообразни идеи на дейности за превенция на проблемното поведение, агресията и 

противообществените прояви сред подрастващите. 
        Реализирани бяха съвместни инициативи със следните тематични наименования: 
ОУ „В. Левски” - Разград - Хепънинг „Бъди щастлив” 

ОУ„Елин Пелин“ - с. Стражец - „Карнавал на пролетните феи в приказната гора“ 

ОУ„Г. С. Раковски“ - с. Раковски - „Да бъдем добри, да бъдем приятели“  

ОУ „Кирил и Методий“ - с. Киченица - „Доброто в човека”  

ОУ„Д-р П.Берон”- с. Осенец - „Заедно можем повече в работа, спорт и забавление“    

ОУ „И. С. Тургенев“ – Създаване на анти-стрес стая за преодоляване на стреса и 

агресията в училище 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ясеновец -„Ако до всяко добро същество застане по 

още едно“ 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – „Подари усмивка и помогни на някой да се усмихне“ 

ПГХТБТ „Мария Кюри” -  Разград - „Книгата-мой и твой приятел”  

ПГССХВТ „Ангел Кънчев ” -  „Спорт за социално интегриране на младите хора и за 
превенция на агресията в училищния и извънучилищния живот”  

ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – „Агресивното и манипулативното поведение в личното 

общуване и интернет-пространството“ 

НПТГ „Шандор Петьофи“ - „Агресивното поведение – моят начин за справяне“ 

ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“  - Състезание „Аз обичам България“ 

ПГТС „Христо Смирненски“ – „Агресията не е решение“ 

          Общо в съвместните инициативи се включиха над 4 000 ученици, учители и 

родители. За обезпечаване на дейностите бяха изразходвани 14 466,74 лева от бюджета 
на Местната комисия. 
            С цел мотивиране на родителите за подпомагане превантивните дейности сред 

ученическите общности, през 2018 г. Комисията организира и проведе Първи 

дискусионен форум за родители с участието на Председатели на Обществени съвети и 

Училищни настоятелства, директори на училища, представители на институции, 

работещи с деца. Форумът предложи информация за състоянието на детската 
престъпност в общината и дискутира психологическите потребности на детето. 

             По традиция се оказва методическа подкрепа на педагогическите съветници и 

училищни психолози относно  работата им с проблемни ученици. Проведени са три  
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работни срещи и обучителен семинар  на тема „Взаимоотношения ученици – учители - 

родители“ с модератор Валентин Минков. 
               През годината Комисията продължи практиката за работа по изграждане на 
правна култура у младите хора и доверие към правоохранителните институции. В една 
от съдебните зали на Районния съд съдиите Нели Генчева и Николай Борисов 
проведоха срещи и дискусии с около 120 ученика. Екип от юрист и психолог на 
комисията гостува по темата „Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни”. 

            Общинският  съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен 

център към него, град Разград през 2018 г. продължи да работи по Общинската  
програма за борба с наркотиците 2014-2018 г., която е приета с решение 
№578/27.05.2014 г. на Общински съвет Разград. Във връзка с реализиране на 
дейностите, заложени в  програмата, през цялата  2018 г. година по график са 
обхванати учениците от 2 до 12 клас от училищата в Община Разград. Изнасяни се 
лекции, беседи, презентации по темите, свързани с наркотиците, алкохола, тютюна, 
енергийните напитки, наргилетата и здравословно хранене /При по-малките 2-4 кл./. 

Обхванати са близо 2 000 ученика от следните училища - ОУ„Отец Паисий“, ОУ 

„Васил Левски“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, ОУ„Н.  Икономов“,  ПГИ „Робер  Шуман“, СУ 

„Христо Ботев“, ОУ  “Св. Св. Кирил и Методий“ -  с. Ясеновец,  ОУ „Г. С. Раковски“, с. 
Раковски и ОУ„Елин Пелин“ – с. Стражец. 

         През 2018 година основните усилия на ОбСНВ и ПИЦ бяха насочени към 

превенция употребата на наркотици, чрез активното и целенасочено включване на 
училището и младите хора в дейности, насочени към информиране за рисковете от 
употреба на наркотици, развиване на социални умения и компетенции, формиране на 
нагласи за здравословен начин на живот, повишаване на гражданската активност, както 

и предлагане на алтернативна ангажираност за свободното време. Основен партньор в 
работата на  ОбСНВ и ПИЦ е Младежкият съвет по наркотични вещества /МСНВ/ и 

учениците от Училищните превантивни клубове към Разградските училища. 
           Към 31.12.2018 г. в Община Разград има разкрити и действащи здравни кабинети 

в  16 училища и 19 детски градини. Общо 34 квалифицирани медицински специалисти  

осигуряват медицинското обезпечаване на децата и учениците. Тяхната дейност е 
насочена предимно към оказване на първа медицинска помощ при спешни случаи, до 

пристигане на екип от Центъра за спешна медицинска помощ, както и профилактика и 

промоция на здравето, повишаване на знанията и уменията на децата и учениците за 
здравословно хранене, здравословен начин на живот, здравословна жизнена среда, 
превенция  на заразните заболявания. Придобиване на знания за половото възпитание и  

безрисково сексуално поведение, както и пораженията на психоактивните вещества 
върху здравето. 

            През 2018 г. медицинските специалисти са извършили следните промоционални 

и профилактични дейности: 

1. Проведени профилактични дейности, свързани с  ограничаване  
разпростространението на заразните заболявания: 
Изнесени здравни беседи  пред  деца и ученици:   

• 24 здравни беседи, аудитория - 925  ученици 

2. Изнесени здравни беседи за здравословно хранене и  здравословен начин на живот: 
• 40 здравни беседи, аудитория – 2 085 ученици и деца. 
3. Изнесени здравни беседи и презентации за полово възпитание на подрастващите и 

СПИ /сексуално предавани инфекции/: 

• 12 презентации и здравни беседи - аудитория  588 ученици от 10, 11 и 12 класове 
4. Изнесени здравни беседи за вредата от тютюнопушенето, алкохола и енергийните 
напитки: 
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• 14 презентации и беседи, аудитория 682 ученици; 

5. Изнесени здравни беседи и презентации на теми, свързани с разпространение, 
превенция и профилактика на ХИВ/СПИН: 

• 11 презентации - 747 ученици; 

6. Профилактика на Остри вирусни инфекции /ОВИ/ и ГРИП: 

• 24 презентации и здравни беседи, аудитория – 1 045 ученици и деца. 
В началото на всяка учебна година директорите на училищата и детските градина на 
територията на община Разград подават заявка за осигуряване на нужните им 

специалисти за децата и учениците със СОП. На всички деца и ученици са осигурени 

нужните специалисти. За всяко дете/ученик има създаден екип, който реализира 
допълнителната подкрепа. В началото на учебната година е направена оценка на всяко 

дете/ученик от екипа и е изготвен план за допълнителна подкрепа, който се изпълнява. 
В рамките на календарната 2018 година влизат две учебни: за съответния период на 
2018 г. специалистите на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование оказват допълнителна подкрепа на:  
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15 деца 37 ученици 

Тези деца и ученици през 2018 г. са се обучавали съответно в 9 детски градини, 4 

основни училища, 1 средно училище, 1 спортно училище, 3 професионални гимназии. 

        Община Разград стимулира ранното откриване на талантливите деца и ученици, 

координира общинските детски изяви в областта на художественото творчество, 

науката, спорта и осъществява специална закрила на учениците с изявени дарби.  

 За тази цел всяка година Общински съвет Разград приема Мерки за насърчаване 
на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на община Разград, 

като наградата за талантливи и даровити деца се е превърнала в традиция, с 
увеличаващ се брой на отличените с всяка година. През 2015 г. е предоставен 

еднократен финансов стимул на 33 деца с изявени дарби, за 2016 година – на 51 деца, 
за 2017 г. – 56, а за 2018 г. техният брой е 79, като размерът на изразходваните средства 
е 15 000 лв. През 2017 г. пет деца са получили едногодишна стипендия по Програмата 
на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища на 
Министерски съвет. През 2018 г. техният брой е 11 с размер на финансирането 7 965 

лв.  
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        Община Разград стимулира и подкрепя младежите и с учредените награди 

„Отличник на випуска” и „Студент на годината”. 

       И през 2018 г., на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на 
славянската писменост, кметът на Община Разград д-р Валентин Василев връчи на 
официална церемония плакети на 132 зрелостници за отличен успех и на 7 финалисти 

във Втория литературен конкурс на името на проф. Боян Пенев. 
        За първи път през 2015 г. Общински съвет - Разград учреди награда „Студент на 
годината” за отличен успех с цел стимулиране на студентите в нашия град, която се 
връчи  на студента, отговарящ на необходимите изисквания, и през 2018 година. 
       Като инструмент за стимулиране на директори и учители и популяризиране на 
положителни практики и модели в образованието е учредена награда „Учител на 
годината“ и награда „Директор на годината“. С тях през 2018 г. са отличени 33 учители 

и 2 директори на детски градини и училища като оценка за техните значими заслуги. 

 

Мярка 3.1.4. Подобряване на образователната материална база. Внедряване на 
съвременни ИК технологии и оборудване в образователния процес 
 Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 
системата на предучилищното и училищното образование“ има за цел да стабилизира 
информационно-комуникационна инфраструктура и да обнови хардуера в 
компютърните кабинети в училищата. Състоянието на наличната компютърна техника 
в учебните заведения обуславя необходимостта от обновяване на хардуерната база, 
внедряване на модерни и иновативни технологии, на терминални решения, доставка на 
компютри за компютърни кабинети и др., което обезпечава училищното образование за 
провеждане на модерен и ефективен учебен процес.  
          Съгласно Писмо ФО-64/10.12.2018 год. на Министерството на финансите за 
одобряване на допълнителни трансфери са осигурени средства за дейности по НП 

«Информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в системата за 
предучилищното и училищното образование» за 2018 година. По дейност 6.3 

„Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на 
училищното образование“ са отпуснати 3 836 лв. за ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Разград. 

По дейност 6.5 „Осигуряване на свързаност на всички училища и средства за развитие 
и  разширяване на опорната мрежа“ са изразходвани общо 4 713 лв., съответно за ОУ 

„Отец Паисий“, с. Дянково – 250 лв., ОУ „Кирил и Методий“, с. Киченица – 250 лв., 
ОУ „Д-р П.Берон“, с. Осенец – 250 лв., ОУ „Н.Й.Вапцаров“, гр. Разград – 336 лв., СУ 

„Христо Ботев“ - гр. Разград – 290 лв., ОУ „В. Левски”, гр.  Разград – 400 лв., ОУ „ 

Н.Икономов“ , гр. Разград – 400 лв., ОУ„И. С. Тургенев“, гр. Разград – 290 лв., ОУ 

„Отец Паисий“, гр. Разград – 265 лв., Спортно училище, гр. Разград – 265 лв., ОУ„Г. С. 

Раковски“ , с. Раковски – 265 лв., ОУ„Елин Пелин“, с. Стражец – 250 лв., ОУ „Св. Св. 
Кирил и Методий“, с. Ясеновец – 265 лв., ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, гр. Разград – 

336 лв., ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, гр. Разград – 336 лв., ПГССХВТ „Ангел Кънчев”, гр. 

Разград – 265 лв.   
По НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 
предучилищното и училищното образование“ през учебната 2017/2018 година са 
извършени следните дейности:  

Детски градини 

ДГ„Дора Габе“, с. Ясеновец и ДГ „Осми март“, с. Дянково – закупени са интерактивни 

дъски; ДГ „Гълъбче”, с. Топчии – презентации по образователни направления; ДГ №2 

„Лудогорче”, гр. Разград и ДГ № 6 „Шестте ястребинчета“, гр. Разград – участие с 
проект по НП „ИКТ в предучилищното и училищното образование“; ДГ № 4 „Митко 

Палаузов“, гр. Разград – закупени са 3 броя лаптопи и един брой мултимедиен 
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проектор за работата на учителите в групите; ДГ № 7 „В. Левски“, гр. Разград – 

частично провеждане на електронни уроци; ДГ №11 „Детелина“, гр. Разград – участие 
с план за развитие по НП „Информационни и комуникационни технологии в системата 
на предучилищното и училищното образование“, спечелен проект и закупен преносим 

проектор; ДГ № 14 „Славейче“, гр. Разград – участие по програмата и обогатяване на 
базата с 2 лаптопа и 1 проектор. 

Училища 
- ОУ „Елин Пелин“, с. Стражец - Първи записи на уроци. Работа с „Тейбъл дет“; 

Осигуряване на компютри чрез дарение. 
- ОУ „Г. С. Раковски“, с. Раковски - закупен 1 нов проектор; използват се електронните 
уроци, предоставени от издателствата. 
- ОУ „Д-р П. Берон”, с. Осенец – участие на учители в квалификационни курсове за 
повишаване на компютърната грамотност. 
- ОУ „В. Левски”, гр. Разград – закупени са 4 интерактивни дъски с проектори, 1 52-

инчов интерактивен дисплей, 10 лаптопа; GOOGLE CLAUD; платформа за електронен 

дневник на ШКОЛО БГ; Платформа на електронни уроци на стойност 250.00 лв. 
- ОУ „Н. Икономов“, гр. Разград – закупени са проектори – 2 бр., лаптопи – 10 бр.; 

електронни уроци – сайт „Уча се“ – 20 абонамента; обновяване на компютърна техника 
и внедряване на образователни иновации, свързани с учебния процес. 
- ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Разград - осигурени 12 електронни варианти на учебници; 

закупени 30 преносими компютри (лаптопи); закупени 6 проектора(мултимедии); 

осигурена от проект „Природа“ 1 бр. видеостена. 
- ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, гр. Разград – закупени са проектори; Обучение за 
професионална работа с продуктите на Office 2016 и сертифициране на ученици MOS 

(Microsoft Office Specialist) – международно признати сертификати; Използване на 
Office 365 Education от учители и ученици; Разработване на електронни уроци, тестове, 
домашни и проверката им по Информатика и Информационни технологии; Използване 
на  Google+ платформата за съхранение на данни, обмен на информация; Използване на 
наличните електронни помагала на издателствата, електронни уроци, мултимедийни 

уроци, образователни приложения и игри. 

- НПТГ „Шандор Петьофи“ , гр. Разград – обучени 35 учители  за  работа с Офис 365; 

Нова организация на локалната мрежа в училище; Нови електронни уроци в облака 
Сървърни промени - Ъпгрейди. 

- ПГИ „Р. Шуман“, гр. Разград - оборудвани са 2 нови компютърни кабинета – 12 

работни места. Кабинетът УТФ е оборудван с 7 нови компютърни конфигурации и 

компютърни маси; Внедрена счетоводна платформа HASP HL Pro Keys – ARKD; 

Получени 4 бр. широкофокусни проектори, 4 бр. лаптопа.; Внедрена счетоводна 
платформа HASP HL Pro Keys – ARKD; Преведена е сума за заплащане на интернет 
услуга – 370 лв.  

 

Мярка 3.1.5. Изграждане на партньорски връзки между средните и висшите 
училища с бизнеса и работодателите 
Общата цел на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.006-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - 

ФАЗА 1“ е да бъде повишен броят на учениците в професионалните училища и 

адаптиране на професионалното образование и обучение (ПОО) към нуждите на пазара 
на труда. Чрез мерките по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати, така 
че сътрудничеството между системите на ПОО и бизнеса в България да стане по-

ефективно: 

• Подобряване на връзките между ПОО и бизнеса; 
• Подобряване на практическите умения на учениците за работа в реална работна среда; 
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• Подобряване на перспективите за успешна реализация на завършилите ПОО на пазара 
на труда. 
Конкретните цели на проекта са: 
        1. Подкрепа за създаване и функциониране на УТФ и/или други съществуващи в 
професионалното образование форми на учебни или тренировъчни фирми, вкл. учебни 

компании чрез насърчаване на придобиването на универсални ключови умения и 

изграждане на партньорства с останалия свят, по-специално с бизнеса. 
        2. Подкрепа за практическо обучение, организация и провеждане на ученическите 
практики и удостоверяване на резултатите чрез допълнителни практики в реална 
работна среда. 
     Общо 6 професионални училища от община Разград са се регистрирали по този 

проект, участвали са общо – 156 ученици, като са усвоени общо 108 335 лв.: 
Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“ /36 ученици, 24 803 лв./, 
Национална професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ /43 ученици, 29 

936 лв./, Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария 
Кюри“ /20 ученици, 13 980 лв./, Професионална гимназия по транспорт и строителство 

„Христо Смирненски“ /20 ученици, 13 980 лв./, Професионална гимназия по облекло 

„Станка Николица Спасо-Еленина“ /20 ученици, 13 976 лв./, Професионална гимназия 
по селско стопанство и хранително-вкусови технологии „Ангел Кънчев“ /17 ученици, 11 

660 лв./. 

 

Специфична цел 3.2: Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено 

използване на знанията и уменията. 

Мярка 3.2.1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови 
професионални умения от работната сила 
 По данни на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Разград реализираните 
програми/проекти в сферата на осигуряване на заетост и/или обучение на безработни 

лица през 2018 г. са: 
� Програма „Старт на кариерата” - 9 лица; 
� Национална програма „Асистенти на хора с увреждания” – 12 лица; 
� Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания 

- 2 лица; 
� Национална програма „Активиране на неактивни лица“ – 1 лице; 
� Национална програма „Помощ за пенсиониране” – 3 лица; 
� Програма „Мелпомена” – 4 лица; 
� Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – 1 

лице; 
� Регионални програми за заетост – 18 лица; 
� Проект „Ние също можем“ – 45 лица, преминали професионално 

обучение и 3 лица, включени в субсидирана заетост; 
� Проект „КРОС-БИ“ – 60 лица; 
� Двугодишен план за обучение, провеждан от Българо-германски 

центрове за професионално обучение – 2 лица; 
� Насърчителни мерки за заетост и обучение са включени 19 лица. 

 През 2018 г. лицата, преминали обучение за професионална квалификация са 107, 

а по проект „Обучение и заетост на младите хора“ професионална квалификация са 
придобили 9 лица (стойност 16 200 лв.). По схема „Ваучери за заети лица“ са обучени 

158 заети лица (стойност 115 855 лв.). По схема „Обучение и заетост на хора с 
увреждания“ в заетост са включени 118 лица (финансиране в размер на 1 761 700 лв.) 
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Община Разград и през 2018 г. продължава активното си участие в реализацията 
на програми за повишаване на трудовата заетост. Броят  на безработните, участвали в 
активни програми и програми за заетост и обучение и насърчителни мерки за заетост в 
общинската администрация през годината е 146 в това число: 

• Проект „Обучение и заетост за младите хора“ – 23 лица; 
• Регионална програма за заетост -  15 лица на длъжност „общ работник“; 

• Национална Програма  „Активиране на неактивни лица“ – 1 лице с висше 
образование на длъжност „Младши експерт“; 

• Проект „Обучение и заетост“ - 10 лица на длъжност „работник озеленяване“; 

• Проект „Обучение и заетост“ – Компонент II –– 80 лица,  от които 39 лица на 
длъжност „пазач-портиер“, 40 лица на длъжност „чистач-хигиенист“ и 1 лице на 
длъжност „фотограф“; 

• ОП „РЧР“, схема „Младежка заетост“ – 16 лица за обучение по време на работа 
на длъжност „общ работник“; 

• ОП „РЧР“, схема „Младежка заетост“ – 1 лице с висше образование с условие за 
стажуване в община Разград  на длъжност „младши експерт“ 

 

 Привлечения финансов ресурс в Община Разград по горепосочените програми за 
изтеклата 2018 година е 307 664,10 лв. Реализирано е съфинансиране от страна на 
Община Разград в размер на 6 125,67 лв. 
 

Специфична цел 3.3. Подобряване на качеството и осигуряване на равен достъп 

до здравни услуги на населението. 

Мярка 3.3.1. Повишаване на информираността на населението за ранна превенция 
на заболяванията 
 В изпълнение на Националната програма за профилактика и промоция на 
социално значими заболявания през 2018 г. на принципа на публично-частното 

партньорство, съвместно с неправителствени организации, Община Разград участва в 
реализирането на Програма за превенция на женското здраве, като се организираха  
профилактични прегледи за: 
• Ехографско изследване за рак на млечната жлеза; 
• Ехографско изследване на  щитовидна жлеза; 
• Гинекологични прегледи за рак на шийката на матката; 
 Съвместно с представителната организация на Българска асоциация „Диабет“ в 
гр. Разград, за жителите на общината се организираха изследвания на кръвна захар, 

като за закупуване на тест-ленти и глюкомери от бюджета на Община Разград е 
изразходен ресурс в размер на 500,00 лв. 
 Във връзка с изпълнение на Национална програма за профилактика и лечение на 
оралните заболявания през 2018 г., медицинските специалисти от училищно и детско 

здравеопазване проведоха разяснителни кампании за необходимостта и ползата от 
поставяне на силанти на постоянните молари на децата от 6 до 9 годишна възраст. 
Кампанията стартира през м. септември и приключи през м. ноември 2018 г. 
 За ограничаване разпространението на заразните заболявания в учебните и детски 

заведения медицинските специалисти провеждат разяснителни кампании, презентации, 

беседи и дискусии с ученици, деца,  родители, като ги запознават с рисковите фактори, 

начините на разпространяване и профилактични мерки за предпазване от заразяване с 
инфекциозни, вирусни и социално-значимите заболявания – хипертонична болест, 
наднормено тегло и затлъстяване, сърдечно-съдови заболявания, психични 

заболявания, туберкулоза, бронхиална астма и др. 
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 Съвместно с РЗИ, община Разград участва в организирането на кампании за 
безплатно изследване за СПИН/ХИВ на младежи и девойки от 11 и 12 класове в 
общинските училища. Представя презентации пред учениците за рисковете от 
заразяване, прогноза и лечение на заболяването.  

 Съвместно с Общински съвет за наркотични вещества, медицинските 
специалисти участват в дейностите по превенция на зависимостите, провеждат 
разяснителни кампании сред учениците за вредното въздействие върху младия 
организъм на тютюневи изделия, алкохол, наркотици, наргилета и енергийните 
напитки.  

 За осигуряване на равен достъп до здравни услуги на бременни жени,  към МБАЛ 

– Разград  действа Център за майчино и детско здраве, в който се обслужват здравно 

неосигурени бременни жени с рискова бременност и се консултират младите майки за 
правилно отглеждане на децата им. През 2018 г. са консултирани 4 жени с нисък 
социален статус, здравно-неосигурени, със съдействието на  здравните медиатори. 

 На лицата в неравностойно социално положение и здравно неосигурени Община 
Разград отпуска еднократна помощ за лечение в размер до 500 лева. През 2018 г. са 
подпомогнати 45 лица, за което е изразходен ресурс на обща стойност 14 076 лева. 
 За финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни 

проблеми се осигуряват финансови средства в размер до 2 500 лева от бюджета на 
общината. През 2018 г. са подпомогнати 14 двойки (общ размер на ресурса 28 610,73 

лева). 
 На лицата с 50 % и над 50% трайно загубена работоспособност, вид и степен на 
увреждане се издават карти за преференциално паркиране на местата, определени за 
хора с трайни увреждания. През 2018 г. са издадени 278 карти на правоимащи. 

 

Мярка 3.3.2. Подобряване на достъпа на населението до здравни услуги 
За подобряване на достъпа на населението до здравни услуги в ж.к. „Орел“, гр. 

Разград, се предостави имот публична-общинска собственост под наем за Амбулатория 
за първична дентална помощ и Самостоятелна медико-техническа лаборатория 
/зъботехническа лаборатория/. 
Всички общопрактикуващи лекари, ползват помещения  общинска собственост за 
лекарски кабинети/практики  под наем на преференциални цени, съгласно Закона за 
лечебните заведения. 
 Функционирането на двете детски ясли (общо 150 деца), яслените групи в 
детските градини (54 деца) и млечните кухни (300 деца) са обезпечени през 
календарната 2018 г. с финансов ресурс в размер на 787 857 лв. За здравни кабинети в 
училищата и детските градини средствата са в размер на 390 069 лв. 
 

Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на 

услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията. 

Предоставените социални услуги през 2018 г. на деца/младежи и пълнолетни лица с 
различни видове увреждания, без увреждания, самотноживеещи хора и др. са както 

следва:  
• Дом за стари хора гр. Разград - 119 лица 
• Дом за пълнолетни лица с деменция гр. Разград - 89 лица 
• Център за настаняване от семеен тип на деца без увреждания гр. Разград - 33 

деца 
• Център за настаняване от семеен тип на деца/младежи с увреждания гр. Разград

  - 24 деца/младежи 
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• Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“ град Разград  - 26 

лица 
• Център за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“ гр. Разград - 

преминали случай 79; 63 външни консултации 

• Дневен център за деца/младежи с увреждания гр. Разград - 29 деца 
• Център за работа с деца на улицата гр. Разград - 19 деца 
• Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 

с. Просторно - 38 лица 
• Защитено жилище за възрастни хора с умствена изостаналост с. Просторно - 6 

лица 
• Център за социална рехабилитация и интеграция с. Просторно - 25 лица 
• Домашен социален патронаж/Домашен санитар - 561/25 лица 
• Личен асистент - 54 в т. ч. 5 деца и 49 лица 
• Домашен помощник -  123 лица 
• Обществена трапезария -70 лица 
• Осигуряване на топъл обяд в Община Разград - 66 лица 
• Център за обществена подкрепа гр. Разград  - 123 потребители 

 

Мярка 3.4.1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и 
изолация на индивиди и групи 
 Политиките за социално включване на лица и деца на територията на община 
Разград са насочени в посока предоставяне на социални услуги като – „Обществена 
трапезария“, „Осигуряване на топъл обяд“, Домашен социален патронаж, „Личен и 

домашен помощник“, „Превенция на социалното изключване и намаляване на 
бедността сред децата в община Разград“, с цел подпомагане и социално включване на 
уязвими индивиди и групи в обществения живот, предотвратяване на изолацията им и 

подпомагане на ежедневните им дейности.   

 За предоставянето на качествени и ефективни социални услуги се осигуряват 
възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри практики, с цел 

развитие капацитета на екипите в социалните услуги, като за 2018 г. 54 служители са 
преминали различни видове външни обучения. Проведени са 23 индивидуални 

супервизии, групови супервизии - 1 група по 27 служители и 2 групи по 7 служители. 

Осъществена е обмяна на опит и добри практики с други социални услуги намиращи се 
на територията на други общини. 

 

Мярка 3.4.2. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на 
уязвимите групи и общности 

На 15.07.2016 г. между Агенцията за социално подпомагане, чрез Дирекция 
„Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция и Община Разград 

е сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-03.002- 0055-

С01 по „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане" от 
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция тип 3: 

2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“. Конкретните цели на 
операцията допринасят за допълване, надграждане и разширяване обхвата на 
действащата Национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, като 

бъде гарантирана дейността на трапезариите в летния период от годината, за който не е 
осигурено национално финансиране. Реализирането на дейностите по предоставяне на 
топъл обяд в Община Разград са в резултат на доказаната ефективност и постигнат 
широк обществен отзвук и целят постигане на по-добро качеството на живот, чрез 
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създаване на реални условия за предотвратяване риска от глад и недохранване за 
уязвими групи в обществото, които поради социално икономически проблеми не са в 
състояние сами да задоволят потребността от храна.  В резултат на реализация на 
проектните дейности са създадени реални условия за постигане на по-добро качество 

на живот и социално включване на целевите групи, предвид организираната форма на 
хранене и възможностите за социални контакти и общуване, както и възможността за 
ползване на съпътстващи мерки. Договорените дейности се реализират чрез 
общинското звено Домашен социален патронаж на територията на гр. Разград и 

включват предоставяне на обяд - супа,о сновно ястие и хляб за 50 лица, както и пряко 

реализиране на съпътстващи мерки спрямо тях, изразяващи се в индивидуално 

консултиране относно възможностите за ползване на други социални услуги, 

предоставяни на територията на общината, административни общински услуги, 

консултиране относно здравословно и балансирано хранене и други форми на подкрепа 
предвид нужди и проблеми на бенефициентите. Основна целева група са лица и 

семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане, лица с доказана липса на доходи и 

близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално 

подпомагане“, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за 
осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани 

с трудова дейност; скитащи и бездомни деца и лица. Конкретните бенефициенти по 

Договора са 50 лица, чийто подбор бе извършен от определена със заповед на кмета на 
Община Разград комисия по разписана за целта процедура съгласно условията на 
програмата и въз основа на предоставени от Дирекция "Социално подпомагане"- гр. 

Разград, списъци с лица потенциални бенефициенти. За 2018 г. услугата е предоставяна 
на 66 лица. Изразходваните финансови средства за 2018 г. са в размер на 121 071.50 лв. 

По отношение подобряване качеството на грижа в институциите за хора с 
увреждания - със Заповед №РД01-0238/19.02.2018 г. на Изпълнителният директор на 
Агенция за социално подпомагане е променен вида и капацитета на социалната услуга 
в общността от резидентен тип „Защитено жилище за лица с психични разстройства“, с 
капацитет 10 места на „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 
психични разстройства“, с капацитет 12 места, считано от 01.03.2018 г., с адрес: с. 
Просторно, общ. Разград, ул. „Дунав“ №19А. 

 

Изразходвани финансови средства за социалните услуги държавно делегирани и 

местни дейности за 2018 г. (хора с увреждания и стари хора) 

№ Социална услуга Изразходвани средства 

1 Дом за стари хора гр. Разград 562 322.00 лв. 

2 Дом за пълнолетни лица с деменция гр. Разград 559 566.00 лв. 

3 Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 
„Подай ръка“ град Разград 

169 500.00 лв. 

4 Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с психични разстройства с. 
Просторно 

227 575.00 лв. 

5 Защитено жилище за лица с умствена 
изостаналост с. Просторно 

46 248.00 лв. 

6 Център за социална рехабилитация и интеграция  81 041.00 лв. 
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с. Просторно 

7 Домашен социален патронаж 652 465.00 лв. 

 

 

Мярка 3.4.3. Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната 
грижа за деца и младежи 

През 2018 г. продължава реализирането на Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01 

„Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в 
община Разград“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

Проектът е насочен към създаване на мрежа от устойчиви интегрирани услуги за ранно 

детско развитие в Община Разград за превенция на социалното изключване и 

намаляване бедността сред децата и техните семейства.  
За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. вкл. са подадени 128 броя заявления, 

от който са сключени 128 броя договори, както следва: 

• Деца – 115 бр.; 

• Родители/Семейства – 13 бр.; 

Договори, разпределени по услуги: 

Услуга № 1 „Ранна интервенция на уврежданията“ – 9 бр.: 

• Педиатър – 134 прегледа; 
• Социален работник – 66 деца; 
• Логопед – 36 деца; 
• Рехабилитатор – 11 деца; 
• Психолог – 19 деца; 
Услуга № 2 „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ – 2 

деца; 
Услуга № 3 „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи 

и настоящи родители за формиране и развитие на родителските умения, семейно 

консултиране и подкрепа, и индивидуална и групова работа с деца и родители, 

включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи с цел посещаване на 
детска градина“: деца – 25, родител/семейство – 13. 

• Гинеколог – 31 прегледа; 
• Психолог – 3 деца; 
• Юрист – 20 консултации. 

Услуга № 4 „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности 

по превенция на заболяванията“ – 49 бр.: 

• Педиатър – 367 прегледа; 
•  Стоматолог – 195 прегледа. 
Услуга № 5 „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на 

училищната готовност на деца за равен старт в училище“ – 30 деца. 
Потребители, които ползват услугите към 31.12.2018 г. – 335, от които: 

- деца – 289 бр.; 

- семейства – 46 бр. 

Постигнати реални резултати през отчетния период по услуги. 
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УСЛУГА 

 

Специалист, 

предоставящ 

услугата 

 

Индикатор 

 

Постигнат 

резултат 

1 2 3 4 

Услуга „Ранна 

интервенция на 

уврежданията“ 

Педиатър   

 

Извършени прегледи и/или консултации 

на потребители, ползващи услугата. 

Изготвяне и попълване на Амбулаторен 

лист при преглед. 

134 

Социален работник   Проведени индивидуални срещи с 

родители на деца с увреждания; 

77 

Организация за провеждане на групови 

консултации и подкрепа на родители на 

деца с увреждане; 

13 

Проведени посещения на домовете на 

семейства с дете с увреждане от мобилен 

екип; 

0 

Проведени срещи с медицински 

структури, лични лекари, социални 

услуги, образователни услуги; 

13 

Извършени посещения в родилно 

отделение; 

0 

Проведени консултации и подкрепа на 

родители на деца с увреждания. 

0 

Логопед  Проведена индивидуална работа с деца, 

при които има риск от изоставане в 

развитието или увреждане, включително 

и новородени деца; 

584 

Проведени посещения на домовете на 

семейства с дете с увреждане от мобилен 

екип; 

0 

Проведени индивидуални срещи с 

родители на деца с увреждания. 

9 

Рехабилитатор  Проведена индивидуална работа с деца, 

при които има риск от изоставане в 

развитието или увреждане, включително 

и новородени деца; 

408 

Проведени индивидуални срещи с 

родители на деца с увреждания; 

45 

Проведени групови консултации и 

подкрепа на родители на деца с 

увреждане; 

2 

Проведени посещения на домовете на 

семейства с дете с увреждане от мобилен 

екип; 

8 

Извършени посещения в Родилно 

отделение и при необходимост в Детско 

отделение. 

0 

Психолог  Проведена индивидуална работа с деца, 

при които има риск от изоставане в 

развитието или увреждане, включително 

и новородени деца; 

334 

Проведени индивидуални срещи с 

родители на деца с увреждания; 

6 

Проведени посещения на домовете на 

семейства с дете с увреждане от мобилен 

екип; 

1 

Проведени групови консултации и 

подкрепа на родители на деца с 

увреждане. 

1 
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Медиатор  

до 25.09.2018 г. 

 

 

 

 

Проведени посещения за работа на терен, 

вкл. домашни посещения и насочване за 

ползване на услугите; 

88 

Участие в организирането и провеждането 

на групови консултации и подкрепа на 

родители на деца с увреждане. 

7 

Медиатор  

от 01.10.2018 г. 

Проведени посещения за работа на терен, 

вкл. домашни посещения и насочване за 

ползване на услугите; 

10 

Участие в организирането и провеждането 

на групови консултации и подкрепа на 

родители на деца с увреждане. 

4 

Услуга 

„Предоставяне на 

психологическа 

подкрепа и 

консултация на 

бъдещи и настоящи 

родители за 

формиране и 

развитие на 

родителските 

умения, семейно 

консултиране и 

подкрепа, и 

индивидуална и 

групова работа с 

деца и родители, 

включително и с 

деца и родители, 

които не са от 

уязвими групи с 

цел посещаване на 

детска градина“ 

Гинеколог  

 

Извършени прегледи и/или консултации 

на потребители, ползващи услугата. 

Изготвяне на Амбулаторен лист при 

преглед. 

31 

Медицинска сестра Проведени  групови консултации за 

бъдещи родители и родители на деца до 3 

години; 

8 

Проведени  групови консултации за 

родители на деца от 3 до 7 години; 

3 

Проведени индивидуални консултации. 241 

Акушерка  Проведени  групови консултации за 

бъдещи родители и родители на деца до 3 

години; 

0 

Проведени  индивидуални консултации. 31 

Психолог  Проведени  групови консултации за 

бъдещи родители и родители на деца до 3 

години; 

6 

Проведени  групови консултации за 

родители на деца от 3 до 7 години; 

14 

Проведени индивидуални консултации с 

деца; 

169 

Проведени индивидуални консултации с 

родители. 

11 

Юрист  Проведени консултации. 20 

Социален работник   Проведени  групови консултации за   

родители; 

13 

Проведени  индивидуални консултации за 

родители; 

84 

Проведени  домашни посещения. 56 

Социален работник  Проведени  групови консултации за   

родители;  

17 

Проведени  индивидуални консултации за 

родители; 

121 

Проведени  домашни посещения. 94 

Медиатор  

до 30.09.2018 г. 

Проведени  посещения за работа на 

терен; 

5 

Оказано съдействие /насочване/ 

придружаване за ползване на услугите на  

родители и семейства; 

19 

Проведени  срещи с родители и 

семейства; 

18 

Проведени посещения за работа на терен 

(мобилна работа); 

15 

Оказано съдействие, придружаване за 

посещение в друга услуга или 

институция. 

9 

Медиатор  

 

Проведени  посещения за работа на 

терен; 

70 
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Оказано съдействие /насочване/ 

придружаване за ползване на услугите на  

родители и семейства; 

4 

Проведени  срещи с родители и 

семейства; 

86 

Проведени посещения за работа на терен 

(мобилна работа); 

18 

Оказано съдействие, придружаване за 

посещение в друга услуга или 

институция. 

7 

Медиатор  

от 05.11.2018 г. 

 

 

Проведени  посещения за работа на 

терен; 

17 

Оказано съдействие /насочване/ 

придружаване за ползване на услугите на  

родители и семейства; 

0 

Проведени  срещи с родители и 

семейства; 

5 

Проведени посещения за работа на терен 

(мобилна работа); 

7 

Оказано съдействие, придружаване за 

посещение в друга услуга или 

институция. 

1 

Услуга „Подкрепа 

за осигуряване на 

здравна детска 

консултация и 

дейности по 

превенция на 

заболяванията“ 

Педиатър  Извършени прегледи на потребители, 

ползващи услугата, както и изготвяне на 

Здравно-профилактична карта. 

367 

Медицинска сестра  Подпомагане извършването на прегледи и 

диагностика на психомоторното развитие 

на децата; 

562 

Проведени консултации на родители за 

здравословното състояние на децата; 

230 

Проведени посещения за работа на терен. 277 

Стоматолог   

 

Извършени прегледи на потребители, 

ползващи услугата, както и изготвяне на 

Карта за стоматологичен преглед и 

диагностика. 

195 

Медиатор   Проведени  посещения за работа на 

терен; 

196 

Оказано съдействие /насочване/ 

придружаване за ползване на услугите на  

родители и семейства; 

563 

Проведени  срещи с родители и 

семейства. 

144 

Услуга 

„Индивидуална 

педагогическа 

подкрепа за деца с 

увреждания“ 

Специален педагог  

до 12.11.2018 г. 

Проведена индивидуална работа с деца с 

увреждане; 

299 

Проведени групови занимания с деца с 

еднакъв тип увреждания; 

95 

Проведени индивидуални срещи с 

родители на деца с увреждания; 

89 

Проведени посещения по училища, детски 

градини и в домовете на семейства с дете 

с увреждане. 

127 

Услуга 

„Индивидуална 

педагогическа 

подкрепа за деца с 

увреждания“ 

Специален педагог  

от 04.12.2018 г. 

Проведена индивидуална работа с деца с 

увреждане; 

14 

Проведени групови занимания с деца с 

еднакъв тип увреждания; 

0 

Проведени индивидуални срещи с 

родители на деца с увреждания; 

0 

Проведени посещения по училища, детски 

градини и в домовете на семейства с дете 

с увреждане. 

4 

 



73 

 

По отношение разкриването на нови социални услуги - със Заповед №РД 01-

2131/30.10.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане е 
открита социалната услуга в общността - делегирана от държавата дейност - Звено 

„Майка и бебе“ /ЗМБ/, с капацитет 6 места, считано от 01.11.2018 г. ЗМБ се помещава 
на първия етаж от четириетажна сградата, с адрес: гр. Разград, ул. „Хаджи Димитър“ 

№30А, ет. 1. 

ЗМБ предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в 
риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите 
майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа. Основна 
цел на услугата ЗМБ е да предотврати изоставянето и настаняването в институция на 
децата от 0 до 3 години, като в същото време предотвратява ситуации, застрашаващи 

сигурността, здравето и развитието им. В случаите, когато се настаняват майки с 
повече от едно деца, някои от които на възраст над три години, се подпомага 
превенцията на изоставянето и на по-големите деца. 

Основни направления и дейности:  

•осигуряване на безплатен подслон за двойката майка-дете в условия на сигурност 
и уважение; 

•осигуряване на подходящи условия за полагане на грижи за майката и детето;  

•съдействие за достъп до здравната мрежа, намиране на личен лекар за майката 
детето, при необходимост осигуряване на лекарства и медицински изследвания; 

•осигуряване на благоприятни условия за развитието на детето;  

•предоставяне на специализирана помощ на майката за създаване и развитие на 
привързаността майка - дете и за развитие на родителските умения; 

•предоставяне на специализирана помощ /консултиране, придружаване, 
посредничество/ на майката за подобряване на отношенията с членовете на семейството 

и с общността като цяло, за подобряване на социалните умения с цел предотвратяване 
на социалната изолация и подготовка за успешното социално интегриране на двойката 
майка – дете. 

През 2018 г. продължава реализацията на проект BG05М9ОР001-2.003-0001-С01 

„Приеми ме 2015“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“. По проекта, към края на годината, 
услугата "приемна грижа" се предоставя на 73 деца, настанени в 60 семейства. 76 са 
утвърдените семейства по приемна грижа. 
 

Изразходвани финансови средства за социалните услуги държавно делегирани 

дейности за 2018 г. (деца и младежи) 

№ Социална услуга Изразходвани средства 

1 Център за настаняване от семеен тип на деца без 
увреждания гр. Разград 

282 688.00 лв. 

2 Център за настаняване от семеен тип на 
деца/младежи с увреждания гр. Разград 

320 808.00 лв. 

3 Център за социална рехабилитация и интеграция 
„Емилиян“ гр. Разград 

130 000.00 лв. 

4 Дневен център за деца с увреждания гр. Разград 161 938.00 лв. 

5 Център за работа с деца на улицата гр. Разград 103 500.00 лв. 



74 

 

6 Център за обществена подкрепа гр. Разград 131 029.00 лв. 

7 Звено „Майка и бебе“ гр. Разград 8 078.00 лв. 

 

Специфична цел 3.5. Съхраняване на културна идентичност и създаване на 

условия за богат културен живот, спорт и свободно време. 
Мярка 3.5.1. Подпомагане и развитие на местните културни институти в полза 
на всички представители на местната общност 

На територията на община Разград функционират 25 читалища, вписани в 
Регистъра на народните читалища към Министерство на културата, в изпълнение на 
разпоредбите на Чл. 10 от ЗНЧ. Всички читалища в община Разград разполагат със 
самостоятелни сгради или помещения за осъществяване на своята дейност. 22 

читалища са с действаща библиотека и са вписани в Регистъра на обществените 
библиотеки. Общият библиотечен фонд наброява 194 288 тома литература. 15 

читалища са обновили библиотечния си фонд с 820 тома нови информационни 

източници на обща стойност 9 352 лв.  
През 2018 г. 4 читалища са получили финансиране за обновяване на библиотечния 

фонд по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и 

информираност“ на Министерство на културата. Спечелените средства от проектите са 
на обща стойност 7 371 лв.   

1 288 тома е дарената литература. Извършен е абонамент на 49 издания 
периодичен печат на обща стойност 2 681 лв.  

2 254 са ползвателите на библиотечни услуги. Предоставени са 666 бр. 

библиотечни услуги. 

И през 2018 г. продължиха дейностите по програма „Глобални библиотеки 

България“. Модернизираните по програмата 7 целеви читалищни библиотеки в община 
Разград предоставят съвременни информационни услуги за посетителите, компютри и 

достъп до интернет, обучения по компютърна и информационна грамотност. 
Запазва се водещата роля на библиотеките в малките населени места, в които  

читалищните библиотеки са единствените информационни центрове, естествено място 

за общуване. Изключително важна е ролята им в подкрепа на личностното развитие на 
подрастващите.  

Във всички населени места на общината е осигурено добро библиотечно – 

информационно обслужване на децата и учениците при равен достъп до библиотечните 
ресурси. Извършва се книгозаемане и информационно - справочна дейност за 
подпомагане на учебно – възпитателния процес. Читалищните служители работят в 
тясна връзка с учебните заведения на територията на населеното място, като  

обновяването на библиотечните фондове е съобразено до голяма степен с 
потребностите на децата и младежите и търсената от тях литература.  

Реализирани са множество библиотечни инициативи - литературни четения, 
участия в национални кампании, срещи с творци, изложби и тематични кътове с 
литература в библиотеките, инициатива „Библиотекар за един ден“, конкурси и др.  

Подготвени са информационни табла, витрини и др., целящи стимулиране на интерес и 

формиране на култура на четене у подрастващите.  
В съвременните условия на живот читалищата остават местата за развитие на 

любителско творчество. 48 читалищни художествени формации продължават да 
съхраняват и популяризират културните традиции на общината и да дават възможност 
на общността за изява и творчество.  

22 на брой са певческите формации, между които 11 групи за възрастни и 7 

детски групи за народно пеене, 1 хор и 3 групи, изпълняващи градски фолклор. 
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2 на брой са оркестровите формации - за народна музика и духов оркестър. 

16 са формациите, представящи красотата на танцовото изкуство. 8 са групите и 

ансамблите за обичаи, обреди и ритуали. 

Изключително популярни сред общността са 3 школи за народни танци и 1 танцов 
клуб, даващи възможност за изява и подпомагащи по иновативен и привлекателен за 
хората начин съхраняването на българския фолклор. 5 са музикалните школи.  

През 2018 г. са сформирани 6 нови вокални и танцови художествени формации, 

които вече имат натрупан опит и участия в различни културни събития. 
Възможност за творческа изява и задоволяване на културните потребности 

предоставят и 1 балетна школа и 1 клуб по спортни танци, както и 3 театрални 

формации.  

19 на брой са клубно – кръжочните форми – по приложно изкуство, живопис, 
клубове по литературни и спортни занимания, компютърно обучение и др.  

В заниманията на съставите и ансамблите са включени 854 участници. 250 са 
участниците в школите и кръжоците. 

355 са участията на читалищните формации в различни културни прояви. 225 от 
тях са реализирани в населеното място. 69 на брой са регионалните изяви, 35 са 
участията в различни културни събития на национално ниво. Читалищни формации от 
община Разград са участвали в 16 събития с международен характер, проведени в 
страната. 10 са участията в международни фестивали в чужбина.  

103 са реализираните участия на членовете на клубовете и кръжоците в различни 

конкурси, изложби и др. 

Организирани са множество инициативи, посветени на традиционни и 

национални празници. Организирани са общо 227 празници и  тържествени чествания, 
19 изложби, 9 граждански инициативи и 1 фестивал. 16 са спортните прояви. 

Осъществена е издирвателска и проучвателска дейност, обогатена е информацията в  
летописните книги.  

НЧ „Развитие 1869” и НЧ „Бузлуджа 2010” са организатори на емблематични и 

значими за културния живот на общината събития. РЕКИЦ „Читалища” гр. Разград е 
съорганизатор на традиционния Капански събор. 

Читалищните колективи допринасят със своя колорит за формирането на богатия 
културен календар на Община Разград.   

Нивото на техническото обезпечаване на читалищата в Община Разград е на 
добро ниво. През 2018 година 24 читалища в община Разград разполагат със 70 

компютърни конфигурации и 29 периферни устройства. Осигурен е интернет достъп в 
24 читалища, което дава възможност на добро ниво на информираност, улеснена 
комуникация, разнообразява и разширява обхвата на предлаганите услуги в 
библиотечно – информационната дейност. 9 читалища разполагат с озвучителна и 2 - 

със сценична техника.  
Читалищните секретари са повишили нивото си на компетентност през участия в 

различни обучителни инициативи, организирани от РЕКИЦ „Читалища“, РБ „Проф. 

Боян Пенев” и др.  

През 2018 г. 5 библиотекари придобиха степен на професионална квалификация 
по професия „Библиотекар”, специалност „Библиотекознание”, в изпълнение на 
образователните изисквания на Закона за обществените библиотеки. 

 В периода м. януари – м. юни 2018 г. бяха осъществени дейности по реализиране 
на проект „Българското председателство на Европейския съюз, Годината на културното 

наследство и приносът на Разград за европейското многообразие”, изпълняван от 
община Разград в партньорство с РЕКИЦ „Читалища“ Разград. Проектът бе 
финансиран по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с 
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регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС” на НСОРБ. 

Основната цел на проекта бе да се повиши нивото на информираност и да се 
популяризира същността, приоритетите и ролята на Българското европредседателство 

чрез използване ресурсите на читалищата като местни общностни центрове. През 
месеците март и април РЕКИЦ „Читалища” със съдействието на читалищата 
организира голяма информационна кампания във всички населени места на община 
Разград, в която взеха участие над 400 души. Чрез презентации, дискусии и 

информационни материали местните общности бяха запознати със същността, ролята и 

значението на Българското председателство, както и с Европейската година на 
културното наследство, под знака на която премина 2018 година. 
На 29 юни 2018 г. на организираната от РЕКИЦ „Читалища“ кръгла маса на тема: 
„Културно – историческото наследство на Разград и ролята на читалищата за неговото 

опазване и съхраняване“ бе поставен акцент върху местната културна идентичност – 

материалното и нематериалното културно наследство на Разград и специално ролята на 
читалищата за неговото съхраняване. Участие взеха 50 читалищни дейци. По време на 
форума бяха изнесени презентации за приоритетите и резултатите от Българското 

европредседателство, културно - историческото наследство на Разград, Етнографски 

капански музей в с. Топчии и Етнографски комплекс с. Побит камък. В рамките на 
проекта бе издаден и луксозен двуезичен албум, представящ културното многообразие 
на Разград. 

 През м. юли 2018 г. читалищата кандидатстваха с проекти по обявената от 
Министерство на културата конкурсна сесия по програма „Българските библиотеки – 

съвременни центрове на четене и информираност“. 4 читалища обновиха 
библиотечните си фондове със средства от програмата на обща стойност 7 371 лв. 
 Продължиха дейностите по програмата на ЮНЕСКО „Живи човешки 

съкровища”, целяща опазването на нематериалното културно наследство на региона. В 

4 от читалищата от общината – НЧ „Напредък“ Разград, в Топчии, Гецово и Осенец се 
осъществяват дейности по програмата. 
 В бюджета на Община Разград за 2018 г. бяха планирани средства в размер на 5 

000 лв. за укрепване и развитие на читалищата в община Разград, които да бъдат 
разпределени на проектен принцип. Читалищата от общината получиха възможност да 
кандидатстват за закупуване и ремонт на музикални инструменти и озвучителна 
техника, закупуване на носии или елементи за носии и сценично облекло и за 
организиране на празници, възстановки на обичаи и ритуали, спектакли, концерти и др. 

Одобрени за финансиране бяха 16 проекта (2 проекта за организиране на културни 

събития, 2 проекта за закупуване на озвучителна техника, 12 проекта за закупуване на 
сценични костюми или елементи за костюми). Инициативата се оказа изключително 

добра практика за мотивиране на читалищата за активност в търсенето на 
допълнително финансиране и разработване и кандидатстване с проектни предложения.  
 

 

Мярка 3.5.2. Обогатяване на възможностите за изява на даровити деца и 
младежи. 
Проведените инициативи през 2018 г. са както следва: 

• Литературен конкурс за млади творци до 20 години от Община Разград, в два 
модула: 1. Поезия и 2. Литературно есе (финансов ресурс 1 200 лв.); 

• 9-ти Национален фестивал на клубове и школи за български народни хора 
„Капанска китка“ (финансов ресурс 2 000 лв.); 

• „Един ден в Лудогорието“ – национален преглед на клубове за хора в 
неравностойно положение (финансов ресурс 1 000 лв.); 
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• Домакинство на 54 Национален женски туристически поход, посветен на 3 март 
(финансов ресурс 1 000 лв.);  

• Преглед на Руската песен и танц (финансов ресурс 1 270 лв.); 
• Празник на музиката, 21 юни 2018 г. (финансов ресурс 200 лв.) 

 

Мярка 3.5.3. Обогатяване и реализация на общинския културен календар. 
Проведени през 2018 г. са следните събития: 
• Осми Капански фолклорен празник м. Пчелина 2018 (стойност 10 550 лв.)  
• „Нощ на класическата китара” (стойност 2 720 лв.) 
• Интерактивна художествена изложба „Колелото на живота“  - спечелила логото 

на Европейската година на културното наследство (стойност 5 000 лв.) 
• Юбилейни годишнини 2018: 

Юбилейна стихосбирка „Сърдечен дрибъл“ по повод 70 –та годишнина на Пламен 

Панчев – майстор на спорта по баскетбол, поет и общественик (стойност 1 300 лв.) 
 Юбилейна „Антология“ по повод 80-та годишнина на Иван Дойнов поет и 

общественик (стойност 800 лв.) 
• Национален конкурс „Поетични хоризонти на българката“ и Церемония и 

концерт, посветен на 1-ви ноември Ден на народните будители (стойност 4 300 лв.) 
• Фестивал „Античният Абритус” (стойност 30 000 лв.) 
• Панаир на киселото мляко и фестивал на народните традиции и художествените 

занаяти (стойност 41 000 лв.) 
• Национален фестивал на танцовия театър (стойност 2 000 лв.) 
• Национален хоров фестивал „България пее“ (стойност 400 лв.) 
• Международен пленер по живопис „Мистика и реалност” (стойност 2 000 лв.) 
• Европейски дни на наследството (стойност 3 700 лв.) 

 

Мярка 3.5.4. Подкрепа и насърчаване на спортно-физическата активност на 
населението 
 Дейността на Община Разград по отношение на насърчаването на физическата 
активност и спорта на населението се изразява в чисто финансова подкрепа или в 
организационна или логистична такава при провеждането на спортни състезания, 
турнири, празници и инициативи. С подкрепата на Община Разград се организират и 

провеждат спортни мероприятия от спортния календар – лекоатлетически крос 
„Освобождение“, Великденски крос, лекоатлетически крос „Златна есен“, 

благотворителен турнир по футбол за деца, волейболна лига за ученици, Световен ден 

на ходенето, Световен ден на предизвикателството, спортен празник „Плувно лято“, 

спортна надпревара по бадминтон и баскетбол „Общуваме толерантно, играем честно“. 

 През 2018 година 3 спортни клуба на територията на общината получиха 
финансиране по Програма „Спорт за децата в свободното време“ на Министерство на 
младежта и спорта, както следва: 
СК „Бадминтон - Разград“ – 5 800 лв. 
СКБ „Лютфи Ахмедов“ – 4 000 лв. 
СКЛА „Лудогорец“ – 5 000 лв. 

 

ПРИОРИТЕТ 4: УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА В УСЛУГА 

НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА 

 Приоритетът включва три цели, насочени към предоставяне на ефективни 

публични услуги, като необходимо условие за благоприятна бизнес-среда и 

икономически растеж, чрез въвеждане на комплексно административно обслужване, 
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повишаване  квалификацията на общинска администрация, подобряване на  
междуинституционалното, междуобщинско и международното сътрудничество, както 

и гражданското участие в местното развитие. 

 

Специфична цел 4.1: Развитие на междуинституционалното и междуобщинското 

сътрудничество 

Мярка 4.1.1. Подобряване на възможностите на местното самоуправление чрез 
ефективно междуобщинско сътрудничество  

През 2018 г. бе реализирана фотографска историческа изложба на побратимения 
град Кълъраш. Изложбата е открита в началото на месец декември в Художествена 
галерия „Проф. Илия Петров“ в Разград. По предложение на кмета на румънския град 

Даниел Драгулин до кмета на Разград д-р Валентин Василев изложбата гостува до края 
на месеца. Получено е предложение Община Разград също да направи такава изложба в 
Кълъраш през 2019 година.  
 

Мярка 4.1.2. Въвеждане на комплексно административно обслужване в 
сътрудничество със структурите на държавното управление 

В съответствие с приетите от Министерския съвет мерки за намаляване на 
административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на 
изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на 
хартиен носител Община Разград се присъедини към средата за междурегистров обмен, 

чрез която може да се извличат данни и справки от регистри. Това е възможност за 
реализиране на вътрешни електронни административни услуги и предпоставка за 
постигане на една от основните цели на електронното управление - комплексно 

административно обслужване на гражданите и бизнеса. 
Стартиралото през 2017 г. прилагане в общинската администрация на 

инструмента за организационно съвършенство Обща рамка за оценка CAF 2013 за 
постигане на непрекъснато подобрение и висок обществен резултат от 
административната дейност на Община Разград продължи и през 2018 г. В периода 
декември 2017 г.  – февруари 2018 г. бе извършена самооценка на администрацията, а 
през м. февруари 2018 г. с ръководството на Община Разград бяха обсъдени мерките и 

планът за подобрение. 
 

Специфична цел 4.2: Развитие на административния капацитет и повишаване 
качеството на публичните услуги 

Мярка 4.2.1. Повишаване квалификацията на служителите от общинската 
администрация за ефективно управление и качествени услуги 
 С оглед повишаване на квалификацията и подобряване на уменията 29 

служители в общинската администрация са преминали през 2018 г. различни обучения, 
свързани най вече с промени в нормативната уредба: общ регламент за защита на 
личните данни, промени в Кодекса на труда, Закона за противодействие на корупцията 
и отнемане на незаконно придобитото имущество, внедряване на CAF в 
администрацията, работа с нови програмни продукти, оперативна съвместимост и 

информационна сигурност и др. 

През 2018 г. продължава изпълнението на проект/бюджетна линия „Подобряване 
на административния капацитет на Община Разград за изпълнение на Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 -2020 г.“, финансовият 
ресурс по който е предназначен за финансиране на разходи с цел обезпечаване на 
дейностите по управление и изпълнение на Инвестиционната програма на Община 
Разград и функцията ù на Междинно звено по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020 г.  
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Специфична цел 4.3: Международно сътрудничество и разширяване участието на 

гражданското общество в подкрепа на местното развитие 
Мярка 4.3.1. Разширяване на мрежата за партньорство 
 През 2018 година голям брой деца от Разград на различна възраст участваха във 
фолклорни концерти на международни сцени и фестивали, както следва: 
- През месец юни 26 танцьори на възраст от 10 до 12 години и музиканти от Детска 
танцова студия „Капанче“ към НЧ „Напредък 1901“ участваха в Международен 

фолклорен фестивал „Цветята на Багаран“ в Слобозия, Румъния. Малките танцьори 

имаха две участия в концерти и участие в дефиле, заедно с всички групи от фестивала.  
- През м. септември 12 момичета от ДТФ „Хорце“ към ЦПЛР – Център за работа с деца 
участваха в празника Дните на Бранденбург, по покана на кмета на Витенберге, 
Германия, д-р Оливер Херман. Самолетните билети на децата и престоят на групата в 
немския град бяха финансово обезпечени от домакините. Танцьорите участваха в два 
концерта. 
- През м. септември в Кълъраш танцьори от Капански ансамбъл – Разград участваха в 
артистичната програма и в двата концерта на побратимените градове по време на 
Дните на Кълъраш. Те осъществиха контакти с танцьори на други побратимени 

градове. 
- По време на Панаира на киселото мляко и Фестивала на народните традиции и 

художествени занаята през месец юли две делегации от Кълъраш и Слобозия, Румъния, 
бяха гости на културните събития. Делегацията на Кълъраш бе водена от кмета на 
Общината Даниел Драгулин. Румънските гости участваха в професионалната 
презентация „Брандът на туристическата дестинация“, представена с практически 

съвети за местния бранд „Абритус“. Гости на Панаира в Разград бяха още 25 туристи 

от побратимената на Разград Община Шалон-ан-Шампан, Франция. 
- Официална делегация начело с кмета на Община Разград д-р Валентин Василев 
посети културните събития по време на отбелязване на Дните на Кълъраш, Румъния.  
- Кметът със заместниците си участва в среща на бивши и настоящи борци с български 

произход в Авджилар, Република Турция, където се срещнаха с кмета на побратимения 
град в Турция д-р Хандан Топрак.  

- Делегация, начело с кмета д-р Валентин Василев, уважи и поканата на кмета на 
Витенберге, Германия, придружен от своя заместник Галина Георгиева и директори на 
социални услуги посетиха германския град, в който бяха организирани срещи с местни 

власти, бизнес и социални институции. По време на това посещение бе постигнатото 

споразумение за обмен на експерти в социалния сектор за обучение и обмен на добри 

практики през 2019 година. 
- Официални делегации с общински съветници гостуваха на честванията на 50-

годишнината на окръг Яломица, в рамките на Дните на Слобозия през м. май 2018 

година, на Празника на Сомбатхей, Унгария, Празника на град Орел, Русия, във връзка 
със 75 години от освобождението на града през месец август. 
- На историческия фестивал „Античният Абритус“ в Разград през месец юни Серджо 

Якомони – президент на най-голямата група за исторически възстановки в света 
„Gruppo Storico Romano“ с още двама представители от Рим гостуваха и донесоха 
послание от гражданите на Рим и кмета Вирджиния Раджи до жителите на Разград. Те 
връчиха на кмета на Община Разград д-р Валентин Василев документ, с който е обявен 

за гражданин на Рим. 

 

Мярка 4.3.2. Сътрудничество и партньорство с граждански организации и 
сдружения на регионално, национално и международно ниво 
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 И през 2018 г. продължава активното сътрудничество и взаимодействие на 
Община Разград с НСОРБ, НАСОРБ, НАПОС, Асоциация по ВиК гр. Разград, 

Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград. Разходът по 

внесен членски внос за тях е в размер на 23 068 лв. за 2018 г.  

 

Таблица: Индикатори за въздействие 

№ 
Индикатор за 

въздействие 
Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Стойност 

Базова 

2013 г. 
Междинна 

2017 г. 
Целева 

2020 г. 

Изпълне
ние към 

2018 г.  
Стратегическа цел 1: 

Икономически растеж, основан на знание и иновации 

 

1 

Произведена 
продукция от 
промишлени 

предприятия 

млн. лв. НСИ годишно НП 800 560 925* 

2 
Реализирани 

иновационни проекти 
брой ИСУН годишно 0 4 8 6 

Стратегическа цел 2: 

Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места 

3 

Променен! Размер на 
разходите за проекти с 
екологично 

предназначение на 
човек от населението 

лева 
Община 
Разград 

годишно НП 150 300 119,02 

4 

Променен! Брой 

жилищни сгради с 
подобрена енергийна 
ефективност 

брой 
Община 
Разград 

годишно НП НП 30 6 

Стратегическа цел 3: 

Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, здравеопазване, богат 

културен живот и личностна изява 

5 
Намаляване нивото на 
безработица 

% 

намалениe 

Агенция по 

заетостта 
годишно НП 0.8 2.0 1,7 

*Данните,  предоставени от НСИ са към 31.12.2017 г. 

 

Таблица: Индикатори за резултат 

№ 
Индикатор за 

резултат 

Мерна 

единица 

Източник на 

информация 

Период 

на 

отчитане 

Стойност 

Базова 

2013 г. 
Междинна 

2017 г. 
Целева 

2020 г. 

Изпълне
ние към 

2018 г. 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 
 

Специфична цел 1.1. Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия 
 

1 
Променен! Брой 

предприятия 
брой НСИ годишно 2 320 2 342 2 400 2 349* 

2 
Нетни приходи от 
продажби 

хил. лв. НСИ годишно НП 1 788 755 1 250 000 2 020 198* 

Специфична цел 1.2. Развитието на ключови за региона производства, двигател на общинската икономика 

1 
Размер на вложените 
инвестиции. 

хил. лв. 
Община 
Разград 

годишно НП 30 000 40 000 91 048 

Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и ефективното  
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използване на горскостопанските ресурси  

1 

Обработваема земя от 
общата земеделска 
площ 

% НСИ годишно 84 80,81 90 81,06 

2 

Размер на 
инвестициите в 
горскостопанския 
сектор 

хил. лв. 
Община 
Разград 

годишно НП 117 2 500 16 

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика 

1 

Брой посещения на 
обектите на 
културното и 

историческото 

наследство и 

природните обекти 

брой 
Община 
Разград 

годишно 20 300  46 197 40 000 48 700 

2 Леглова база брой НСИ годишно 399 480 721 707* 

Приоритет 2: Устойчиво интегрирано териториално развитие 

Специфична цел 2.1. Подобряване плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестиционни 

инициативи 

1 

Изготвени 

инвестиционни 

проекти 

брой 
Община 
Разград 

годишно НП 12 28 1 

Специфична цел 2.2. Интегрирано развитие на гр. Разград 

1 
Подобрена градска 
среда 

хил. кв. 
метра 

Община 
Разград 

годишно НП 200 400 - 

2 

Ремонтирани и 

новоизградени 

улични мрежи 

кв. м. 
Община 
Разград 

годишно НП 48 630 34 700 13 400 

3 

Ремонтирана и 

обновена 
материално-

техническа база с 
мерки за енергийна 
ефективност на 
сгради с обществено 

предназначение 

брой 
Община 
Разград 

годишно НП 15 30 - 

Специфична цел 2.3. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за засилване на 

икономическото и социално-териториално сближаване на територията на общината 

1 

Реконструкция и 

рехабилитация на 
общинската пътна 
мрежа 

км. 
Община 
Разград 

годишно НП 10,7  40 2 

2 

Домакинства с 
достъп до 

канализации за 
отпадни води 

брой 
Община 
Разград 

годишно 13 500 13 500 19 000 13500 

Специфична цел 2.4. Подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна 

околна среда и опазване на природата 

1 
Пречистени отпадни 

води 
хил.куб.м 

Община 
Разград 

годишно 2 500 2 500 2 940 2 500 

2 

Процент на 
рециклирани и 

оползотворени 

отпадъци 

% 
Община 
Разград 

годишно НП 0 50 0 
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3 

Изградени мощности 

от възобновяеми 

енергийни източници 

киловат 
Община 
Разград 

годишно НП 500 5 500 600 

Приоритет 3: Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване образователното ниво 

на населението 

1 

Допълнен! 

Отпаднали ученици 

от I до VIII клас 
брой НСИ годишно 32 20 10 184* 

Специфична цел 3.2. Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено използване на 

знанията и уменията 

 

1 

Променен! Лица 
преминали обучение 
за професионална 
квалификация 

брой ДБТ Разград годишно 253 400 500 116 

Специфична цел 3.3. Подобряване на качеството и осигуряване на равен достъп до здравни 

услуги на населението 
 

1 
Брой население на 1 

лекар 
брой НЦЗИ годишно 525 400 300 271 

2 
Брой население на 1 

дентален лекар 
брой НЦЗИ годишно 1 507 1 300 1 100 1 021 

Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на услуги в 

общността за превенция на социалното изключване и изолацията 

 

1 

Разкрити 

алтернативни 

социални услуги 

брой 
Община 
Разград 

годишно 6 11 15 1 

2 

Обслужени 

потребители на 
социални услуги 

брой 
Община 
Разград 

годишно 856 895 1 000 1 509 

Специфична цел 3.5. Съхраняване на културната идентичност и създаване на условия за богат културен 

живот, спорт и свободно време 

1 

Организиране на 
различни форми за 
изява – прегледи на 
любителското 

творчество, 

фестивали, конкурси, 

изложби и др. 

брой 
Община 
Разград 

годишно 10 18 26 13 

2 
Активно спортуващи 

лица 
брой 

Община 
Разград 

годишно 600 800 1 000 716 

Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса 
 

Специфична цел 4.1. Развитие на междуинституционалното и междуобщинското сътрудничество 

1 

Стойност на 
реализирани 

съвместни проекти 

хил. лв. 
Община 
Разград 

годишно НП - 800 - 

Специфична цел 4.2. Развитие на административния капацитет и повишаване качеството на 

публичните услуги 

 

1 
Общински служители 

с висше образование 
% 

Община 
Разград 

годишно 59 49 75 55,03 

2 

Изпълнени проекти 

по оперативни 

програми от Община 
Разград 

брой 
Община 
Разград 

годишно 39 70 100 2 

Специфична цел 4.3. Международно сътрудничество и разширяване участието на гражданското общество в 

подкрепа на местното развитие 
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1 

Реализирани 

инициативи с 
побратимени градове 

брой 
Община 
Разград 

годишно НП 14 8 9 

2 

Участие и 

сътрудничество с 
регионалните и 

международни 

сдружения 

брой 
Община 
Разград 

годишно НП 5 12 5 

*Данните, предоставени от НСИ са към 31.12.2017 г. 

 

 

 

 

3.  ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ПЛАНА 

Мерки за наблюдение и използвани механизми за събиране, обработване и анализ 
на данни 

Със Заповед № 46 от 11.01.2019 г. на кмета на Община Разград е определена 
Работна група за изготвяне на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР 

на Община Разград 2014-2020 г. (Актуализиран документ за изпълнение на Общински 

план за развитие на Община Разград 2014 – 2020 г.) за 2018 година. На заседание на 
работната група бе създадена организация по изготвяне на годишния доклад – 

подготовка на информации по структурни направления, срок, в който да бъдат 
изготвени, обобщаване на информацията и др.  

Събирането на необходимата информация е извършено чрез:  
Писмени запитвания 

- С официални писма е поискана статистическа информация по актуални икономически  

показатели и данни за състоянието на пазара на труда в община Разград и област 
Разград, както и друга информация по индикатори, отразяващи изпълнението на 
отделни мерки от ОПР 2014-2020 за наблюдавания период от: Отдел „Статистически 

изследвания” – Разград към ТСБ - Север, Дирекция „Бюро по труда” – Разград, 

Общинска служба по земеделие- Разград, АПИ „Областно пътно управление“ – 

Разград, Районна здравна инспекция – Разград, МБАЛ „Св. Иван Рилски - Разград“ АД 

и МСП с ключови за региона производства. Получена е обратна информация от всички 

изброени по-горе администрации и частично от фирмите.  
- На електронен носител - от ръководителите на дирекции и отдели от общинска 
администрация: дирекции „Програми и околна среда”, „Култура, спорт и туризъм”, 

„Хуманитарни дейности”, „Финансови дейности и местни данъци и такси”, отдели 

„Образование”, „Здравеопазване“, „Програми и проекти”, „Общинска собственост и 

земеделие”, „Инвестиционни дейности”, „Социални дейности”, Секретар на Община 
Разград, Главен архитект на Община Разград, е получена информация, относно 

постигнатия напредък по изпълнението на конкретни мерки и дейности от ОПР.  

Запитвания по телефона 

С цел набиране на допълнителна и прецизиране на предоставената информация за 
някои от мерките и дейности на плана са проведени телефонни разговори с експерти от 
различните функционални отдели в общинска администрация, ръководители на 
проекти, ръководители на общински предприятия и други.  

Набиране на информация от интернет страниците на министерства и институции 
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• Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в 
България - https://eumis2020.government.bg/; 

• Национален статистически институт - http://www.nsi.bg/;  

 Реализираните дейности, свързани с процеса на наблюдение на изпълнението 

могат да бъдат окрупнени в дейности по осигуряването и събирането на данни, 

дейности по анализ на данните и на информация (прилагане на статистически методи, 

проследяване, където е приложимо, на тенденциите, формулиране на изводи), дейности 

по докладване на резултатите. 
 

Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана и мерки за 

преодоляването им  
 През изтеклата 2018 г., както и през предходните години, основен проблем при 

реализацията на мерките от ОПР е недостатъчният финансов ресурс, независимо от 
неговия произход. Недостатъчни общински бюджетни средства, забавено 

възстановяване на финансов ресурс по проектите, финансирани по оперативните 
програми, налагането на финансови корекции от Управляващите органи при 

реализацията на проектите, което води до допълнително натоварване на общинския 
бюджет и забавяне на плащания към изпълнители.  

 Като слаба страна при реализацията на различните проекти следва да се отбележи 

и вероятността от обжалване на обществените поръчки по възлагане на дейности, което 

от своя страна силно бави изпълнението им. Факт е, че именно поради обжалване на 
обществени поръчки, двата най-големи големи проекта на Община Разград по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., стартираха същинското 

изпълнение на СМР с половин година по-късно (единият през м. май 2018 г., другият 
през м. септември 2018 г.).  
 В допълнение, финансовите инструменти по Оперативна програма „Региони в 
растеж“ обявиха прием на проектни предложения през м. януари 2019 г., което направи 

2018 г. „нулева“ по отношение на кандидатстване с обекти на културната 
инфраструктура. 
 Стъпка, в посока преодоляването на тези негативи, би било търсенето на други 

източници за осигуряване на финансов ресурс (напр. Фонд Флаг) и регулярното 

представяне на искания за плащане (респективно навременното произнасяне на 
Управляващия орган по тях).  

 

Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение 
на плана 

Общинският план за развитие 2014-2020 на Община Разград и програмата за 
неговата реализация, Годишните доклади за напредъка по изпълнението му за 2014 г., 
2015 г., 2016 г., 2017 г., както и извършената Междинна оценка на плана към м. 

ноември 2017 г. и изготвеният през м. ноември 2018 г. Актуализиран документ  за 
изпълнение на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Разград, са 
общодостъпни, публикувани на официалната интернет страница на Община Разград.  

Важна предпоставка за постигане целите и приоритетите на плана са 
публичността и информираността на местната общност. Чрез тях индиректно се 
създават разбиране и ангажираност към изпълнението на целите на програмата. 
Информация за изпълнението на проекти и дейности, залегнали в приоритетите на 
ОПР, се получава от организирани периодични пресконференции на ръководството на 
Община Разград със средствата за масова информация, пресконференции по повод 

подписване на  договори за  предоставяне на БФП по оперативни програми, 

публикации в печатната/електронна преса и на интернет страницата на Община Разград 
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за напредъка по изпълнението на финансирани проекти. Презентационните материали 

и брошури, които се изработват и разпространяват, са ефективно средство за 
информация и публичност на всички проекти, които се изпълняват и са включени в 
плана за реализация. 
 

Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР със секторните 
политики, планове и програми на територията на общината, вкл. мерките за 

ограничаване изменението на климата и за адаптация към вече настъпили 

проблеми  

Общинският план за развитие на Общината е разработен в съответствие с 
изискванията на Закона за регионалното развитие. Пряко кореспондира с Областната 
стратегия за развитие на област Разград (и Актуализираният документ за нейното 

изпълнение), Регионалния план за развитие на Северен централен район и индиректно 

с Националната стратегия за регионално развитие 2012 - 2022. При изготвянето и при 

реализацията му са използвани и се прилагат и други стратегически документи на 
Община Разград - Общ устройствен план на община Разград, Общинска програма за 
опазване на околната среда 2012-2017, План за защита при бедствия на община 
Разград, Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
в община Разград 2017-2018 г., План за действие на Община Разград в изпълнение на 
Областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и 

други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 
2015–2017 г. и др. Голяма част от тези стратегически документи се отчитат ежегодно, 

което улеснява съгласуваността им с общинския план. В допълнение, прилагането на 
определени секторни политики и/или тяхното изменение е неразривно свързано с 
реализацията на проектни намерения на общинската администрация, които са 
залегнали в ОПР. 

По отношение предприетите мерки за ограничаване изменението на климата и за 
адаптацията към вече настъпилите промени следва да се отбележи, че 2018 г. бе 
година, в която бе поставено началото на една по-значима стъпка в посока 
минимизиране на последствията от климатичните промени. В 11 обекта на 
образователната инфраструктура в града – детски градини, детски ясли и училища в 
началото на 2019 г. ще започне изпълнение на енергоефективни мерки, които ще 
намалят енергийното потребление на сградите и ще имат положително въздействие над 

микроклимата в района.  
Продължава своята реализация и приета с Решение 316 от 04.04.2017 г. Програма 

за управление на отпадъците на община Разград за периода 2017 – 2020 г. 
 

Мерки за прилагане на принципа за партньорство  

Основните цели на прилагане принципа на партньорството са по-точното 

определяне на резултатите и по-ефективно изпълнение. То повишава ефективността и 

ефикасността на плановия документ. Прилагането на принципа за партньорство в 
процеса на реализацията на ОПР визира основно осигуряването на прозрачност и 

разбиране от страна на заинтересованите страни на основните цели и очаквани 

резултати от прилагането на дадена мярка. По този начин се постига по-голяма 
заинтересованост и ангажираност на целевите групи. Привличането на всички 

структури на гражданското общество и партньорската работа с тях води до избор на 
решения, удовлетворяващи максимален кръг от обществото. В този смисъл 

прилагането на принципа за партньорство е неразривно свързан с изпълнението на 
мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 
плана и ги надгражда.  
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Прилагането на принципа на партньорството намира израз най-вече при 

подготовката на плановия документ и извършването на промени в него посредством 

провеждането на работни групи и обществени обсъждания. Тези мерки включително са 
регламентирани и в нормативната уредба (ЗРР и ППЗРР). Не следва да се пропускат и 

обществените консултации и при подготовката и изпълнението на проекти, 

съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, дейности, 

които в по-голямата си част са задължителни. 

 

Резултати от извършени оценки към края на 2018 г.  
 На база извършената м. ноември 2017 г. Междинна оценка на Общинския план за 
развитие на община Разград 2014-2020 г., Общинска администрация Разград предприе 
действия и възложи през м. октомври 2018 г. изготвянето на Актуализиран документ за 
изпълнение на Общински план за развитие 2014-2020 г. на Община Разград. 

Документът отразява препоръките на Междинната оценка и включва: актуализиран 

социално-икономически анализ на общината; актуализирани индикатори за 
наблюдение и оценка на плана (отстранени нерелевантните и неизмерими индикатори 

и заложени базови, междинни и целеви стойности на индикаторите, по които да може 
да се следи и отчита изпълнението на ОПР); актуализирана индикативна финансова 
таблица на база изпълнението до момента и реалните перспективи за привличане на 
финансов ресурс от Община Разград до 2020 г. 
 Актуализираният документ за изпълнение на Общински план за развитие 2014-

2020 г. на Община Разград е приет с решение на ОбС – Разград № 635 по протокол № 

48 от 27.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР И НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

РАЗВИТИЕ 

 

Проекти с бенефициент Община Разград 

 По отношение на Община Разград и проектната дейност през 2018 г. са сключени 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализация на следните 
проекти: 

• „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално 

слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ по ОП 

„Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. на стойност 2 421 999,99 лв.; 

• „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда 
общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ по ОП 

„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на стойност 989 999,98 лв. 

 

Проекти в процес на изпълнение през 2018 г. и приключили през същата година: 
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„Създаване на център към Домашен социален патронаж гр. Разград за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване“, финансиран по ОП „Развитие на 
човешките ресурси" 2014 - 2020", Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 3 „Повишаване на  
достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, 

включително здравни и социални услуги от общ интерес", процедура BG05M9OP001-

2.002 „Независим живот“. 

Период на изпълнение: 23 месеца (от 01.02.2016 г. до 01.01.2018 г.) 
Общ бюджет: 498 556 лв. 
Постигнати резултати: Създаден устойчив модел за комплексна грижа в семейна среда 
за лица в невъзможност за самообслужване и хора в риск от изолация чрез прилагане на 
иновативен подход. Разширен кръга на услугите и дейностите, предоставяни от 
Домашен социален патронаж чрез разкрития по проекта Център за почасово 

предоставяне на услуги за социално включване. Създадени работни места в сектора на 
социалните услуги, подбрани и назначени експерти с различен профил на 
компетентност: управител; сътрудник, социални дейности; технически организатор; 

психолог; кинезитерапевт и медицинска сестра. Извършен подбор и обучения на 
лицата, пряко ангажирани с предоставянето на услугите в домашна среда. Осигурена 
подкрепа на зависимите членове на семействата на лицата с увреждания за по-

активното им участие в социално-икономическия живот на общността. Услугата 
„Домашен помощник“ е предоставена на 80 - 85 потребители от 15 лица, а услугата 
„Личен асистент“ - на 40 потребители от 40 лица. 
 

„Осигуряване функционирането на Областен информационен център - Разград“, 

финансиран по ОП „Добро управление“, Приоритетна ос 4:  „Техническа помощ за 
управление на ЕСИФ“, процедура BG05SFOP001-4.001 Осигуряване функционирането 

на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“. 

Период на изпълнение: 36,5 месеца (от 13.12.2015 г. до 31.12.2018 г.) 
Общ бюджет: 314 594,95 лв. 
Постигнати резултати: Осигурено ефективното функциониране на Областен 

информационен център Разград. Надградени са постигнатите до момента резултати с 
цел повишаване информираността на гражданите, достъпността до информация и 

популяризиране на възможностите, които ЕС предоставя през програмен период 2014 - 

2020 г. 
 

 

 

Проекти в процес на изпълнение през 2018 г. и продължаващи през 2019 г.: 
 

“Обществена трапезария”, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към МТСП. 

Период на изпълнение: 12 месеца (от 01.01.2017 г. до 28.02.2018 г.) 
Общ бюджет: 34 070,00 лв. 
Постигнати резултати: Разширен обхват на социалните услуги на територията на 
община Разград чрез предоставяне на услуга „Обществена трапезария” на 50 

потребители - лица и семейства на месечно подпомагане с доход, по-нисък от 
диференцирания минимален доход; лица с доказана липса на доходи и близки, които да 
се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии 

за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии; скитащи и 

бездомни лица и деца. Постигане на по – пълно социално включване, социална 
интеграция и ресоциализация на ползвателите на услугата.  
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На 19.02.2018 г. е сключен нов договор № РД 04-26 за продължаване предоставянето на 
услугата, с който стартира проект: 
“Обществена трапезария”, финансиран от Фонд „Социална закрила“ към 

Министерство на труда и социалната политика. 
Период на изпълнение: 10 месеца (от 01.03.2018 г. до 31.12.2018 г.) 
Общ бюджет: 30 015 лв. 
Очаквани резултати: Разширен обхват на социалните услуги на територията на община 
Разград, чрез предоставяне на услуга „Обществена трапезария” на 50 потребители - 

лица и семейства на месечно подпомагане с доход, по-нисък от диференцирания 
минимален доход; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; 

самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен 

стаж и възраст, за инвалидност, наследствени пенсии; скитащи и бездомни лица и деца. 
Постигане на по – пълно социално включване, социална интеграция и ресоциализация 
на ползвателите на услугата. 
 

Сключен нов договор № РД 04 – 315 от 20.12.2018 г. за продължаване предоставянето 

на услугата.  
 

„Осигуряване на топъл обяд в община Разград“, финансиран по Оперативна 
програма за храни и/или материално осигуряване, Операция тип 3: „Осигуряване на 
топъл обяд“, процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-03.02 

„Осигуряване на топъл обяд – 2016“ 

Период на изпълнение: 42 месеца (01.06.2016 г. – 31.12.2019 г.) 
Общ бюджет: 121 610,50 лв. 
Очаквани резултати: Намаляване броя на живеещите в бедност лица чрез предоставяне 
на топъл обяд на 50 лица. Индивидуално консултиране относно възможностите за 
ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на община Разград, 

административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано 

хранене и други форми на подкрепа предвид нуждите и проблемите на 
бенефициентите.  
 

„Приеми ме 2015“ (Община Разград е партньор по проекта), финансиран по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, Приоритетна ос 2: „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 3 

„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и 

висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“, 

процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“. 

Период на изпълнение: срок за изпълнение на проекта - 62 месеца (от 11.12.2015 г. до 

28.02.2021 г.), срок за предоставяне на социалната услуга - 60 месеца (от 11.12.2015 г. 
до 31.12.2020 г.) 
Общ бюджет: 136 404 000 лв. (за всички партньори по проекта). 
Очаквани резултати: Подкрепа на процеса на деинституционализация на деца чрез 
продължаване и надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна 
грижа за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с 
увреждания. Развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и техните 
родители. Разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез 
подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна грижа“. Допълване и 

надграждане на проект „И аз имам семейство“, операция BG051РО001-5.2.11 – 

„Приеми ме“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.                  
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„Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата от 

Община Разград“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“, 

Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,  

Инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна 
цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ 

интерес", процедура за директно предоставяне на БФП BG05М90Р001-2.004 „Услуги за 
ранно детско развитие“. 

Период на изпълнение: 42 месеца (от 01.07.2016 г. до 31.12.2019 г.)  
Общ бюджет: 830 567,00 лв. 
Очаквани резултати: Превенция на социалното изключване, намаляване на бедността 
сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на 
създадените по Проекта за социално включване интегрирани услуги за ранно детско 

развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с 
увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители. Осигурена подкрепа на 
деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна 
грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване 
на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и 

предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. 

 

„Подобряване на административния капацитет на Община Разград за изпълнение 
на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014 - 

2020 г.“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014 - 2020 г.“, Приоритетна ос 8 

„Техническа помощ“, процедура „Бюджетна линия за 39 общини - бенефициенти по 

приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ 

Период на изпълнение: 61 месеца (от 04.07.2016 г. до 04.08.2021 г.) 
Общ бюджет: 106 167,76 лв. 
Очаквани резултати: Финансово обезпечаване на работата на членовете на Междинното 

звено за оценка на проектни предложения за кандидатстване по Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г., в т.ч. на наетите външни оценители. Финансово обезпечаване на 
работата на екипа по управление и изпълнение на Инвестиционна програма за 
устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020 за периода до 2023 

г. Предоставяне на възможност за участие в програми и обучения за обмен на опит и 

добри практики на членовете на Междинното звено и екипа по управление и 

изпълнение на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие 
на община Разград 2020. 

 

„Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ в рамките на 
"Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община 
Разград 2020", финансиран по ОП „Региони в растеж 2014 - 2020 г.“, Приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 

Период на изпълнение: 30 месеца (от 16.01.2017 г. до 16.07.2019 г.) 
Общ бюджет: 5 948 844,51 лв. 
Очаквани резултати: Благоустрояване на кв. „Орел“ чрез интервенции, насочени към 

паркоустройство, алейна мрежа, кътове за отдих, пешеходни алеи и тротоари, 

изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, обслужващи улици и 

паркоместа, детски и спортни площадки, изграждане на енергоспестяващо осветление и 

др. 
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„Ремонт, обновяване на материално - техническата база и мерки за енергийна 

ефективност в образователните институции на територията на град Разград“ в 
рамките на „Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на 
община Разград 2020“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014 - 2020 г.“, 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“. 

Период на изпълнение: 30 месеца (от 29.09.2017 г. до 29.03.2020 г.) 
Общ бюджет: 9 897 137,19 лв. 
Очаквани резултати: Подобряване състоянието на образователната инфраструктура и 

изпълнение на мерки за енергийна ефективност в ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Славейче“, 

Детска ясла „Слънчево детство“, ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, 

Изграждане на физкултурен салон към ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“, Детска ясла 
„Звездици“, ДГ №4 „Митко Палаузов“, ДГ №6 „Шестте ястребинчета“,  ДГ №12 

„Зорница“, ДГ №3 „Приказка“, ДГ №5 „Незабравка“. 

 

„Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“, 

финансиран по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, 

процедура за директно предоставяне на БФП BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана 
процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации 

за предварително третиране на битови отпадъци“. 

Период на изпълнение: за изпълнение на проекта - 27 месеца (от 30.11.2017 г. до 

29.02.2020 г.), срок на административния договор за БФП - 32 месеца. 
Общ бюджет: 13 534 452,99 лв. 
Очаквани резултати: Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за 
предварително третиране на битови отпадъци, подобряване качеството на околната 
среда за жителите в общините чрез намаляване на свързаните с депонирането на 
отпадъци вредни емисии, предоставяне на нов тип услуга относно отпадъците на 
жителите и бизнеса в общините, разкрити нови работни места, необходими за 
експлоатация на изградената инфраструктура. 
 

„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“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014 -

2020 г.“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура за 
предоставяне на БФП BG16RFOP001-5.001 – „Подкрепа за деинституционализация на 
грижите за деца“. 

Период на изпълнение: 24 месеца (от 01.12.2017 г. до 01.12.2019 г.) 
Общ бюджет: 615 000 лв. 
Очаквани резултати: Осигуряване на подходяща и ефективна социална 
инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи 

услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижата за деца чрез 
следните мерки: ремонт на Център за обществена подкрепа с цел увеличаване на 
неговия капацитет; включване към предлаганите услуги от Дневен център за деца с 
увреждания на услуги за Център за социална рехабилитация и интеграция; разкриване 
на Преходно жилище за деца от 15 до 18 - годишна възраст; разкриване на 
Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 - годишна възраст. 
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„Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално 

слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ в 
рамките на „Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на 
община Разград 2020“, финансирана по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014 - 2020“. 

Общ бюджет: 2 421 999,99 лв. 
Период на изпълнение: 30 месеца (от 02.08.2018 г. до 02.02.2021 г.) 
Очаквани резултати: Изграждане на съвременна, подходяща рентабилна социална 
инфраструктура в община Разград, която да осигури отговарящи на нормите и 

изискванията социални жилища, за настаняване на уязвими, малцинствени и социално 

слаби групи от населението; създаване на условия за пълноценна реализация, чрез 
грижа и подкрепа на местните общности, групи и лица в риск и осигуряването на 
достъпна и качествена социална грижа. 
  

„Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда 

общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“ в 
рамките на „Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на 
община Разград 2020“, финансиран по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014 - 2020“ 

Дата на сключване на договора / заповедта: 2.08.2018 г. 
Период на изпълнение: 30 месеца (от 02.08.2018 г. до 02.02.2021 г.) 
Общ бюджет: 989 999.98 лв. 
Очаквани резултати: Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда общинска собственост за осигуряване на подходящи условия за предоставянето 

на социалната услуга в общността – Център за работа с деца на улицата; подобряване 
на условията за предоставяне на социалната услуга – Център за работа с деца на 
улицата; осигуряване на безопасна и защитена среда на децата, предотвратяване на 
социалната им изолация и превенция на социалните прояви; разширяване на 
традиционно добрите услуги в общността, предоставяни от Община Разград и 

осигуряване на равен достъп до тях. 

 

  

Проекти с бенефициенти фирми, НПО и други1
                  

 На територията на община Разград през 2018 г. по процедури на оперативните 
програми са изпълнявани следните проекти: 

 

„Подкрепа за създаване на нови работни места във "Вип контакт" ООД“ по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.  
Бенефициент: „Вип контакт“ ООД  

Период на изпълнение: 16 месеца (от 05.09.2017 г. до 31.12.2018 г.) 
Общ бюджет: 154 370,97 лв. 
Резюме на дейностите: наемане на 12 безработни лица - безработни младежи до 29 

години, които да преминат през обучение за придобиване на професионални умения в 

                                                           
1
 Данните са извлечени от ИСУН 2020 
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сферата на обслужването по професии „Сервитьор – барман“ и „Готвач“ и запазване на 
минимум 5 от създадените работни места след приключване на проекта. 
 

„Възможности за обучения за заетите лица в „МАТ“ ООД“ по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 -2020 г.  
Бенефициент: „МАТ“ ООД  

Период на изпълнение: 9 месеца (от 21.02.2018 г. до 21.11.2018 г.) 
Общ бюджет: 84 975 лв. 
Резюме на дейностите: обучение на лица, работещи във фирмата, които имат завършена 
образователна степен по-ниска от ISCED 4. Обучение за 55 лица по професия: 521030 –

„Машинен оператор“, специалност: 5210301-„Металорежещи машини“ от втора 
квалификационна степен и обучение за 10 лица по професия: 521010 – „Машинен 

техник“, специалност: 5210117 – „Технология на машиностроенето“. 

 

„Подобряване качеството на работните места и минимизиране на рисковите 
фактори в „Бонев“ ООД“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.  
Бенефициент: „Бонев“ ООД 

Период на изпълнение: 10 месеца (от 25.05.2017 г. до 25.03.2018 г.) 
Общ бюджет: 93 645,32 лв. 
Резюме на дейностите: въвеждане на механизми за ефективно управление на персонала, 
постигане на индивидуална и колективна защита на служителите на фирмата, които 

видят до ефективно повишаване на производителността на труда. Внедряването на 
система за управление на човешките ресурси за оптимизиране на административните и 

организационни процеси в предприятието.  

 

„Обучения на заети лица в Борник“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 

2020 г.   
Бенефициент: „Борник – Борислав Генчев“ ЕТ 

Период на изпълнение: 8 месеца (от 26.02.2018 г. до 26.10.2018 г.) 
Общ бюджет: 23 430 лв. 
Резюме на дейностите: изграждане на умения за адекватен отговор в участниците от 
целевата група на динамичните промени в изискванията към работната сила и 

актуалните нужди на ЕТ „Борник – Борислав Генчев“ чрез провеждане на две 
квалификационни и за Ключова компетентност 2 обучения. По проекта 14 участника  
придобиват II ПКС по професия „Хлебар-сладкар“; 4 човека I ПКС по професия 
„Работник в хранително-вкусовата промишленост“ и 3 лица умения по Ключова 
компетентност 2 „Общуване на чужди езици-Английски език“. 

 

„Подобряване условията на труд във „Вилли-10“ ЕООД“ по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.  
Бенефициент: „Валли-10“ ЕООД гр. Разград 

Период на изпълнение: 12 месеца (от 22.05.2017 г. до 22.05.2018 г.)  
Общ бюджет: 190 337,72 лв. 
Резюме на дейностите: подобряване работната среда в дружеството, чрез осигуряването 

на по-добри и безопасни условия на труд, както и посредством въвеждането на 
ефективни и иновативни форми на организация на труд и управлението на човешките 
ресурси. 

 

„Подобряване на безопасността и здравето на работещите в „Интер инженеринг - 
10“ ООД“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.  
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Бенефициент: „Интер инженеринг - 10“ ООД 

Период на изпълнение: 10 месеца (от 18.05.2017 г. до 18.03.2018 г.) 
Общ бюджет: 183 371 лв. 
Резюме на дейностите: подобряване условията на труд чрез допълнителни мерки за 
подобряване на работната среда, защита на здравето на работниците и служителите, 
както и към удължаване на професионалният живот на лица над 54 г., подобряване 
ефективността на труда и насоченост към зелени работни места, посредством 

разработване, адаптиране и внедряване на система за управление и развитие на 
човешките ресурси и подобряване условията на труд и безопасност, чрез осигуряване 
на лични и колективни средства за защита, организиране на обучения за специфичните 
рискове на работното място, внедряване и сертификация на стандарт за безопасност 
OHSAS 18001, надграждане на социалните придобивки. 

 

„Подобряване на условията на труд и оптимизация на трудовата дейност в „САВ-

Разград“ ООД“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 
Бенефициент: „САВ-Разград“ ООД 

Период на изпълнение: 14 месеца (от 20.06.2017 г. до 20.08.2018 г.)  
Общ бюджет: 220 791,10 лв. 
Резюме на дейностите: подобряване на съществуващите и въвеждането на нови 

организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси, 

инвестиране в безопасни и здравословни условия на труд, насърчаване на заетостта в 
предприятието, което да осигури по-производителни, безопасни и здравословни 

условия на труд. Особен акцент е поставен върху заетите лица на възраст над 54 години 

и лицата с намалена работоспособност.  
 

 „Обучения на заети лица в „Юта комерс“ ЕООД“ по ОП „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014 – 2020 г.  
Бенефициент: „Юта комерс“ ЕООД 

Период на изпълнение: 8 месеца (от 26.02.2018 г. до 26.10.2018 г.) 
Бенефициент: „Юта комерс“ ЕООД 

Общ бюджет: 27 500 лв. 
Резюме на дейностите: Обучение на 18 лица по професия „Продавач-консултант“, 8 от 
тях по Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и 2 лица с висше 
образование по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, развивайки 

проактивно социално и икономическо поведение. 
 

„Оптимизиране на бизнес процесите и повишаване на управленския капацитет на 

„Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 

– 2020 г.  
Бенефициент: „Ти Ви Ти Интернешънъл“ ЕООД 

Период на изпълнение: 19 месеца (от 6.03.2017 г. до 19.09.2018 г.)  
Общ бюджет: 369 411 лв. 
Резюме на дейностите: Внедряване на система за управление на бизнес процесите и 

система за репортинг и бизнес анализ закупуване на специализирано оборудване – 

работни станции за работа на системите, което да доведе до по-ефективна и ефикасна 
организация на дейността, по-добро планиране, подобрен контрол и оптимално 

използване на ресурсите в предприятието.  

 

„Енергийна ефективност и ефикасност в „Строймонтаж“ ЕАД“ по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.  
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Бенефициент: „Строймонтаж“ ЕАД 

Период на изпълнение: 13 месеца (от 18.08.2017 г. до 14.09.2018 г.)  
Общ бюджет: 1 232 495,27 лв. 
Резюме на дейностите: повишаване на енергийната ефективност на предприятието, 

което води до намаляване на производствените разходи, повишаване на 
екологосъобразността и увеличаване на конкурентоспособността. Елемент от 
дейностите е доставка и въвеждане в експлоатация на стационарен бетонов възел, 

инсталация за рециклиране на остатъчен бетон, комбиниран багер-товарач, колесен 

челен товарач и система за мониторинг на енергопотреблението. 

 

„Подобряване на енергийната ефективност на „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ“ ООД“ по 

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 
Бенефициент: „РАЗГРАД ПОЛИГРАФ“ ООД 

Период на изпълнение: 12 месеца (18.08.2017 г. - 18.08.2018 г.) 
Общ бюджет: 185 790, 71 лв. 
Резюме на дейностите: повишаване на конкурентоспособността на фирмата 
посредством подобряване на енергийната ефективност, разширяване на 
производствения капацитет, намаляване на себестойността на продукцията чрез 
увеличение на производителността и намаляване на специфичното потребление на 
електроенергия. Инвестиции за доставка на нови високопроизводителни и енергийно 

ефективни машини за производство на изделия от хартия и картон, както и за доставка 
и въвеждане в експлоатация на автоматизирана система за мониторинг и контрол на 
енергопотреблението, система за рекуперация на отпадна топлина от вентилационната 
инсталация, въвеждане и сертифициране на ISO 50001. 

 

„Инвестиции за повишаване на енергийна ефективност на „Инокс“ ООД“ по ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. 
Бенефициент: „Инокс“ ООД 

Период на изпълнение: 16 месеца (от 15.11.2017 г. до 15.03.2019 г.) 
Бенефициент: „Инокс“ ООД 

Общ бюджет: 802 000 лв. 
Резюме на дейностите: повишаване на енергийната ефективност и разширяване на 
капацитета на съществуващ стопански обект – производствената база на фирма 
„ИНОКС“ ООД в гр. Разград, чрез въвеждане на енергоспестяващи мерки.  

 

„Повишаване на енергийната ефективност на „Каримекс“ ЕООД“ по ОП 

„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. 
Бенефициент: „Каримекс“ ЕООД 

Период на изпълнение: 18 месеца (от 18.08.2017 г. до 18.02.2019 г.)  
Общ бюджет: 548 500 лв. 
Резюме на дейностите: подобряване на енергийната ефективност на „Каримекс“ ЕООД 

при производството на метални конструкции и части от тях чрез дейности по 

закупуване, доставка и пуск в експлоатация на ново високотехнологично енергийно 

ефективно оборудване за производство на метални изделия, одобрено от Агенцията за 
устойчиво енергийно развитие. 
 

„Ефективен производствен процес в „Биовет“ АД“ по ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. 
Бенефициент: „Биовет“ АД 

Период на изпълнение: 24 месеца (от 28.12.2017 г. до 28.12.2019 г.) 
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Общ бюджет: 2 251 318 лв. 
Резюме на дейностите: повишаване на енергийната ефективност и намаляване 
разходите за енергия за производствени нужди на площадките на фирмата, 
разположени в гр. Разград, което да доведе до подобряване на общия производствен 

капацитет, енергийни спестявания и повишаване на конкурентоспособността на 
предприятието. 

 

По Оперативна програма „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 за 
финансовата 2018 г. (от 16 октомври 2017 г. до 15 октомври 2018 г.) на територията на 
община Разград са извършени плащания в размер на 590 553 лв. по различни схеми: за 
единно плащане на площ, за преразпределително плащане, за плащане за 
селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда - зелени 

директни плащания, за въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите 
и др. 

 

 

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 

НАБЛЮДЕНИЕТО 

 

 С оглед по-голямата ефективност на плановия документ Община Разград е 
преприела необходимите мерки по неговото прецизиране/допълване/промяна чрез 
изготвянето на Актуализиран документ за изпълнение на Общински план за развитие 
на Община Разград 2014 – 2020 г., приет с решение на ОбС – Разград № 635 по 

протокол № 48 от 27.11.2018 г. 
 Създадена е добра организация по отношение на наблюдението на ОПР чрез 
изготвяните детайлни годишни доклади, съдържащи всички компоненти от 
задължителната структура на доклада, регламентирани в Закона за регионалното 

развитие и правилника за неговото прилагане. Натрупан е и капацитет по реализацията 
на целите и мерките, заложени в ОПР, най-вече в областите подобряване на бизнес 
средата и насърчаване на икономическия растеж и подобряване на средата на 
обитаване. Тези резултати са изведени и в доклада от извършената Междинна оценка 
на плановия документ.  
 При все това е необходимо този процес да не прекъсва и да се продължава с 
целенасочените усилия за подобряване средата на живот в община Разград, но е 
необходимо те да не са самоцелни, а да надграждат и доразвиват предимства и 

специфични особености, инициативите да бъдат взаимообвързани, да интегрират 
различни политики, за да имат по-голям ефект за населението. Стъпка в тази посока би 

било концентрирането на необходимите ресурси за реализацията на по-значими, по-

реалистични, в пълна степен на проектна готовност проекти, с оглед приближаването 

на края на плановия период по отношение на оперативните програми и по отношение 
на самия ОПР. Необходимо е да се търсят и други външни източници на финансиране, 
освен програмите, предвид ограничения ресурс, които те предоставят, който, в 
допълнение, е предвиден за реализирането на определени специфични дейности. 

Разширяване на сътрудничеството с бизнеса, подобряване на комуникацията с 
държавни структури, привличането на жителите на общината в целия процес на 
планиране, изпълнение и отчитане на проектите са мерки, които ще допринесат за по-

голям ефект от реализацията плана за оставащият период от неговото действие. 
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С Т А Т И Я 5 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 108. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев –Кмет на Община 
Разград 

Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

При разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците, всяка община на територията на областта 
изготвя анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в общината. 

Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 
деца и ученици включва: описание на съществуващата реалност в областта 
на предучилищното и училищно образование, приоритетите за развитие на 
образованието, стратегическите цели на подкрепата, дефицити и 

перспективи за осъществяване. 
Със Заповед № 252 от 07.03.2019 г. Кмета на Община Разград 

определи общинска работна група, която изготви Анализ на потребностите 
от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 
Разград – приложение към настоящата докладна записка. 

Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното 

и училищното образование Анализът се изготвя от общината и се приема 
от общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и 

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

решение: 
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците в община Разград – приложение към настоящото 

решение. 
Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Хасанов, да докладвате за становището на ПК 

по образование и наука. 
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Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря, уважаема госпожо Председател. 

Въпросната докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 
по образование и бе подкрепена с: 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с тази докладна записка? Не виждам такива. 
Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с Вх.№ 108. Моля 
гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 686 

 

При разработването на областна стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците, всяка община на 

територията на областта изготвя анализ на потребностите от подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците в общината. 

Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие 
на деца и ученици включва: описание на съществуващата реалност в 

областта на предучилищното и училищно образование, приоритетите 
за развитие на образованието, стратегическите цели на подкрепата, 

дефицити и перспективи за осъществяване. 
Със Заповед № 252 от 07.03.2019 г. Кмета на Община Разград 

определи общинска работна група, която изготви Анализ на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Разград – приложение към настоящото решение. 
Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование Анализът се изготвя от 

общината и се приема от общинския съвет по предложение на кмета 

на общината. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

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

администрация и чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, Общински съвет Разград, с 24 гласа „ЗА“, 

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

 

Р Е Ш И: 
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Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Разград – приложение към 

настоящото решение. 
 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

 

С Т А Т И Я 6 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 111. 

Докладна записка от  Галина Георгиева - Маринова –зам.-кмет на 
Община Разград 

Относно: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – 

частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 61710.505.217.1.54 по кадастралната карта на 

гр. Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 
собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 61710.505.217.1.54 по кадастралната карта на гр. Разград, 

със застроена площ от 37,26 кв.м, с адрес: гр. Разград, ул. “Костур“ № 22-

А, ет. 5, ап. 54, с предназначение на самостоятелния обект - „жилище, 
апартамент“ и прилежащи части: изба № 54 – 2,46 кв.м, 1,7086 % от 
общите части на сградата и ОПС. Имотът е актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2933/26.02.2019 год. и е включен за продажба в 
Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2019 г. Изготвена е пазарна оценка за имота, която е в 
размер на 18 103 лв. , без ДДС. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка 
издадена от Община Разград, тя е в размер на 6 879,10лв 

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

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 26 ал. 3, чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2, 

предлагам на Общинския съвет да приеме следното решение: 
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект 
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в сграда с идентификатор 61710.505.217.1.54 по кадастралната карта на гр. 

Разград, със застроена площ от 37,26 кв.м, с адрес: гр. Разград, ул. 

“Костур“ № 22-А, ет. 5, ап. 54, с предназначение на самостоятелния обект - 
„жилище, апартамент“ и прилежащи части: изба № 54 – 2,46 кв.м, 1,7086% 

от общите части на сградата и ОПС, с начална тръжна цена, определена от 
оценител на имоти в размер на 18 103 лв., при данъчна оценка в размер на 
6 879,10лв. На основание чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената 
стойност, не се дължи ДДС. 

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

договор въз основа на резултата от проведения търг. 
Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана 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. Господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепи проекта за решение.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма такива. Изказвания, 
предложения? Не виждам желаещи. Пристъпваме към поименно гласуване 
на Докладна записка с Вх.№ 111. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.03.2019 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 +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов Отсъства    

9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков   + 

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев 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 +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 687 

 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 

собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 61710.505.217.1.54 по кадастралната карта на гр. 

Разград, със застроена площ от 37,26 кв.м, с адрес: гр. Разград, ул. 

“Костур“ № 22-А, ет. 5, ап. 54, с предназначение на самостоятелния 

обект - „жилище, апартамент“ и прилежащи части: изба № 54 – 2,46 

кв.м, 1,7086 % от общите части на сградата и ОПС. Имотът е актуван 

с Акт за частна общинска собственост № 2933/26.02.2019 год. и е 
включен за продажба в Програмата за управление и разпореждане с 
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имоти – общинска собственост за 2019 год. на Общински съвет 

Разград. Изготвена е пазарна оценка за имота от „Регпал” ЕООД – 

оценител на недвижими имоти, съгласно Сертификат рег. № 

900300013/14.12.2009 год. на Камарата на независимите оценители в 

България, която е в размер на 18 103 лв. /осемнадесет хиляди сто и три 

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

ал.1 от ДОПК с изх. № 6705000429/13.02.2019 год. на Община Разград, 

данъчната оценка на имота е в размер на 6 879,10лв. /шест хиляди 

осемстотин седемдесет и девет лева и десет стотинки/.  

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

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

администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 26, ал. 3, чл. 27 и чл. 28 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 20 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали 

се“ – 2, 

 

Р Е Ш И: 

 

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

имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 61710.505.217.1.54 по кадастралната 

карта на гр. Разград, със застроена площ от 37,26 кв.м, с адрес: гр. 

Разград, ул. “Костур“ № 22-А, ет. 5, ап. 54, с предназначение на 

самостоятелния обект - „жилище, апартамент“ и прилежащи части: 

изба № 54 – 2,46 кв.м, 1,7086% от общите части на сградата и ОПС, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2933/26.02.2019 год., 

с граници: на същия етаж: имоти №№ 61710.505.217.1.53, 

61710.505.217.1.55, под обекта – имот № 61710.505.217.1.43, над обекта – 

няма и граници на избата: ляво – коридор, дясно – изба № 49, горе – 

жилища, с начална тръжна цена, определена от оценител на имоти в 

размер на 18 103 лв. /осемнадесет хиляди сто и три лева/, при данъчна 

оценка в размер на 6 879,10лв. /шест хиляди осемстотин седемдесет и 

девет лева и десет стотинки/. На основание чл. 45, ал. 3 от Закона за 

данък върху добавената стойност, не се дължи ДДС. 

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

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 7 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 112. 

Докладна записка от  Галина Георгиева - Маринова –зам.-кмет на 
Община Разград 

Относно: Отдаване под наем на част от имот – публична 

общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда 

на Закона за общинската собственост. 
Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми общински съветници, 

В Община Разград е получена молба от управителя на „Якимов груп“ 

ООД гр. Разград, с която желае да наеме терен от 15,00 кв.м., в имот 
публична общинска собственост, с идентификатор 61710.505.199 и с начин 

на трайно ползване – „за друг обществен обект, комплекс“ по 

Кадастралната карта на гр. Разград.  

По заявлението теренът ще се ползва за поставяне на преместваем 

обект – павилион за монтаж и демонтаж на гуми.  

Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост – 

свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат 
да се отдават под наем за срок до 10 години, след решение на общинския 
съвет и след провеждане на публичен търг или публично оповестен 

конкурс. 
Молбата е разгледана на заседание на комисията по чл. 2 от Наредба 

№ 2, която взе решение за провеждане на търг за отдаване под наем на 
терена за срок от 5 (пет) години, за поставяне на преместваем обект. 

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

чл. 22 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 15, 

ал. 1 от Наредба № 2, предлагам на Общинския съвет да приеме следното 

решение: 
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава 

седма от Наредба № 2 за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на 
част от имот – публична общинска собственост, представляваща отредена 
площ от 15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, в имот публична 
общинска собственост, с идентификатор 61710.505.199 и с начин на трайно 

ползване – „за друг обществен обект, комплекс“ по Кадастралната карта на 
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гр. Разград, съгласно схема – одобрена от главния архитект на Община 
Разград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 108,75 лв., 
без ДДС и с условие, че частта от имота е за поставяне на преместваем 

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

договор въз основа на резултатите от проведения търг. 
Благодаря за вниманието.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Анастасов, да докладвате за ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, 1 - „против“ и  1 - „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта за решение.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с неправителствени организации. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, Докладната записка беше разгледана на заседание 
на постоянната комисия по законност, беше поставен въпроса по 

отношение на това, че заявителят „Якимов груп“ и към настоящия момент 
ползва част от този терен, за който в момента става въпрос и след направен 

сигнал от моя страна до общинска администрация беше направена 
своевременна проверка и се установи, че същият го ползва на правно 

основание, и че няма никакви проблеми по отношение на ползване на 
собствеността. Искам да изкажа благодарност на госпожа Георгиева 
наистина за бързата реакция.  И комисията гласува с 3 гласа „ЗА“, 1- 

„против“, без „въздържали се“, при кворум 6 общински съветника – не 
подкрепя докладната записка.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма желаещи да зададат 
въпроси. Изказвания, предложения във връзка с тази докладна записка. Не 
виждам. Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с 
Вх.№ 112. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.03.2019 г. – поименно гласуване 
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№ 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 Отсъства    

9. Диана Добромирова Мирчева  +  

10. Елка Александрова Неделчева  +  

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 688 

 

В Община Разград е получена молба от управителя на „Якимов 

груп“ ООД гр. Разград, с вх. № 70-00-66/28.01.2019 г., с която желае да 

наеме терен от 15,00 кв.м., в имот публична общинска собственост, с 
идентификатор 61710.505.199 и с начин на трайно ползване – „за друг 
обществен обект, комплекс“ по Кадастралната карта на гр. Разград.  
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Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост – 

свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост 

могат да се отдават под наем за срок до 10 години, след решение на 

общинския съвет и след провеждане на публичен търг или публично 

оповестен конкурс. 
Молбата е разгледана на заседание на комисията по чл. 2 от 

Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, която е взела 

решение за провеждане на търг за отдаване под наем на терена за срок 

от 5 (пет) години, за поставяне на преместваем обект. 

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

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

администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и 

чл. 15, ал. 1 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 25 

гласа „ЗА“, „против“ – 3, „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 отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – 

публична общинска собственост, представляваща отредена площ от 

15,00 кв.м. /петнадесет квадратни метра/, в имот публична общинска 

собственост, с идентификатор 61710.505.199 и с начин на трайно 

ползване – „за друг обществен обект, комплекс“ по Кадастралната 

карта на гр. Разград, съгласно схема – одобрена от главния архитект 

на Община Разград, при начална тръжна месечна наемна цена в 

размер на 108,75 лв. /сто и осем лева и седемдесет и пет стотинки/, без 
ДДС и с условие, че частта от имота е за поставяне на преместваем 

обект.  

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

сключи договор въз основа на резултатите от проведения търг. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград.  
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С Т А Т И Я 8 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№113. 

Докладна записка от  Галина Георгиева - Маринова –зам.-кмет на 
Община Разград 

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 

имот – частна общинска собственост на Сдружение „Туристическо 

дружество - Буйна кръв“ гр. Разград. 
Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска собственост, 
представляващ сграда с идентификатор 61710.502.6395.1, с адрес: гр. 

Разград, ул.“Хаджи Димитър“ № 2А. 

 В общината е получено Заявление от Диана Неделчева – председател 

на Сдружение „Туристическо дружество – Буйна кръв“ гр. Разград, с 
искане за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 

гореописания имот. 
Заявлението е разгледано на заседание на комисията по чл. 2 от 

Наредба №2, която е прие положително решение за предоставяне за 
безвъзмездно ползване на сградата за срок от 3 години. 

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

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 39, 

ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград и Заявление с посочения 
входящ номер от Диана Неделчева – председател на Сдружение 
„Туристическо дружество – Буйна кръв“ гр. Разград, предлагам на 
Общинския съвет да приеме следното решение: 

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) 

години на Сдружение „Туристическо дружество – буйна кръв“ гр. Разград, 

със седалище: гр. Разград, ул. “Владимир Василевич“ № 12, върху имот – 

частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 

61710.502.6395.1, с адрес: гр. Разград, ул. “Хаджи Димитър“ № 2А, със 
застроена площ от 119 кв.м при граници: ул. “Хаджи Димитър“ и имот № 

61710.502.6395. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да сключи договор за 
учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имота, описан в т.1.

 Благодаря.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана 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. Господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с: 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта за решение.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма желаещи. Изказвания, 
предложения? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 
Докладна записка с Вх.№ 113. Моля за тишина в залата! В процедура на 
гласуване сме.   

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.03.2019 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 Отсъства    

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   
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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 Не участва   

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 

№ 689 

 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 

собственост, представляващ сграда с идентификатор 61710.502.6395.1, 

с адрес: гр. Разград, ул.“Хаджи Димитър“ № 2А. 

В Община Разград е получено Заявление с вх. № 26-00-

26/15.02.2019 год. от Диана Неделчева – председател на Сдружение 
„Туристическо дружество – Буйна кръв“ гр. Разград, БУЛСАТ 

116585581, с искане за учредяване на безвъзмездно право на ползване 
върху гореописания имот. 

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

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

администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 

39, ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и 

Заявление с вх. № 26-00-26/15.02.2019 год. от Диана Неделчева – 

председател на Сдружение „Туристическо дружество – Буйна кръв“ 

гр. Разград, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 29 

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

 

Р Е Ш И: 
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1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 3 (три) 

години на Сдружение „Туристическо дружество – буйна кръв“ гр. 

Разград, БУЛСТАТ 116585581, със седалище: гр. Разград, ул. 

“Владимир Василевич“ № 12, върху имот – частна общинска 

собственост, представляващ сграда с идентификатор 61710.502.6395.1, 

с адрес: гр. Разград, ул. “Хаджи Димитър“ № 2А, със застроена площ 

от 119 кв.м при граници: ул. “Хаджи Димитър“ и имот № 

61710.502.6395. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да сключи договор за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имота, описан в 

т.1.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№114. 

Докладна записка от  Галина Георгиева - Маринова –зам.-кмет на 
Община Разград 

Относно: Учредяване на възмездни права на ползване на части 

от имоти – публична общинска собственост, находящи се в землищата 

на община Разград. 
Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми общински съветници, 

В Община Разград са постъпили заявления от граждани с искания за 
учредяване на права на ползване, върху земеделски земи – публична 
общинска собственост, находящи се в землищата на община Разград, за 
настаняване на пчелни семейства. 

Определени са частите от имотите за настаняване на пчелните 
семейства и са изготвени схеми с идентификатори на точките. Изготвени 

са данъчни оценки за правото на ползване и пазарни оценки. 

Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, пчелните 
семейства могат да се настаняват върху земеделски земи общинска 
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собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с над 10 броя 
пчелни семейства общината учредява право на ползване, при условия, 
регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

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

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 7, ал. 2,  чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 20, 

ал. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет Разград за управление, ползване 
и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд, предлагам 

Общинския съвет да приеме следното решение: 
1. Учредява възмездни права на ползване върху части от имоти – 

публична общинска собственост, находящи се в землищата на община 
Разград за настаняване на пчелни семейства по заявления, съгласно 

Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото 

решение.   
2. Определя цени на правата на ползване за целия период, съгласно 

Приложение № 1, колона 14. 

3. Определя срок за учредяване на правата на ползване – 10 /десет/ 
години.  

4. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 
сключи договори за учредяване на правата на ползване. 

Благодаря.  
 

                                                          

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по околна 
среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, 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. Госпожо Френкева.  

 

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

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Анастасов, за общинска собственост.  
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Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за комисията по законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка? Не виждам такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 114. 

Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.03.2019 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 Отсъства    

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   
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22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

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 

№ 690 

 

В Община Разград са постъпили заявления от граждани с 
искания за учредяване на права на ползване, върху земеделски земи – 

публична общинска собственост, находящи се в землищата на община 

Разград, за настаняване на пчелни семейства. 

Определени са частите от имотите за настаняване на пчелните 
семейства и са изготвени схеми с идентификатори на точките. 
 Изготвени са данъчни оценки за правото на ползване и пазарни 

оценки от инж. Невяна Иванова Найденова – Ненова, оценител на 

земеделски земи и трайни насаждения, съгласно Сертификат рег. № 

810100049/01.12.2010 г. на Камарата на независимите оценители в 

България. 

 Заявителите, имотите, границите на същите, пазарните оценки и 

данъчните оценки на правата на ползване са посочени в Приложение 1 

към настоящото решение. 
 Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, 

пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи 

общинска собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с 
над 10 броя пчелни семейства общината учредява право на ползване, 
при условия, регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

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

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

администрация, чл. 7, ал. 2,  чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и 

чл. 20, ал. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет Разград за 

управление, ползване и разпореждане със земите от общинския 
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поземлен фонд, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 
27 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
      

1. Учредява възмездни права на ползване върху части от имоти – 

публична общинска собственост, находящи се в землищата на община 

Разград за настаняване на пчелни семейства по заявления, съгласно 

Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото 

решение.   
2. Определя цени на правата на ползване за целия период, 

съгласно Приложение № 1, колона 14. 

 3. Определя срок за учредяване на правата на ползване – 10 

/десет/ години.  

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

сключи договори за учредяване на правата на ползване. 
  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 
 

/Приложения с № 1 е неразделна част от решение №690 и е 
приложено към протокола./ 
 

С Т А Т И Я 10 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 115. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – зам.-кмет на 
Община Разград 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общинския 

съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационния 

център към него през 2018 г. и План за работата на Общинския съвет 

по наркотични вещества и Превантивно – информационния център 

към него за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични 

вещества по Общинска програма за борба с наркотиците за 2019 г. 
Заповядайте, господин Хасанов. 

 

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

Уважаеми общински съветници, 
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Съгласно чл. 15 ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите към общините се създават Общински съвети по 

наркотични вещества и Превантивно-информационни центрове 
Общинският съвет по наркотични вещества в Община Разград е създаден с 
Решение № 476 по Протокол №25 от 26.09.2005 г. на Общински съвет 
Разград. Функциите и задачите се определят с Правилника за 
организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните 
вещества. 

Общинският съвет по наркотични вещества разработва, осигурява и 

координира изпълнението на общинските стратегии и програми за борба 
срещу злоупотребата с наркотични вещества. Основната цел е 
осъществяване на превантивни дейности сред учащите в Община Разград. 

Съгласно чл. 22 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Националния съвет по наркотичните вещества ежегодно отчитат дейността 
си пред Общинския съвет и пред Националния съвет по наркотичните 
вещества, в съответствие с което е представен Отчет за дейността на 
Общинския съвет и План за работата на Общинския съвет по наркотични 

вещества. Освен това освен отчета е представен и плана за работа за 
предстоящата 2019 г.съгласно – Приложения 1 и 2 към настоящата 
докладна записка. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и 

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността 
на Националния съвет по наркотичните вещества, предлагам да вземете 
решение: 

Приема Отчета за дейността на Общинския съвет по наркотични 

вещества и Превантивно – информационния център към него през 2018 г. и 

Плана за работата на Общинския съвет по наркотични вещества и 

Превантивно – информационния център към него за превенция на 
употребата и злоупотребата с наркотични вещества по Общинска програма 
за борба с наркотиците за 2019 г. – Приложения 1 и 2 към настоящото 

решение. 
Приключих.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по социална 
политика, трудова заетост и здравеопазване. Госпожо Георгиева, да 
докладвате за становището на комисията.  

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря, госпожо Председател. Със 8 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“, комисията подкрепя проекта за решение.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с тази докладна записка? Няма такива. 
Пристъпваме към гласуване на Докладна записка с Вх.№ 115. Моля 
гласувайте. 

Общинският съвет взе следното 

 
 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                № 691 

 

Съгласно чл. 15 ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите към общините се създават Общински съвети 

по наркотични вещества /ОБСНВ/ и Превантивно-информационни 

центрове към тях /ПИЦ/. 

Общинският съвет по наркотични вещества в Община Разград е 
създаден с Решение № 476 по Протокол №25 от 26.09.2005 г. на 

Общински съвет Разград. Функциите и задачите на ОБСНВ се 
определят с Правилника за организацията и дейността на 

Националния съвет по наркотичните вещества. 

Общинският съвет по наркотични вещества разработва, 

осигурява и координира изпълнението на общинските стратегии и 

програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. 

Основната цел на ОБСНВ е осъществяване на превантивни дейности 

сред учащите в Община Разград. 

Съгласно чл. 22 ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Националния съвет по наркотичните вещества ОБСНВ и 

ПИЦ ежегодно отчитат дейността си пред Общинския съвет и пред 

Националния съвет по наркотичните вещества, в съответствие с което 

е представен Отчет за дейността на Общинския съвет по наркотични 

вещества и Превантивно – информационния център към него през 
2018 г. и План за работата на Общинския съвет по наркотични 

вещества и Превантивно – информационния център към него за 

превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества по 

Общинска програма за борба с наркотиците за 2019 г. – Приложения 1 

и 2 към настоящото решение. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

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

администрация и чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, 

Общински съвет Разград, с 23 гласа - “ЗА“, „против“ -няма, 

“въздържал се“- няма, 
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РЕШИ: 

 

Приема Отчета за дейността на Общинския съвет по наркотични 

вещества и Превантивно – информационния център към него през 
2018 г. и Плана за работата на Общинския съвет по наркотични 

вещества и Превантивно – информационния център към него за 

превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества по 

Общинска програма за борба с наркотиците за 2019 г. – Приложения 1 

и 2 към настоящото решение. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

/Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични и 
Превантивно – Информационен център към него при Община Разград 
през 2018г. е неразделна част от Решение № 691 и е приложено към 

протокола в отделен файл./ 
 

С Т А Т И Я 11 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 116. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – зам.-кмет на 
Община Разград 

Относно: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия 

за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2018 г. 
 Заповядайте, господин Хасанов. 

 

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

Уважаеми общински съветници, 

Съгласно чл. 6 от Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните, към общините се създават 
Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните лица. 

Настоящият състав на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е 
актуализиран от кмета на Община Разград със Заповед № 144/07.02.2017г. 
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и се състои от 11 души – юристи, психолози, педагози и представители на 
специализирани институции. 

Комисията организира и координира корекционно – възпитателната 
и превантивна дейност на територията на общината, издирва и установява 
съвместно с Детска педагогическа стая, Отдел “Образование” и Отдел 

„Закрила на детето”, малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от 
помощ и взема мерки за тяхната психо – социална закрила и развитие. 

Съгласно чл. 7 ал. 2, от ЗБППМН, Местните комисии ежегодно 

отчитат дейността си пред кмета, общинския съвет и пред Централната 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, в съответствие, с което е представен Отчет за дейността 
на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните през 2018 г. – Приложение 1 към 

настоящата докладна записка. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и 

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 7 ал. 2, от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 
предлагам да вземете решение: 

А именно,приемане Отчета за дейността на Местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните за изтеклата 2018 година – Приложение 1 към настоящото 

решение. 
Благодаря. 
 

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 и 

ПК по образование и наука. Господин Монев, да докладвате за законност. 
 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

Проекта за решение беше подкрепен с 5 гласа - „ЗА“, и без „против“ 

и „въздържали се“. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Хасанов, да докладвате за ПК по образование. 
 

Г-н Хасан Хасанов –  Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Докладната записка 
бе подкрепена с 5 гласа - „ЗА“,  без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма такива. Изказвания, 
предложения? Няма желаещи да направят такива. Пристъпваме към 

гласуване на Докладна записка с Вх.№ 116. Моля гласувайте. 
 

 

                                        Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                № 692 

 

В изпълнение на Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните към общината е създадена и 

работи Местна комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните в състав от 11 души. 

Комисията организира и координира корекционно-

възпитателната и превантивна дейност на територията на общината, 

издирва и установява съвместно с Детска педагогическа стая, Отдел 

“Образование” и Отдел „Закрила на детето”, малолетните и 

непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната 

психо – социална закрила и развитие. 
Съгласно чл. 7 ал. 2, изр. второ от ЗБППМН Местните комисии 

ежегодно отчитат дейността си пред кмета, общинския съвет и пред 

Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, в съответствие, с което е представен 

Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните през 
2018 г. – Приложение 1 към настоящото решение. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

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

администрация и чл. 7, ал. 2, изр. второ от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 
Общински съвет Разград, с 23 гласа - “ЗА“, „против“ -няма, 

“въздържал се“- няма, 

 

                                         Р  Е  Ш  И : 

 

Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2018 година – Приложение 1 към настоящото 

решение. 
 

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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                                  О   Т   Ч   Е   Т 

 

ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  МЕСТНАТА  КОМИСИЯ  ЗА  БОРБА  

СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ  ПРОЯВИ  НА  

МАЛОЛЕТНИТЕ  И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  ПРИ  ОБЩИНА  

РАЗГРАД  ПРЕЗ  2018 ГОДИНА 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА  КОМИСИЯ 

 

Законосъобразност на състава: 

Със заповед №144/2017г.на кмета на общитната и съгласно чл. 6, ал. 

2 от Закона за БППМН е определен състав на Комисията както следва: 
Председател- Ердинч Хасанов, заместник-кмет по хуманитарни 

дейности, секретар - Диана Господинова и членове, представители на 
образователните  институции, на Отдел «Закрила на детето», Детска 
педагогическа стая, юристи и психолози. 

 

 ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА 

 

 Оперативната дейност на Комисията се осъществява от щатния 
секретар, 11 обществени възпитатели и 3-ма консултанти, работещи на 
граждански договори, при спазване на Закона за БППМН, както и 

разпоредбите, насоките и изискванията на Централната комисия за 
БППМН-София. 

 Основните направления на работа в Комисията, вменени като 

задължения както от Закона, така и от програмните документи на Община 
Разград, са насочени към анализ на състоянието и причините за 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 
подготовка и провеждане на възпитателни дела, привеждане в изпълнение 
на възпитателните мерки, организиране и координиране на превантивната 
дейност на територията на общината.  

   1.Индвидуална корекционно-възпитателна работа    
      В Местната комисия през отчетната година са получени 49 

преписки и сигнали за противозаконни деяния от Районна рокуратура, 
Районен съд,  ОД и РУ на МВР-Разград и ръководства на училища. 

          По тях са образувани  и проведени 49 възпитателни дела.    

          Същите са били за деяния както следва: 
             - за кражби на лично имущество -23 случая /пари,GSM,вещи 

от домове/           
             - за нарушения на Закона за движение по пътищата – 4 случая 
             - за побои и нанесени телесни повреди - 9 случая 
             - за увреждане на лично имущество- 1 случай 
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             - за увреждане на обществено имущество - 2 случая 
             - за закани на длъжностно лице -2 случая 
             - за неспазване на Закона за българските лични документи - 4 

случая 
             - други  деяния – 4 

 

           Общ брой на извършителите на тези деяния - 57, от тях: 

             - малолетни -13 /всички са момчета/ 
             - непълнолетни - 44 /момчета -35 и момичета -9/ 

 

            Повторяемост на проявите: 

             - с по две прояви за годината -5 деца 
             - с  три прояви за годината - 1 дете 
             - с  четири прояви          -    1 дете 
             - с  осем прояви            - 1 дете 
 

            Групово извършени деяния: 

             - деяния извършени от група от 6 деца – 1 

             - деяния извършени от група от 4 деца – 2 

             - деяния извършени от група от 3 деца – 1  

             - деяния извършени от група от 2 деца – 12  

            Самостоятелно извършени деяния - 33. 

 

              Сравнителни статистически данни 

 

ГОДИНИ ОБЩ БРОЙ 

ДЕЯНИЯ 

ОТ ТЯХ    

КРАЖБИ 

ПРОЯВЕНИ       

ЛИЦА 

ОБЩО 

В Т. Ч.                         

ЖЕНИ 

2010г.     80 30   /38%/    84  14  /17%/ 

2011г.     39 20   /51%/    59   5    /8%/ 

2012г.     65 25   /38%/    85 11  /13%/ 

2013г.     42 24   /57%/    60  9    /15%/ 

2014г.     47   6  /15%/    47  12   /25%/ 

2015г.     42 13 /30%/    43 8 18.6%/ 

2016г.     40 20 /50%/    42 6/14%/ 

2017г.     35 19 /54%/    42 12 /29%/ 

2018г.    49 23 /47%/    57  9 /16%/ 

             

  Анализът на последните данни показва увеличение на общия брой 

извършени противоправни деяния и на лицата-извършители в сравнение с 
предходната година. Увеличен е  броят на най-разпространеното 

престъпление-кражбите - с 4 повече. Двойно повече са извършените побои 

с нанасяне на телесни повреди от 4 през 2017г. на 9 през 2018. От побоите 
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4 са извършени групово – 3 момчешки групи и една от момичета. Тежки 

престъпления срещу личността, престъпления, свързани с наркотични 

вещества и компютърни такива не са разглеждани. 

 Основни причини за възникване на отчитаните прояви са: липса на 
възпитателен капацитет у голяма част от родителите/настойниците на тези 

деца или физическа липса на такива; физиологическа и психична незрялост 
на извършителите, повишена емоционалност и силна потребност от 
самоутвърждаване; следване на модел на поведение в семейството /10 от 
децата имат по един осъждан родител/; социални и битови проблеми/14 са 
деца на безработни родители/. 

 

         1.1 Възпитателни дела  
         Всички възпитателни дела са проведени съгласно изискванията 

на Закона за БППМН, от тричленни състави, председателствани от юрист и 

при задължително присъствие на родителите и представител на Отдел 

«Закрила на детето» към Дирекция „Социално подпомагане». В хода им се 
прилага правото на проявените да бъдат изслушани при условията на чл. 

15 от Закона за закрила на детето и мнението им да бъде взето под 

внимание, като се отчита възрастта и степента им на развитие. При 

разглеждането им се изяснява спецификата и начинът на извършване на 
конкретната проява, личностните особености на детето, неговите дефицити 

и потребности. Съобразно това се предприема подходящата възпитателна 
мярка. В Закона за БППМН са предвидени 13 възпитателни мерки, като 

най-леката е предупреждение, а най-тежката – настаняване във 
Възпитателно училище-интернат. За определянето им се вземат предвид и 

характеристичните данни за детето от училище. 
         1.2 Реализиране на възпитателните мерки 
         През 2018г.  Местната комисия е наложила общо 101 

възпитателни мерки, като в повечето случаи по целесъобразност е налагана 
повече от една мярка. Най-ефективните «Поставяне под възпитателен 

надзор на обществен възпитател» и «Задължаване на детето да участва в 
консултации за преодоляване на отклоненията в поведението» са  
реализирани от 11 обществени възпитатели и 3 консултанти. Прилагайки 

индивидуален подход, подходящи методи и инструменти, те осъществяват 
корекционно-възпитателно въздействие на децата с противоправно 

поведение. В този процес взаимодействат с родителите, с приятелския кръг 
на децата, с училището. Създават доверителни отношения и 

преструктурират ценностната им система, насочват поведението им към 

законсъобразни и социално приемливи дейности. Този процес изисква 
огромна отдаденост и педагогически такт, търпение, способност за 
справяне с родителските дефицити, отклонения и стериотипи. 

             1.3 Консултативен кабинет по проблемите на детската 
личност         



122 

 

             Трима консултанти – психолог и двама юристи  подпомагат 
психологически и юридически работата на обществените възпитатели и 

секретаря, провеждат консултиране с  нуждаещи се деца и родители, 

насочени от различни институции и по лична заявка. Консултациите се 
провеждат по график в специален кабинет в комисията и са безплатни за 
клиентите.  

 

2. Ранна превенция сред малолетните и непълнолетните: 
             Като орган по превенцията, Местната комисия осъществява 

дейности по предотвратяване извършването на противоправни деяния от 
малолетни и непълнолетни и предприема мерки за тяхното ограничаване. 

           2.1.През 2018 година Комисията издаде Програмен позитивен 
календар – изготвен и предоставен на всички училища, за втора поредна 
година. По деликатен и естетически издържан начин информира младите 
хора за дати и събития, които могат да станат повод за провеждане на 
полезни и приятни дейности, за  общностни преживявания, които да 
намаляват стреса и да подобряват комуникацията и психоклимата в 
училище. Предоставя възможност и за вписване на класови събития. Този 

календар впечатли ръководството на Централната комисия за БППМН и по 

негова покана бе представен на национално съвещание пред  колегията от 
страната. 

             2.2.За втора година функционират Училищни превантивни 
клубове като постоянна извънкласна организирана форма на превантивна 
работа сред ученици, в която връстници подпомагат чрез различни 

дейности социализацията и развитието на своите връстници. Членовете на 
превантивните клубове познават добре проблемите на връстниците си, 

притежават енергията, волята и ресурса да бъдат инициатори и 

организатори на класови и училищни дейности за преодоляване на 
проблемното и асоциално поведение. Такива клубове работиха в 14 

училища в общината и под ръководството на учител-координатор 

осъществиха множество изследвания, дискусии, обучения, конкурси, 

празници, спортни състезания, и др. От началото на настоящата учебна 
година се сформираха клубове в още две училища. 

             2.3 Местната комисия за БППМН в Разград развива и 

обогатява дейността си за организиране на Съвместни инициативи с 
ученическите превантивни клубове на проектен принцип в училищата на 
община Разград, като за 2018 година пленарният състав на Комисията 
одобри 14 представени идеи за превантивни дейности. Превантивните 
клубове на осем  основни и шест професионални и профилирани 

гимназии,  със съдействието на административните ръководители на 
училищата, предложиха свои разнообразни идеи на дейности за превенция 
на проблемното поведение, агресията и противообществените прояви сред 

подрастващите. 
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Реализирани бяха съвместни инициативи със следните тематични 

наименования:  
ОУ „В. Левски”- Разград -  Хепънинг „Бъди щастлив” 

ОУ„Елин Пелин“-с. Стражец-„Карнавал на пролетните феи в 
приказната гора“ 

ОУ„Г. С. Раковски“ - с. Раковски - „Да бъдем добри, да бъдем 

приятели“  

ОУ „Кирил и Методий“ - с. Киченица - „Доброто в човека”  

ОУ„Д-р П.Берон”- с.Осенец - „Заедно можем повече в работа, 

спорт и забавление“    

ОУ „И. С. Тургенев“ – Създаване на анти-стрес стая за 
преодоляване на стреса и агресията в училище 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Ясеновец -„Ако до всяко добро 

същество застане по още едно“ 

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – „Подари усмивка и помогни на някой да се 
усмихне“ 

ПГХТБТ „Мария Кюри” -  Разград - „Книгата-мой и твой приятел”  

ПГССХВТ „Ангел Кънчев ” -  „Спорт за социално интегриране на 
младите хора и за превенция на агресията в училищния и извънучилищния 
живот”  

ПМГ „Акад. Н. Обрешков“ – „Агресивното и манипулативното 

поведение в личното общуване и интернет-пространството“ 

НПТГ „Шандор Петьофи“ - „Агресивното поведение – моят начин 

за справяне“ 

ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“  - Състезание „Аз 
обичам България“ 

ПГТС „Христо Смирненски“ – „Агресията не е решение“ 

Прилагайки различни организационни форми  всички дейности 

допринесоха за обогатяване на  познанията, емоционалния свят и 

ценностната ориентация  на децата, за по-добра, ненараняваща, 
комуникация в училищната среда. 

           Общо в съвместните инициативи се включиха над 4 000 

ученици, учители и родители. За обезпечаване на дейностите бяха 
изразходвани 14 466.74 лева от бюджета на Местната комисия. 

             2.4 Дейности по подпомагане на родители и семейства  
             С цел мотивиране на родителите за подпомагане 

превантивните дейности сред ученическите общности, през 2018 г. 
Комисията организира и проведе Първи дискусионен форум за родители 

с участието на Председатели на Обществени съвети и Училищни 

настоятелства, директори на училища, представители на институции, 

работещи с деца. Форумът предложи информация за състоянието на 
детската престъпност в общината и дискутира психологическите 
потребности на детето. Проведената анкета сред участниците показа 
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одобрение на идеята за форума и желание за повече подобни инициативи, 

за повече проекти за деца с родители, свързани с превенцията на 
асоциалното поведение. 

             За обогатяване на възпитателния капацитет на родителите 
секретаря на Комисията участва в тематични родителски срещи по покана 
на  училищни ръководства. 

              2.5 Други превантивни дейности 
              По традиция се оказва методическа подкрепа на 

педагогическите съветници и училищни психолози относно  работата им с 
проблемни ученици. Проведени са три  работни срещи и обучителен 

семинар  на тема „Взаимоотношения ученици- учители- родители“ с 
модератор Валентин Минков. 

               През годината Комисията продължи практиката за работа по 

изграждане на правна култура у младите хора и доверие към 

правоохранителните институции. В една от съдебните зали на Районния 
съд съдиите Нели Генчева и Николай Борисов проведоха срещи и 

дискусии с около 120 ученика. Екип от юрист и психолог на комисията 
гостува по темата”Възпитателни мерки за малолетни и непълнолетни” в 
ЦНСТДБУ. 

                С превантивна цел бе и органираното посещение на 
ученици от десет училища на филма „Чудо“, който третира проблемите за 
приемането на различията между хората. 

                С цел ранно откриване и работа с проблемни ученици 

екипът на Комисията осъществява постоянно взаимодействие с 
училищните ръководства, педагогическите съветници и психолози. 

                 3. Координация и съвместни дейности 

                   Местната комисия осъществява дейността си като 

поддържа устойчиви партньорски отношения с организации и институции, 

работещи за образованието и възпитатието на децата - с Отдел 

«Образование», РИО на МОН, Районна прокуратура, ОД и РУ на МВР, 

Отдел «Закрила на детето», Сектор „Пробация” и др.  

                  Секретарят на Местната комисия участва целогодишно в 
работата на Общинския съвет по наркотични вещества и Общинската 
комисия за закрила на детето. 

                  Представители на Местната комисия участват като 

членове на екипите по Координационния механизъм за взаимодействие 
при работата в случаи на деца-жертви на насилие или в риск. 

                  Цялостната дейност на екипа на МКБППМН се 
осъществява при спазване на принципите за отчитане на най-добрия 
интерес на детето, уважение на личността му, дискретност и 

поверителност на информацията. 
                 През настоящата 2019 г работата на Комисията ще бъде 

насочена към обединяване на усилията с училищните власти, всички 
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отговорни институции и родителската общност в търсене на нови форми 

на работа за предотвратяване и ограничаване на извършването на 
противообществени прояви и престъпления от малолетни и непълнолетни, 

за приобщаването на младите хора към дейности, които спомагат за 
тяхното просоциално развитие и възпитание. 

 

 

 

С Т А Т И Я 12 
 

      

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 117. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – зам.-кмет на 
Община Разград 

Относно: Изменение и допълнение на Годишен план за развитие 
на социалните услуги в община Разград за 2019 г. 

Заповядайте, господин Хасанов. 
 

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

Уважаеми общински съветници, 

В съответствие с разпоредбите на чл. 19, ал. 2 от Закона за 
социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на 
Закона за социалното подпомагане, Общински съвет Разград с Решение № 

551 от Протокол № 40 от проведено на 30.04.2018 г. заседание е приел 

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Разград за 2019 

г. 
На 01.12.2019 г. приключва изпълнението на Проекта „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 процедура на 
директно предоставяне „Подкрепа за деинституционализация на грижите 
за деца“ по Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ за период 2014–2020 г. 

Съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна 
среда и Картата на резидентните услуги, утвърдени от 
Междуведомствената работна група за управление и координация на 
процеса по деинституционализация на грижата за деца, Община Разград по 

проекта следва да извърши следните неща: 
� Обнови съществуващия Център за обществена подкрепа и 

достигне капацитет от 100 места; 
� Включи нови дейности за Център за социална рехабилитация и 

интеграция към предоставяните от Дневен център за деца и младежи с 
увреждания услуги и достигане капацитет от 30 места за дневна грижа и 60 
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места за консултативни услуги; 

� Разкрие нова услуга Преходно жилище за деца от 15 до 18-

годишна възраст, с капацитет 8 места; 
� Разкрие нова услуга Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 

21-годишна възраст, с капацитет 4 места. 
Към настоящия момент разкритите социални услуги са: 
� Център за обществена подкрепа гр. Разград, с капацитет 45 места; 
� Дневен център за деца и младежи с увреждания, с капацитет 25 

места. 
В съответствие с декларираното на етап подаване на проектно 

предложение, до приключване на строително – ремонтните работи по 

горепосочения проект, трябва да започне създаването на услугите - 

Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и Наблюдавано 

жилище за младежи от 18 до 21-годишна. 
За социалните услуги - Преходно жилище и Наблюдавано жилище 

финансирането и предоставянето на услугите, ще е по проект по процедура 
чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и 

младежите - ЕТАП 2 - предоставяне на социални и интегрирани здравно-

социални услуги за деца и семейства“ Компонент 1 по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“, който е в процес на разработка 
и предстои да бъде подаден. 

За Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца и 

младежи с увреждания е необходимо в приетия с Решение № 551 от 
Протокол № 40 от проведено на 30.04.2018 г. заседание на Общински съвет 
Разград Годишен план за развитие на социалните услуги в община Разград 

за 2019 г., да се направят промени, като се увеличат капацитетите им в 
съответствие с планираното - Център за обществена подкрепа от 45 на 100 

места и Дневен център за деца и младежи с увреждания от 25 на 30 места. 
Изложеното налага изменение на Годишния план за развитие на 

социалните услуги в община Разград за 2019 г., като в него се включат 
посочените по-горе промени. 

В изпълнение на нормативните изисквания на Закона за социалното 

подпомагане предлаганите изменения в Годишния план за развитие на 
социалните услуги в община Разград за 2019 г. са съгласувани от Дирекция 
„Социално подпомагане“ гр.Разград с писмо вх. № 24-00-179 от 22.02.2019 

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

1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, 

ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и Проект „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 процедура на директно предоставяне 
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„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по Приоритетна 
ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014–2020 г., предлагам да вземете следното решение: 

Изменя и допълва Годишен план за развитие на социалните услуги в 
община Разград за 2019 г., както следва: 

§1. Раздел I „Действащи социални услуги на територията на община 
Разград“, т.11 „Център за обществена подкрепа“: 

1. Колона 2 „Вид дейност/услуга/мярка“, се изменя така: 
„Център за обществена подкрепа гр. Разград капацитет 45 (+55) 

места“; 

2. Колона 9 „Финансиране (източник, сума)“ се изменя така: 
„Планирано увеличение на капацитета на социалната услуга през 

2019 г. с 55 места, съгласно разпоредбите. 
§2. Раздел I „Действащи социални услуги на територията на община 

Разград“, т.13 „Дневен център за деца и младежи с увреждания“: 

1. Колона 2 „Вид дейност/услуга/мярка“, след „Дневен център за 
деца/младежи с увреждания гр. Разград капацитет 25 места“ се добавя „(+ 

5) (+ 60) консултативни услуги“; 

2. Колона 9 „Финансиране се изменя така: 
„Планирано увеличение на капацитета на социалната услуга през 

2019 г. с 5 места, и 60 консултативни услуги“. 

Благодаря.  
Приключих. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Георгиева, да докладвате за становището на 
комисия по социална политика, трудова заетост и здравеопазване.  

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря. С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

комисията подкрепя проекта за решение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения във 
връзка с докладната записка? Няма. Пристъпваме към гласуване на 
Докладна записка с Вх.№ 117. Моля гласувайте. 

Общинският съвет взе следното    
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                              № 693 

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 19, ал. 2 от Закона за 

социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане 
на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет Разград с 
Решение № 551 от Протокол № 40 от проведено на 30.04.2018 г. 
заседание е приел Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Разград за 2019 г. 
На 01.12.2019 г. приключва изпълнението на Проект 

BG16RFOP001-5.001-0023-С01 „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 процедура на директно 

предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца“ по Приоритетна ос 5: 

„Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014–2020 г. 
Съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в 

семейна среда и Картата на резидентните услуги, утвърдени от 

Междуведомствената работна група за управление и координация на 

процеса по деинституционализация на грижата за деца, Община 

Разград по проекта следва да: 

� Обнови съществуващия Център за обществена подкрепа и 

достигне капацитет от 100 места; 

� Включи нови дейности за Център за социална рехабилитация 

и интеграция към предоставяните от Дневен център за деца и младежи 

с увреждания услуги и достигане капацитет от 30 места за дневна 

грижа и 60 места за консултативни услуги; 

� Разкрие нова услуга Преходно жилище за деца от 15 до 18-

годишна възраст, с капацитет 8 места; 

� Разкрие нова услуга Наблюдавано жилище за младежи от 18 

до 21-годишна възраст, с капацитет 4 места. 

Към настоящия момент разкритите социални услуги са: 

� Център за обществена подкрепа гр. Разград, с капацитет 45 

места; 

� Дневен център за деца и младежи с увреждания, с капацитет 

25 места. 

В съответствие с декларираното на етап подаване на проектно 

предложение, до приключване на строително – ремонтните работи по 

горепосочения проект, трябва да започне създаването на услугите - 

Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и Наблюдавано 
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жилище за младежи от 18 до 21-годишна. 

За социалните услуги - Преходно жилище и Наблюдавано 

жилище финансирането и предоставянето на услугите, ще е по проект 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

деца и семейства“ Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, който е в процес на разработка и 

предстои да бъде подаден. 

За Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца и 

младежи с увреждания е необходимо в приетия с Решение № 551 от 

Протокол № 40 от проведено на 30.04.2018 г. заседание на Общински 

съвет Разград Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Разград за 2019 г., да се направят промени, като се увеличат 

капацитетите им в съответствие с планираното - Център за 

обществена подкрепа от 45 на 100 места и Дневен център за деца и 

младежи с увреждания от 25 на 30 места. 

Изложеното налага изменение на Годишния план за развитие на 

социалните услуги в община Разград за 2019 г., като в него се включат 

посочените по-горе промени. 

В изпълнение на нормативните изисквания на Закона за 

социалното подпомагане предлаганите изменения в Годишния план за 

развитие на социалните услуги в община Разград за 2019 г. са 

съгласувани от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград с писмо 

вх. № 24-00-179 от 22.02.2019 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 12 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и Проект 

BG16RFOP001-5.001-0023-С01 „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 процедура на директно предоставяне 
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите 
за деца“ по Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г., Общински 

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

 

 

                                          Р Е Ш И: 

 

Изменя и допълва Годишен план за развитие на социалните 
услуги в община Разград за 2019 г., както следва: 
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§1. Раздел I „Действащи социални услуги на територията на 

община Разград“, т.11 „Център за обществена подкрепа“: 

1. Колона 2 „Вид дейност/услуга/мярка“, се изменя така: 

„Център за обществена подкрепа гр. Разград (ДДД) капацитет 45 

(+55) места“; 

2. Колона 9 „Финансиране (източник, сума)“ се изменя така: 

„Планирано увеличение на капацитета на социалната услуга 

през 2019 г. с 55 места, съгласно СДДД“. 

§2. Раздел I „Действащи социални услуги на територията на 

община Разград“, т.13 „Дневен център за деца и младежи с 
увреждания“: 

1. Колона 2 „Вид дейност/услуга/мярка“, след „Дневен център за 

деца/младежи с увреждания гр. Разград (ДДД) капацитет 25 места“ се 
добавя „(+ 5) (+ 60) консултативни услуги“; 

2. Колона 9 „Финансиране (източник, сума)“ се изменя така: 

„Планирано увеличение на капацитета на социалната услуга 

през 2019 г. с 5 места, съгласно СДДД И 60 консултативни услуги“. 

 

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. 
 

 

/Годишен план за  развитие на социалните услуги в община 
Разград за 2019 година, изготвен на основание чл. 36б(4) от Правилника 
за прилагане на закона за социално подпомагане е неразделна част от 

Решение  № 693  и е приложено към протокола в отделен файл./                                                          
 

 

 

С Т А Т И Я 13 
 

      

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Докладна записка с Вх.№ 118. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – зам.-кмет на 
Община Разград 

 Относно: Приемане на Годишен план за развитие на 

социалните услуги в община Разград за 2020 г 
Заповядайте, господин Хасанов. 
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Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Настоящата докладна е продиктувана от предишната в която 

залегнахме изменение в годишния план на социалните услуги. Това 
изменение, което преди малко гласувахме, трябва да се отрази и в 
годишния план за развитие на социалните услуги. Затова направо Ви 

предлагам, решението съгласно на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 и чл. 

22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински 

съвет Разград, предлагам да вземете решение: 
Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община 

Разград за 2020 г. - Приложение към настоящото решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е била разгледана в ПК по 

социална политика, трудова заетост и здравеопазване. Госпожо Георгиева, 
слушаме Ви.  

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря. С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

комисията подкрепя проекта за решение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към вносителя? Няма. Изказвания, предложения 
във връзка с докладната записка? Невиждам. Пристъпваме към гласуване 
на Докладна записка с Вх.№ 118. Моля гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното    

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                              № 694 
 

В съответствие с разпоредбите на чл. 19, ал. 2 от Закона за 

социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане 
на Закона за социалното подпомагане, Общински съвет Разград с 
Решение № 551 от Протокол № 40 от проведено на 30.04.2018 г. 
заседание е приел Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Разград за 2019 г. 
На 01.12.2019 г. приключва изпълнението на Проект 

BG16RFOP001-5.001-0023-С01 „Насърчаване на социалното 

приобщаване, чрез доизграждане на социалната инфраструктура в 
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община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги 

в общността за деца и младежи“ по процедура на директно 

предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца“ по Приоритетна ос 5: 

„Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014–2020 г. 
Съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в 

семейна среда и Картата на резидентните услуги, утвърдени от 

Междуведомствената работна група за управление и координация на 

процеса по деинституционализация на грижата за деца, Община 

Разград по проекта следва да: 

� Обнови съществуващия Център за обществена подкрепа и 

достигне капацитет от 100 места; 

� Включи нови дейности за Център за социална рехабилитация 

и интеграция към предоставяните от Дневен център за деца и младежи 

с увреждания услуги и достигане капацитет от 30 места за дневна 

грижа и 60 места за консултативни услуги; 

� Разкрие нова услуга Преходно жилище за деца от 15 до 18-

годишна възраст, с капацитет 8 места; 

� Разкрие нова услуга Наблюдавано жилище за младежи от 18 

до 21-годишна възраст, с капацитет 4 места. 

Към настоящия момент разкритите социални услуги са: 

� Център за обществена подкрепа гр. Разград, с капацитет 45 

места; 

� Дневен център за деца и младежи с увреждания, с капацитет 

25 места. 

В съответствие с декларираното на етап подаване на проектно 

предложение, до приключване на строително – ремонтните работи по 

горепосочения проект, трябва да започне създаването на услугите - 

Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и Наблюдавано 

жилище за младежи от 18 до 21-годишна. 

За социалните услуги - Преходно жилище и Наблюдавано 

жилище финансирането и предоставянето на услугите, ще е по проект 

по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на децата и младежите - ЕТАП 2 - 

предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за 

деца и семейства“ Компонент 1 по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020, който е в процес на разработка и 

предстои да бъде подаден. 

За Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца и 

младежи с увреждания е необходимо в приетия с Решение № 551 от 

Протокол № 40 от проведено на 30.04.2018 г. заседание на Общински 
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съвет Разград Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Разград за 2019 г., да се направят промени, като се увеличат 

капацитетите им в съответствие с планираното - Център за 

обществена подкрепа от 45 на 100 места и Дневен център за деца и 

младежи с увреждания от 25 на 30 места. 

Изложеното налага изменение на Годишния план за развитие на 

социалните услуги в община Разград за 2019 г., като в него се включат 

посочените по-горе промени. 

В изпълнение на нормативните изисквания на Закона за 

социалното подпомагане предлаганите изменения в Годишния план за 

развитие на социалните услуги в община Разград за 2019 г. са 

съгласувани от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Разград с писмо 

вх. № 24-00-179 от 22.02.2019 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 12 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и Проект 

BG16RFOP001-5.001-0023-С01 „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 процедура на директно предоставяне 
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите 
за деца“ по Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“ 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г., Общински 

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

 

 

                                               Р Е Ш И: 

 

Изменя и допълва Годишен план за развитие на социалните 
услуги в община Разград за 2019 г., както следва: 

§1. Раздел I „Действащи социални услуги на територията на 

община Разград“, т.11 „Център за обществена подкрепа“: 

1. Колона 2 „Вид дейност/услуга/мярка“, се изменя така: 

„Център за обществена подкрепа гр. Разград (ДДД) капацитет 45 

(+55) места“; 

2. Колона 9 „Финансиране (източник, сума)“ се изменя така: 

„Планирано увеличение на капацитета на социалната услуга 

през 2019 г. с 55 места, съгласно СДДД“. 

§2. Раздел I „Действащи социални услуги на територията на 

община Разград“, т.13 „Дневен център за деца и младежи с 
увреждания“: 
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1. Колона 2 „Вид дейност/услуга/мярка“, след „Дневен център за 

деца/младежи с увреждания гр. Разград (ДДД) капацитет 25 места“ се 
добавя „(+ 5) (+ 60) консултативни услуги по проект“; 

2. Колона 9 „Финансиране (източник, сума)“ се изменя така: 

„Планирано увеличение на капацитета на социалната услуга 

през 2019 г. с 5 места, съгласно СДДД И 60 консултативни услуги по 

проект“. 

 

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. 
 

 

/Годишен план за  развитие на социалните услуги в община 
Разград за 2020 година, изготвен на основание чл. 36б(4) от Правилника 
за прилагане на закона за социално подпомагане е неразделна част от 

Решение  № 694  и е приложено към протокола в отделен файл. /                                                            
 

 

С Т А Т И Я 14 
 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на следваща такава с Вх.№ 122. 

от Божинел Василев Христов общински съветник от група „КАУЗА 

РАЗГРАД” Общински съвет Разград мандат 2015-2019 г. 
Относно: Приемане на Наредба № 30 за опазване на околната 

среда на територията на Община Разград 

Заповядайте, господин Христов, да ни запознаете с докладната 
записка. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря, госпожо Председател. Настоящата докладна записка, се 
внася за втори път след решение на общински съвет, а именно тогава, 
когато се приеме промяната на закона за чистотата на атмосферния въздух, 

тази докладна записка заедно с проекта на наредбата да бъде представена 
на вниманието на общинските съветници. Настоящият проект отново е 
публикуван на сайта на Община Разград. Постарах се в рамките на няколко 

дена да проведа обществена консултация. Нямаше никакви предложения 
от заинтересованите лица, институции и организации. За което аз считам, 

че проекта задоволява в някаква степен обществената потребност и може 
да бъде разглеждан и приет от общинския съвет. Това е.     
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в две постоянни 

комисии, ресорни. Това са ПК по околна среда, селско, горско, водно и 

ловно стопанство и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, 
контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Госпожо Френкева, да докладвате за 
околна среда. 
 

Г-жа Валентина Френкева –  Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми колеги общински съветници, 

 Настоящата докладната записка бе разгледана в ПК по околна среда 
и с 1 глас - „ЗА“, без „против“ и 4 - „въздържали се“, не бе подкрепен 

проекта за решение. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Монев, за ПК по законност. 
 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

С почти със същия резултат, 1 глас - „ЗА“, и без „против“ и 3 - 

„въздържали се“, комисията по законност не подкрепи проекта за решение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси към носителя? Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Аз имам един въпрос към вносителя. Господин Христов, как така 
Вие, като общински съветник, решихте да внесете докладната записка, с 
която предлагате да се приеме наредба за опазване на околната среда в 
Община Разград? И уведомихте ли общинска администрация за това Ваше 
решение и какъв беше отговора на администрацията? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Христов, за отговор. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, господин Монев. Аз искам само да напомня на 
колегите, че общинският съвет на свое заседание от 23.08.2017 г. прие 
решение № 412 т.10 по Протокол № 30 от 23.08.2017 г., с което решение 
следваше да се изработи такъв проект за наредба. Така че от 2017 г. това 
решение не е изпълнено. Именно за това в качеството си на общински 
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съветник, внесох в деловодството този проект. На втория въпрос с вх.№ 

226 от 20.02.2019 г. съм уведомил общинската администрация, че на 
техния сайт е публикуван подготвения от мен проект  за наредба и с оглед 

на това ги моля за становище по внесения проект. До този момент, като 

съм посочил и контакти за внасяне на мнения и предложения, но до срока 
на изтичане нямах никакви мнения, предложения или становища. Аз за 
това именно казах, че няма никакви мнения или предложения от 
заинтересовани лица, институции и организации.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Христов? Благодаря. Други въпроси към 

вносителя? Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

На мен въпроса ми не е към вносителя, а по – скоро към общинска 
администрация и ще обоснова защо. Тъй като голяма част от заложените в 
наредбата мерки и дейности, да не кажа почти всички, касаят работата на 
общинската администрация. И все пак ние, за да вземем някакво 

формирано решение за тази докладна, нека да чуем становището на 
общинската администрация по тази наредба. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще изрази становище във връзка с докладната записка? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаема госпожо Неделчева, това е докладна записка, която внася 
общински съветник. Не мисля, че аз или който и да е от администрацията 
трябва да дава становище. Вие сте тука хората, които трябва да вземете 
решението за тази докладна записка, ще бъде ли одобрена или няма да 
бъде одобрена.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Дуплика. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доуточняващ въпрос? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Много добре знам кой е вносител, но все пак повтарям, че в крайна 
сметка ако наредбата бъде приета, Вие и вашата администрация трябва да 
я изпълнявате. Вероятно имате някакво становище. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Ами като я приемете сигурно ще трябва да изпълняваме, ако е 
законосъобразна. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Само да кажа и да припомня на всички общински съветници, че тази 

тема многократно е седяла на дневен ред и многократно общинска 
администрация,  включително и в лицето на Кмета, сме получавали 

становище във връзка това, което е проблем за града. Други въпроси към 

вносителя?   

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Държа само едно уточнение да направя, ако някой сега очаква  
общинска администрация с писмено изразени становища, точки, алинеи да 
направи наредбата не мисля, че е много уместно.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Уважаеми колеги съветници, проекта за наредба наистина го гледаме 
няколко пъти. Всъщност решението на господин Христов да се направи на 
законодател днес е не за друго, а защото някой, някъде не е изпълнил 

решение на общински съвет. Вече близо две години. Той Ви зачете 
решението на общинския съвет взето с мнозинство, което цитирам – е 
„…че възлагам ПК по околна среда, заедно с общинска администрация   да 
разработи и внесе проект на наредба за опазване на околната среда на 
територията на община Разград.“ Който проект да се внесе за разглеждане 
в общински съвет. Това е решение от 23.08.2017 г. До настоящия момент 
проект за такава наредба нито е гледан на постоянна комисия, нито е 
гледан и предложен от общинска администрация. Това са фактите до 

момента. В същото време ние излизаме с декларации, че и с манифести, и 

всякакви други неща свързани с проблемите, които Разград има с опазване 
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на атмосферния въздух, за чистотата на атмосферния въздух. Няма нужда 
да Ви припомням, какви проблеми имахме миналото лято. Дано не съм 

лош пророк и да ги нямаме това лято. Но ние в момента отказваме  за енти 

път да приемем една  наредба на общинския съвет, в която всъщност се 
вменяват правомощия, контролни и санкциониращи правомощия на 
администрацията да извършва проверки, заедно разбира се с другите 
контролни органи и да се налагат глоби и санкции. Такава наредба за 
опазване на околната среда, ако си мислите, че ние сме единствения 
общински съвет, който е приел много се лъжите. Може би половината  
общински съвети на територията на България имат приети такива наредби. 

Днес при просто търсене в интернет установих, че вече имат приети във 
Велико Търново, Пловдив, Павликени, София, Кърджали, Царево, Тетевен, 

Чирпан, Трявна, Кюстендил, Несебър, Свищов, Варна и още куп други 

общини. Русе, където имат не по - малък проблем със замърсяването  на 
въздуха, е внесена и трябва да се гледа този месец, март месец, докладна 
записка от Кмета, забележете на община Русе, който е от „ГЕРБ“ и от 
председателите на групите общински съветници от „ГЕРБ“, „Атака“, 

„ДПС“, „БДЦ“, „Български социал демократи“ и коалиция „Демократична 
България“, не знам други политически партии дали имат представители в 
Общински съвет - Русе със съвносител Председателят на Общински съвет 
в Русе. Знаете ли за какво? За изготвяне на проект за наредба за опазване 
на околната среда на територията на община Русе. В същото време ние тук 

сме си  заврели главата  в пясъка и чакаме проблемите на лято пак да 
дойдат. Ако това е адекватна политическа и експертна реакция от страна 
на нас, като общински съвет и от страна на общинска администрация,  
здраве му кажи. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други изказвания във връзка с докладната 
записка? Не виждам желаещи. Прекратявам разискванията и  пристъпваме 
към гласуване на Докладна записка с Вх.№ 122. Моля гласувайте. 
 

Общинският съвет взе следното    

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                              № 695 

 

 

На основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА, Общински съвет – Разград, 

след гласуване, с 8 гласа - “ЗА“, „против“ -няма,“въздържал се“- 8, 
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                                           Р Е Ш И : 

1. Не приема Докладна записка с Вх.№ 122/18.03.2019г. от 

Божинел Василев Христов – общински съветник от група „Кауза 

Разград“ 

Относно: Приемане на Наредба № 30 за опазване на околната 

среда на територията на Община Разград 

 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

 

С Т А Т И Я 15 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на следваща докладна записка с 
вх.№126. 

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

ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Първата докладна записка. 
С Решение № 295 по Протокол № 16 от 24.01.2005 г. на Общински 

съвет – Разград е приета Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост.  

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 8 от Наредба № 2 – ежегодно от 
1 март се актуализира наемната цена на сключените договори за наем в 
съответствие с годишната инфлация, отнесена за периода декември на 
изтеклата година, спрямо декември на предходната на нея година, след 

решение на общинския съвет по предложение на комисията по чл. 2, ал. 1 

от същата.  
Отчетената от Националния статистически институт годишна 

инфлация за 2018 година /декември 2018 г. спрямо декември 2017 г./ е 
2,7%. 
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Предвид гореизложеното възниква необходимостта от изменение на 
Наредба № 2 на Общински съвет Разград. 

1. Основни  цели, които се поставят: 
С приемането на изменението в посочената Наредба на Общински 

съвет Разград  се цели същата да се приведе в съответствие с изискването 

за актуализиране на наемните цени на отделните видове имоти – общинска 
собственост, въведено с отделна разпоредба. 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на 

новата уредба – не са необходими. 

3. Очаквани резултати: 

Повишаване на приходите от наеми от имоти и части от имоти – 

публична и частна общинска собственост по сключени наемни договори.   

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект за изменение на Наредба № 2 на Общински 

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

– общинска собственост е разработен в съответствие с разпоредбите на 
Европейското законодателство – Европейската харта за местно 

самоуправление, както и с директивите на Европейската общност, 
свързани с тази материя, предвид съответствието на основни нормативни 

актове /Административнопроцесуалния кодекс, Закона за общинската 
собственост и др./ с нея.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 от Закона за нормативните 
актове и Указ № 883 от 24.04.1974 година за прилагане на Закона за 
нормативните актове и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет 
Разград, предлагам да вземете следното решение: 

1.Приема изменение на Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост, както следва: 

§1. Отменя Приложение №1 към Наредба № 2 на Общински съвет 
Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост. 
§2. Приема ново Приложение №1 към Наредба № 2 на Общински 

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

– общинска собственост, приложено към настоящото решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин  Монев, да докладвате за становището на ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с НПО.  

 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 
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С 5 гласа - „ЗА“, и без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Анастасов, за ПК по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол. 

 

Г-н Наско Анастасов –  Председател на ПК 

Колеги с 8 гласа - „ЗА“, и без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проектаза решения. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения? Няма такива. Пристъпваме към 

поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 126. Моля гласувайте.  
 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.03.2019 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 Не участва   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   
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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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

     Общинският съвет взе следното 

 
 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                № 696 

 

 

С Решение № 295 по Протокол № 16 от 24.01.2005 г. на Общински 

съвет – Разград е приета Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, която през годините е многократно изменяна и 

допълвана.  

Съгласно разпоредбата на чл. 15, ал. 8 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост, ежегодно от 1 март се 
актуализира наемната цена на сключените договори за наем в 

съответствие с годишната инфлация, отнесена за периода декември на 

изтеклата година, спрямо декември на предходната на нея година, 

след решение на общинския съвет по предложение на комисията по 

чл. 2, ал. 1 от същата.  

 Отчетената от Националния статистически институт 

годишна инфлация за 2018 година /декември 2018 г. спрямо декември 

2017 г./ е 2,7%. 

 Предвид гореизложеното възниква необходимостта от 

изменение на Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост. 

1.Основни  цели, които се поставят: 

С приемането на изменението в посочената Наредба на 

Общински съвет Разград  се цели същата да се приведе в съответствие 
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с изискването за актуализиране на наемните цени на отделните видове 
имоти – общинска собственост, въведено с отделна разпоредба. 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на 

новата уредба – не са необходими. 

           3. Очаквани резултати: 

Повишаване на приходите от наеми от имоти и части от имоти – 

публична и частна общинска собственост по сключени наемни 

договори.   

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект за изменение на Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград  за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост е разработен в съответствие с 
разпоредбите на Европейското законодателство – Европейската харта 

за местно самоуправление, както и с директивите на Европейската 

общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основни 

нормативни актове /Административнопроцесуалния кодекс, Закона за 

общинската собственост и др./ с нея. 

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 15.02.2019 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 от Закона за 

нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 година за прилагане 
на Закона за нормативните актове и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Разград, след поименно гласуване с 
25 гласа - “ЗА“, „против“ -няма,“въздържал се“- няма, 

 

                                           Р Е Ш И: 

 

1.Приема изменение на Наредба № 2 на Общински съвет Разград 

за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, както следва: 

§1. Отменя Приложение №1 към Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост. 

§2. Приема ново Приложение №1 към Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост, приложено към настоящото решение. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 
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Решение подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

/Приложение №1 е неразделна част от Решение № 696 и е 
приложено към протокола в отделен файл./ 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Димитрова. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря, госпожо Председател. Процедурно предложение. 
Следващите докладни записки да разгледаме едновременно съответно с 
вх.№№ 127 и 128, а да се гласуват по отделно поради еднотипния им 

характер. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря за това процедурно предложение. Имаме такава практика. 
Надявам се, че вносителят няма да има нищо против. Доктор Василев, ще 
Ви помоля следващите две докладни, които са и последни по т. 1 от 
дневния ред с вх. №№ 127 и 128 да ни ги представите заедно.   

 

 

С Т А Т И Я 16 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№127. 

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

ОТНОСНО: Наредба за изменение 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. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Идентични наредби са. Само ще Ви 

представя решението, което Ви предлагам. По първата докладна с вх. № 

127.                                                                                                                                                                                           

1. Приема изменение 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, както следва: 
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§1. Отменя Приложение №1 към Наредба № 17 на Общински съвет 
Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на 
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища. 

§2. Приема ново Приложение №1 към Наредба № 17 на Общински 

съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на 
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища, 
приложено към настоящото решение.  

И по докладна записка с вх.№ 128, касаеща „Бизнес зона“Перистър“ 

и изменение наредба № 21, предлагам да вземете следното решение: 
1. Приема изменение на Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 
територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград, както следва: 

§1. В чл.5, ал.1 се изменя така: 

„Размерът на началната месечна наемна цена се определя в лева/кв.м. 

РЗП, както следва: 

• за помещения за производствена дейност и услуги – 1,42 

лв./кв.м; 

• за помещения за административни дейности – 1,19 лв./кв.м; 

• за търговска площ в сгради – 1,42 лв./кв.м; 

• за заведения за хранене и развлечения – 2,13 лв./кв.м; 

• за незастроени имоти или части от тях – 0,05 лв./кв.м; 

за поставяне на преместваеми обекти – 1,36 лв./кв.м.“ 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. И двете докладни записки са разглеждани в ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол. 

Господин  Монев, да докладвате за ПК по законност.  
 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов –  Председател на ПК 

И двете докладни записки бяха подкрепени с 8 гласа - „ЗА“, и без 
„против“ и „въздържали се. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя във връзка с тези две 
докладни записки? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения? Няма 
такива. Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка с Вх.№ 

127. Моля гласувайте.  
 

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.03.2019 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 Не участва   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али отсъства   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   
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32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

     Общинският съвет взе следното 

 
 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                № 697 

 

С Решение № 296 по Протокол № 16 от 24.01.2005 г. на Общински 

съвет – Разград е приета Наредба № 17 на Общински съвет Разград за 

условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища, която през 
годините е многократно изменяна и допълвана.   

Съгласно разпоредбата на чл. 22 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, 

ежегодно от 1 март се актуализира наемната цена на сключените 
договори за наем в съответствие с годишната инфлация, отнесена за 

периода декември на изтеклата година, спрямо декември на 

предходната на нея година, след решение на общинския съвет по 

предложение на комисията по чл. 3, ал. 1 от същата.   

 Отчетената от Националния статистически институт годишна 

инфлация за 2018 година /декември 2018 г. спрямо декември 2017 г./ е 
2,7%. 

 Предвид гореизложеното възниква необходимостта от изменение 
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. 

1. Основни цели, които се поставят: 

С приемането на изменението в посочената Наредба на 

Общински съвет Разград  се цели същата да се приведе в съответствие 
с изискването за актуализиране на наемните цени на отделните видове 
имоти – общинска собственост, въведено с отделна разпоредба. 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на 

новата уредба – не са необходими. 

           3. Очаквани резултати: 
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Повишаване на приходите от наеми от имоти и части от имоти – 

публична и частна общинска собственост по сключени наемни 

договори.   

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект за изменение 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, е разработен в съответствие с разпоредбите на 

Европейското законодателство – Европейската харта за местно 

самоуправление, както и с директивите на Европейската общност, 

свързани с тази материя, предвид съответствието на основни 

нормативни актове /Административнопроцесуалния кодекс, Закона за 

общинската собственост и др./ с нея. 

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 15.02.2019 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 от Закона за 

нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 година за прилагане 
на Закона за нормативните актове и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Разград, след поименно гласуване с 
26 гласа - “ЗА“, „против“ -няма,“въздържал се“- няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема изменение 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, 

както следва: 

§1. Отменя Приложение №1 към Наредба № 17 на Общински 

съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди 

на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища. 

§2. Приема ново Приложение №1 към Наредба № 17 на 

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

общински жилища, приложено към настоящото решение.  
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 

Решение подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 
Приложение № 1 към Наредба 17 на Об.С-Разград 

/изм. с Решение № 113 по Протокол № 7 от 28.02.2008 г. на Об.С-Разград, изм. с Решение № 337 по Протокол № 21 

от 24. 02. 2009 г. на Об.С – Разград; изм. с Решение № 836 по Протокол № 45 от 30.11.2010 г. на Об.С – Разград; ново 

с Решение № 885 по Протокол № 48 от 22.02. 2011 г. на ОбС гр. Разград, отменено с Решение № 83 по Протокол № 8 

от 20.02.2012 г. на Об.С; отменено с Решение № 289 по Протокол № 22 от 26.02.2013 г. на Об.С/ 

                                                                                                         Приложение № 1 към Наредба 17 на Об.С - Разград 

/ново – прието с Решение № 289 по  Протокол № 22 от 26.02.2013г. на Об.С   

Разград; отм. с Решение № 525 от Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Об.С Разград/ 

                                                                                                         Приложение № 1 към Наредба 17 на Об.С - Разград 

        /ново – прието с Решение № 525 от  Протокол № 39 от 27.03.2018 г. на Об.С Разград/ 

                                                                                                          Приложение №1 към Наредба 17 на Об.С - Разград 

                                                      /ново-прието с Решение №697 по Протокол № 53 от 26.03. 2019 г.на ОбС Разград/ 

 

Определяне на наемни цени за общински жилища 

 

I. Месечни наемни базисни цени на жилища и дворни места в лв./кв.м. 

 

Зона За жилища За дворно място 

I 0,79 0,05 

II 0,76 0,03 

III 0,71 0,03 

села 0,61 0,01 

 

II. Корекционни коефициенти 

 

 Показател Намалени
е в % до 

Увеличе
ние в % 

до 

 Конструкция на сградите 
 

  

1 Жилище в паянтови и полумасивни сгради 25 - 

2 Жилище в масивни сгради 12 - 

3 Жилище в сгради с монолитни или сглобяеми скелетни рамкови стоманенобетонни 

конструкции; пакетоповдигани плочи, скелетно-безгредови конструкции и 

конструкции, изградени по системите „пълзящ кофраж” и „едроразмерен кофраж”   

- 7 

 Разположение на жилищата във височина   

1 Втори етаж при двуетажна жилищна сграда  - 8 

2 Втори до шести етаж - 7 

3 Последен етаж при жилищни сгради на три и повече етажа и за всеки седми и по-

висок етаж 
4 - 

4 За жилище с височина на пода под 0,3 м спрямо средното ниво на терена 1 за всеки 

пълни    

10 см. 

- 

 Преобладаващо изложение на жилищните /без сервизните/ помещения   

1 Юг, югоизток - 2 

2 Запад, североизток - - 

3 Север, северозапад 4 - 

 Благоустройствено съоръжаване   

1 За жилище в сграда над 5 етажа без асансьор 5 - 

2 За жилище с централно отопление - 7 

3 За жилище без складово помещение 5 - 

4 За жилище без водопровод и канализация   7 - 

5 За жилище, разположено в съседство с трафопостове, помпени агрегати, асансьорни 

машинни помещения, абонатни станции и други източници на шум, топлина и др. 

   

7 - 
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III. Формула за определяне месечен наем за общинско жилище: 
  Н = Ц  х   К  х  П 

Н   -  месечен наем 

Ц   -  установена наемна базисна цена за съответната зона 

К = 1 + [ (к1 +к2+………кп) : 100 ], където к1 +к2+………кп  са корекционни коефициенти в увеличение или намаление по отделните показатели  

П  -   обща полезна площ на жилището 

 
 

 

С Т А Т И Я 17 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредба № 21 на Общински 

съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград. 

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

26.03.2019 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 Не участва   

8. Джипо Николов Джипов отсъства   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   
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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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

     Общинският съвет взе следното 

 
 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

 

                                                № 698 

 

 

С Решение № 638 по Протокол № 36 от 30.03.2010 г. на Общински 

съвет – Разград е приета Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград, която през 
годините е многократно изменяна и допълвана.  

Съгласно разпоредбата на чл. 7 от Наредба № 21 на Общински 

съвет Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград, 

ежегодно от 1 март се актуализира наемната цена, в съответствие със 
статистическия отчетен индекс на инфлация за предходната година, 

след решение на общинския съвет.  

 Отчетената от Националния статистически институт 

годишна инфлация за 2018 година /декември 2018 г. спрямо декември 

2017 г./ е 2,7%. 

 Предвид гореизложеното възниква необходимостта от 

изменение на Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление 
и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

„Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград. 

1. Основни цели, които се поставят: 

С приемането на изменението в посочената Наредба на 

Общински съвет Разград  се цели същата да се приведе в съответствие 
с изискването за актуализиране на наемните цени на отделните видове 
имоти – общинска собственост, въведено с отделна разпоредба. 
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2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на 

новата уредба – не са необходими. 

           3. Очаквани резултати: 

Повишаване на приходите от наеми от имоти и части от имоти – 

публична и частна общинска собственост по сключени наемни 

договори.   

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект за изменение на Наредба № 21 на 

Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите 
общинска собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр. 

Разград е разработен в съответствие с разпоредбите на Европейското 

законодателство – Европейската харта за местно самоуправление, 
както и с директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя, предвид съответствието на основни нормативни актове 
/Административнопроцесуалния кодекс, Закона за общинската 

собственост и др./ с нея. 

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 15.02.2019 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 от Закона за 

нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 година за прилагане 
на Закона за нормативните актове и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Разград, след поименно гласуване с 
26 гласа - “ЗА“, „против“ -няма,“въздържал се“- няма, 

 

                                          Р Е Ш И: 

 

1. Приема изменение на Наредба № 21 на Общински съвет 

Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр. Разград, 

както следва: 

§1. В чл.5, ал.1 се изменя така: 

„Размерът на началната месечна наемна цена се определя в 

лева/кв.м. РЗП, както следва: 

• за помещения за производствена дейност и услуги – 1,42 

лв./кв.м; 

• за помещения за административни дейности – 1,19 лв./кв.м; 

• за търговска площ в сгради – 1,42 лв./кв.м; 

• за заведения за хранене и развлечения – 2,13 лв./кв.м; 

• за незастроени имоти или части от тях – 0,05 лв./кв.м; 

• за поставяне на преместваеми обекти – 1,36 лв./кв.м.“ 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 

Решение подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С това изчерпахме точка първа от дневния ред. 

 

 

                                      ТОЧКА ВТОРА 

                                          ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

В точка втора - текущи Ви информирам, че към днешния ден 

26.03.2019 г. в Звеното по член 29а не са постъпили материали, за които да 
Ви уведомя в тази точка по дневния ред. Така че днес поставихме рекорд 

за кратка сесия, за първи път в този мандат, и в 15.08 часа закривам 

заседанието на Общинския съвет. Приятен следобед на всички. 
 

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                            /Надежда Радославова / 

 

 

                                         ПРОВЕРИЛ     СЕКРЕТАР:  

                                   /Таня Тодорова/ 

 
 


