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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 45 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 

28.08. 2018 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  33. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 31 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха и общинските съветници Хами 

Хамиев и Ахтер Чилев. 
 

/ 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 в залата и на тези, които са пред екраните на 
нашия медиен партньор телевизия „Кис 13“. Информирам Ви, че за 
днешното заседание са се регистрирали 31 общински съветници. Това 
означава, че имаме кворум, за да вземаме решения и откривам редовното 

заседание на Общински съвет – Разград, днес 28.08.2018 година. 
Уведомявам Ви, че дежурен секретар на тази сесия ще бъде общински 

съветник Владимир Димитров от групата на „Кауза Разград“. 

В поканите с материалите за тази сесия е обявен и дневния ред, 

който включва две точки: 

    1. Докладни записки 

    2. Текущи 

Имате ли въпроси или предложения към дневния ред? 

Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев –„ Кауза Разград“ 

Уважаема госпожо Председател,  

Уважаеми колеги общински съветници, 

Моля в днешното заседание да разгледаме една допълнителна 
докладна записка относно приемане на Декларация на Общинския съвет 
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Разград във връзка с продължаващото обгазяване на определени територии 

на града  с  миризми с неустановен  произход, които водят до редица 
здравословни проблеми на гражданите на Разград, които са широко 

коментирани, както в социалните медии, така и във вестниците, и сред 

обществеността. И в тази връзка предлагам да разгледаме докладна 
записка с входящ №517, внесена от мен на 23.08 за приемане на нарочна 
декларация, която е  раздадена на всички Вас. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други предложения? Заповядайте, господин 

Иванов. 
 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ” 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги,  

Искам да представя на Вас докладна записка с вх.№511, която съм 

входирал на 20.08. Същата Ви е раздадена във определения срок с набора 
от документи за днешното заседание. Тя е във връзка с избор на кандидати 

за съдебни заседатели към Окръжен съд – Разград и от временната комисия 
за провеждане на тази процедура. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, господин Хасанов. 
 

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

Уважаема, госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Предлагам на днешното заседание да се разгледа докладна записка с 
вх.№518. Наложи се по мотив и искане на директора на ПГССХВТ “Ангел 
Кънчев“, относно предоставяне на автобус за превозване на ученици, тъй 

като в момента имаме предоставен нов училищен автобус на училище  
„Отец Паисий“ и техния автобус се освобождава. Затова докладната 
записка касае предоставяне на този въпросен автобус на училището по 

селско стопанство. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Това е докладна записка с вх.№518. Нали така? 

Други предложения или изказвания във връзка с дневния ред? Преди 

да го гласуваме ще подложа трите процедурни предложения на Вашето 

внимание за гласуване,  за да се произнесете за това дали да бъдат 
включени в точка първа от дневния ред – докладни записки, по реда на 
тяхното постъпване. Първо е процедурата от Калоян Монев, който е 
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вносител на Докладна записка с вх.№517. Моля да гласувате за влизането й 

в дневния ред. 

 

С 30 гласа“ЗА“, „против“- няма, „въздържали се“- няма, 

предложението се приема.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Престъпване към гласуване за влизане в дневния ред на Докладна 
записка с вх.№511, с вносител Мариан Иванов. Моля гласувайте. 

 

С 29 гласа“ЗА“, „против“- няма, „въздържали се“- 2, 

предложението се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Престъпване към гласуване за влизане в дневния ред на Докладна 
записка с вх.№518, с вносител зам.-кметът на Община Разград, Ердинч 

Хасанов. Моля гласувайте. 
 

С 31 гласа“ЗА“, „против“- няма, „въздържали се“-няма, 

предложението се приема. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Сега нека да гласуваме в цялост  дневния ред за днешното заседание. 
Моля гласувайте. 

 

С 31 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. Като първа е постъпила докладна записка с вх.№487. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев –Кмет на Община 
Разград 

Относно: Извършени  корекции  по  бюджета  на  Община  

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

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

В изпълнение изискванията на чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси промените по общинския бюджет се одобряват от Общинския 
съвет, с изключение на: 

• Промени по чл. 56, ал. 2 от Закона за публичните финанси – в 
резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства 
от държавния бюджет и от други бюджети и сметки; 

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

През второто тримесечие на 2018 г. са получени 26 бр. дарения в 
размер на 22 712 лв., които се разходват според волята на дарителите. 

Извършени са 7 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит за 
70 921 лв. 

Издадени са 13 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за 
корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и 

бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят 
по системата на делегираните бюджети и 29 бр. заповеди на 
ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по 

системата на делегираните бюджети. 

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

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

предлагам на Общински съвет  Разград, да приеме следното решение: 
 Одобрява промените по общинския бюджет за второто тримесечие 

на 2018  година, съгласно Приложение № 1 към настоящото решение. 
Завърших. 
 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по бюджет, 
финанси и икономическа политика, ПК по образование и наука, ПК по 

култура, културно – историческо наследство и духовни ценности,  ПК по 

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

развитие на територията, транспорт на общината, ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, 

ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Госпожо Димитрова, да докладвате за 
комисията по бюджет. 
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Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

 И този път комисията по бюджет, финанси и икономическа 
политика беше на ръба да няма кворум. В крайна сметка в хода на 
заседанието се присъединиха още трима общински съветника така, че 
присъстваха 8 броя общински съветници. Докладната записка и проекта за 
решение с вх.№487 беше в крайна сметка подкрепен, като 4 общински 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За постоянната комисия по образование, господин Хасанов. 
 

Г-н Хасан Хасанов– Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател.  

Постоянната комисия по образование е разгледа докладната записка 
и я подкрепи с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. За ПК по култура, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Благодаря. Докладната записка бе разгледана и в постоянната 
комисия по култура от присъстващите 5 члена на комисията, 4 подкрепиха 
докладната записка, „въздържали се“ –няма, „против“ – няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря. Комисията подкрепя с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“ проекта за решение към докладната записка.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За ПК по ТСУ, господин Христов. 
 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 
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 С 6 гласа „ЗА“, 1- „против“, и 1- „въздържали се“ комисията 
подкрепи проекта. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за ПК по общинска собственост 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 5 гласа „ЗА“, и 1 „против“, членовете на комисията 
подкрепи проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. И последно за ПК по законност, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев –  Председател на ПК 

Комисията подкрепя проекта с 4 гласа -„ЗА“, и 1- „против“, без 
въздържали се. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Престъпваме към процедура на въпроси. Имате ли 

въпроси към вносителя на докладната записка? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с нея? Няма такива. Престъпваме към 

поименно гласуване на докладна записка с №487. Моля гласувайте. 
 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.08.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

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 Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова   +  

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. ХамиИбрахимовХамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 590 

 
 

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

публичните финанси промените по общинския бюджет се одобряват от 

Общинския съвет, с изключение на: 

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

в резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем 

средства от държавния бюджет и от други бюджети и сметки; 

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

През второто тримесечие на 2018 г. са получени 26 бр. дарения в 

размер на 22 712 лв., които се разходват според волята на дарителите. 
Извършени са 7 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит 

за 70 921 лв. 

Издадени са 13 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за 

корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и 

бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не 
работят по системата на делегираните бюджети и 29 бр. заповеди на 

ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, 

работещи по системата на делегираните бюджети. 



8 

 

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

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

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

Общински съвет  Разград, след поименно гласуване, с 23 гласа „ЗА“, 

„против“ – 3, „въздържали се“ – 1, 

 

РЕШИ: 
 

Одобрява промените по общинския бюджет за второто 

тримесечие на 2018  година, съгласно 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. 

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

Административен съд–Разград 

 

/Приложение №1 е неразделна част от решение №590 и е 

приложено към протокола/. 

 

С Т А Т И Я 2 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане нас вх.№488. 

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

Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година. 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик  на няколко имота:  
• Помещение № 5, бул. „България“ № 21-П, гр. Разград;            

• Поземлен имот № 62089.19.26 – пасище, с. Раковски; 

• Поземлен имот №62089.30.97 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.30.94 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.29.328 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.17.112 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.10.122 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.10.130 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.7.142 – пасище, с.Раковски; 
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• Поземлен имот №62089.3.156 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.10.161 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.10.170 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен  имот №62089.10.175 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот № 046012 – нива, с. Дряновец; 

• Поземлен имот № 61710.606.5010 – лозе, гр. Разград; 

• Поземлен имот № 18589.7.709 – нива, с. Гецово. 

Имотите не са включени в Програмата за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2018 година. 

Имотът в с.Гецово е предвиден за замяна с частни имоти, попадащи в 
района на Конната база в селото, за имот № 61710.606.5010 – лозе, гр. 

Разград е проявен интерес за закупуване, а за другите имоти има интерес за 
наемането им. 

Предвид горе изложеното Ви предлагам да вземете следното 

решение: 
Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 495 по 

Протокол № 37/01.02.2018 година на Общински съвет Разград, както 

следва: 
§ 1. В Раздел II „Прогноза за очакваните приходи и необходимите 

разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с 
имоти, общинска собственост“ се създава нова точка  „В“, както следва : 

„В.  ИМОТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗАМЯНА: 

1. Поземлен имот № 18589.7.709 – нива, с площ 24 313 кв.м., 

с.Гецово.“ 

§ 2. В т. 2. „От застроени 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 2.2.1. се изменя така:  
„Наем: 151 броя – 324 959 лв., в т.ч. 45 броя на стойност 135 833 лв. 

за Бизнес зона „Перистър““.  

§ 3.  В т. 3. „От общински поземлен фонд“ от Раздел II „Прогноза за 
очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост“ се прави 

следното изменение: 
Подточка 3.1. се изменя така:  
„Наем, аренда: 383 469 лв.”; 

  

Подточка 3.2. се изменя така:  
„Продажби : 26 броя имота – 38 766 лв.”  
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§ 4. В т. 2. „Застроени имоти“ от Раздел III „Описание на имотите, 
предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното изменение: 

Подточка 2.2.1.  се изменя и допълва, както следва: 
 „Наем – Общо имоти, отдавани под наем 151 броя, с предстоящи 

процедури – 19 броя, както следва:” и се създава нова точка  19 със 
следното съдържание: 

„19. Помещение № 5, бул. „България“ № 21-П, гр. Разград“. 

 

§ 5. В т. 3. „Общински поземлен фонд“ от Раздел III „Описание на 
имотите, предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното 

изменение: 
Подточка 3.1.1. се изменя и допълва, както следва: 
 „Мери и пасища – 150 имота, с предстоящи процедури 42 имота, 

както следва:” и се добавя: 
„Землище Раковски – Имоти№№ 62089.19.26; 62089.30.97; № 

62089.30.94; 62089.29.328; 62089.17.112; № 62089.10.122; 62089.10.130; 

62089.7.142; 62089.3.156; 62089.10.161; 62089.10.170; 62089.10.175“. 

 

§ 6. В т. 3. „Общински поземлен фонд“ от Раздел III „Описание на 
имотите, предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното 

изменение: 
Подточка 3.1.2. се изменя и допълва, както следва: 
„Ниви -  624 имота, с предстоящи процедури 544 имота, както 

следва“ и  съдържанието на Землище Дряновецсе допълва с имот № 

046012.“ 

 

§ 7. В т. 3. „Общински поземлен фонд“ от Раздел III „Описание на 
имотите, предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното 

изменение: 
Подточка 3.2. се изменя и допълва, както следва: 
„Продажба - 26 броя земеделски имота“ и се създава нова точка 26 

със следното съдържание: 
„26. Поземлен имот № 61710.606.5010 – лозе, с площ 546 кв.м. в 

местността „Стражецки лозя“, гр.Разград“. 

 

2. Изменението и допълнението на програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година да се отрази 

в интернет страницата на Община Разград. 

Завърших. 
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по общинска 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по 
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законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствени 

организации. Господин Анастасов, да докладвате за ПК по  общинската 
собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 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, за ПК по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Благодаря. Комисията подкрепя с 5гласа „ЗА“, без „против“ , и 

„въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя на тази докладна записка? Не 
виждам желаещи. Предложения и изказвания във връзка с нея? Няма 
такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№488. Моля гласувайте.  
 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.08.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   
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17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. ХамиИбрахимовХамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 591 

 

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

Общински съвет Разград е приета Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година. 

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

Програмата, същата подлежи на актуализация при възникнала 

необходимост през годината. 

Община Разград е собственик  на следните имоти: 

• Помещение № 5, бул. „България“ № 21-П, гр. Разград;            

• Поземлен имот № 62089.19.26 – пасище, с. Раковски; 

• Поземлен имот №62089.30.97 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.30.94 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.29.328 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.17.112 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.10.122 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.10.130 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.7.142 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.3.156 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.10.161 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.10.170 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот №62089.10.175 – пасище, с.Раковски; 

• Поземлен имот № 046012 – нива, с. Дряновец; 
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• Поземлен имот № 61710.606.5010 – лозе, гр. Разград; 

• Поземлен имот № 18589.7.709 – нива, с. Гецово. 

 

За реализиране на основната цел на Програмата възниква 

необходимостта от включване в нея на посочените имоти.   

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

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

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

собственост и т. 1 и т. 2 от раздел IV „Заключителни разпоредби“ от  

Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 година, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 28 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ –няма, 

 

РЕШИ: 
 

Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 495 

по Протокол № 37/01.02.2018 година на Общински съвет Разград, 

както следва: 

 

§ 1. В Раздел II „Прогноза за очакваните приходи и необходимите 
разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с 
имоти, общинска собственост“ се създава нова точка  „В“, както 

следва : 

„В.  ИМОТИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗАМЯНА: 

3. Поземлен имот № 18589.7.709 – нива, с площ 24 313 кв.м., 

с.Гецово.“ 

 

§ 2. В т. 2. „От застроени 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 2.2.1. се изменя така:  

„Наем: 151 броя – 324 959 лв., в т.ч. 45 броя на стойност 135 833 

лв. за Бизнес зона „Перистър““.  

 

§ 3.  В т. 3. „От общински поземлен фонд“ от Раздел II „Прогноза 

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

собственост“ се прави следното изменение: 
Подточка 3.1. се изменя така:  

„Наем, аренда: 383 469 лв.”; 
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Подточка 3.2. се изменя така:  

„Продажби : 26 броя имота – 38 766 лв.”  

 

§ 4. В т. 2. „Застроени имоти“ от Раздел III „Описание на 

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

изменение: 
Подточка 2.2.1.  се изменя и допълва, както следва: 

 „Наем – Общо имоти, отдавани под наем 151 броя, с 

предстоящи процедури – 19 броя, както следва:” и се създава нова 

точка  19 със следното съдържание: 
„19. Помещение № 5, бул. „България“ № 21-П, гр. Разград“. 

 

§ 5. В т. 3. „Общински поземлен фонд“ от Раздел III „Описание 
на имотите, предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното 

изменение: 
Подточка 3.1.1. се изменя и допълва, както следва: 

 „Мери и пасища – 150 имота, с предстоящи процедури 42 имота, 

както следва:” и се добавя: 

„Землище Раковски – Имоти №№ 62089.19.26; 62089.30.97; № 

62089.30.94; 62089.29.328; 62089.17.112; № 62089.10.122; 62089.10.130; 

62089.7.142; 62089.3.156; 62089.10.161; 62089.10.170; 62089.10.175“. 

 

§ 6. В т. 3. „Общински поземлен фонд“ от Раздел III „Описание 
на имотите, предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното 

изменение: 
Подточка 3.1.2. се изменя и допълва, както следва: 

„Ниви -  624 имота, с предстоящи процедури 544 имота, както 

следва“ и  съдържанието на Землище Дряновец се допълва с имот № 

046012.“ 

 

§ 7. В т. 3. „Общински поземлен фонд“ от Раздел III „Описание 
на имотите, предмет на процедури през 2018 година“ се прави следното 

изменение: 
Подточка 3.2. се изменя и допълва, както следва: 

„Продажба - 26 броя земеделски имота“ и се създава нова точка 

26 със следното съдържание: 
„26. Поземлен имот № 61710.606.5010 – лозе, с площ 546 кв.м. в 

местността „Стражецки лозя“, гр.Разград“. 

 

2. Изменението и допълнението на програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година да се 
отрази в интернет страницата на Община Разград. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

С Т А Т И Я 3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към Докладна записка с вх.№489. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев –Кмет на Община 
Разград 

ОТНОСНО: Приемане на План за действие за общинските 
концесии на Община Разград за 2019 година 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

В изпълнение на § 7. от Преходните и заключителни разпоредби на 
Закона за концесиите /ПЗР на ЗК/, в сила от 01.01.2018 г., Министерският 
съвет на Република България е одобрил  Национална стратегия за развитие 
на концесиите в Република България (2018-2027). Съгласно § 8. от ПЗР на 
ЗК в срок от три месеца от одобряването на Националната стратегия за 
развитие на концесиите, общинските съвети одобряват Планове за 
действие за общинските концесии. Редът за изготвяне на Плановете за 
действие за общинските концесии е определен в Наредба за изискванията 
за определяне на финансово – икономическите елементи на концесията. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 и 

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  чл. 40, ал. 1 и ал. 3, т. 6, чл. 45, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 от 
Закона за концесиите и § 8. от Преходните и заключителни разпоредби на 
Закона за концесиите, чл. 11, ал. 1, чл. 17, чл. 18, ал. 1 и чл. 19, ал. 1 и ал. 3 

от Наредба за изискванията за определяне на финансово-икономическите 
елементи на концесията.Предлагам  Общински съвет Разград да вземе 
следното решение. 

 1. Приема  План за действие за общинските концесии на Община 
Разград за 2019 година – Приложение № 1 към настоящото решение. 

2. Планът за действие за общинските концесии да се публикува в 
Националния концесионен регистър. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в ПК по общинска 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол, ПК по околна 
среда, селско, горско, ловно и водно стопанство и ПК по законност, 
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превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с неправителствени организации. 

Господин Анастасов, за общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Комисията подкрепя проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“ 

и „въздържали се“, 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана на постоянната комисия 
по околна среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

подкрепи проекта за решение. Благодаря.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ , и „въздържали се“ комисията 
подкрепи проекта .  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Благодаря, госпожо Председател. 

Въпроса ми касае един сериозен общински имот, за който съм 

задавала въпроси и при разглеждане на други докладни записки,касаещи 

управление на общинската собственост. По-конкретно става въпрос какво 

се случва, за пореден път задавам въпроса, със сградата и въобще терена, 
обхващащ бившата жандармерия, за който бяхме гласували преди време, 
може би преди две години. Има решение за отдаване на концесия  на една  
определена фирма. На предходни заседания получих отговор, че фирмата 
има проблем с получаване на клас за инвеститор. Ще продължим ли да 
чакаме тази фирма и търси ли се и друго решение на този въпрос, защото 

това наистина е един сериозен общински имот, който е грехота да го 

държим така неизползваем. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

Кой ще отговаря? Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград 
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Да внеса само едно уточнение, имота бивша жандармерия беше 
включен само в програмата за управление и разпореждане, в частта 
касаеща предоставяне на инвеститори. Не е гласувана процедура нито за 
отдаването му под наем, нито за концесии. Тя не се е случила тъй като не 
са представени необходимите документи именно от този кандидат. Поради 

тази причина и от настоящата година в програмата за управление не сме го 

подали под никаква форма. Аз не знам да е имало други кандидати до 

момента, но е факт че изявеният интерес до момента не е облечен със 
съответните документи, така че няма и предложения до Общинския съвет 
за нататъшно процедиране по този въпрос. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

Доуточняващи въпроси имате ли,  госпожо Неделчева? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Ами аз все пак си мисля, че до безкрай можем да чакаме този 

инвеститор. Защо не се търсят и други възможности на този имот, под 

друга форма да му се търси реализация. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това е като реторичен въпрос. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Това не е реторичен,защото все пак, ако общината има някаква визия 
за този имот биха могли да ни запознаят ръководството. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да разбрах. До колкото аз чух какво каза зам.-кмета госпожа 
Георгиева, стана ясно….стана ясно. Не само за чакане. Въпреки че ако 

трябва да сме точни не е по същество въпроса. Има ли други въпроси към 

докладната записка? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения? За 
въпрос, за изказване? 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз внимателно слушах въпроса, който не точно зададен, но на 
всички ни е ясно какво се искаше да получим отговор на какъв въпрос. 
Искам да кажа,че това  което беше отговорено е много така обтекаемо и 

далече от истината. Защото нека да си припомним в началото на този ОС 

преди близо три години, когато се появи този инвеститор и искаше съвсем 

различно нещо.Той искаше да наеме, беше определена и цена, беше 
внесена докладна записка, беше приета от Общинския съвет и когато дойде 
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ред този инвеститор да трябва да сключи договор на базата на това 
решение на Общинския съвет и да почне да плаща по 50 и няколко хиляди, 

мисля че беше тази сума месечна, която той беше съгласен. На другото 

заседание,същия този Общински съвет, по неясни за мен и аз тогава питах, 

може да проверите в протокола, какво наложи да се отмени това решение. 
Защото вече три години общината всеки месец губи от този имот по 50 

хиляди, само защото Общинският съвет, мнозинството в Общинския съвет 
тогава, реши, че по-добре така да си бучи свободен имота и да се залъгваме 
с инвестиции за гъби, за охлюви и за не знам си какви неща три години. И 

заради това има смисъл в този въпрос, който задава колежката още по-

вече, че ако искате на парчета да отдадете там може да бъде и концесия на 
басейна, който се намира на тая територия. Имам.. Да Към Вас, госпожо 

зам.-кмет, там има външен басейн. В Разград например няма басейн и ако 

бяхте казали не можем да отдаваме целия имот, няма инвеститор, няма ги 

гъбарите, няма ги тези с охлювите, няма ги тези шахматния междузвезден 

турнир. Нека да отдадем и да вземаме някакви пари от басейна. И това не 
направихте. Моля? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Какви? Има един общински на територията на жандармерията, който 

няма концесия, няма нищо.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да добре…и три щеше да има, така и да се върнем на това да си 

помислите, тогава какво Ви накара мнозинството да откажете тези сигурни 

ежемесечни приходи в общината, за да гоним от същия инвеститор нещо 

което от три години не е изпълнено. Намирайки отговор на този въпрос 
всеки един от Вас ще разбере, защо три последователни години Община 
Разград не получава по 50 и две, три хиляди лева на месец. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Искам да внеса уточнение, защото обвинението, че съм говорила 
неистини направо мога да го обърна към Вас, защото нито едно от нещата 
не е така. На първо място искам да кажа, че никога не е имало решение на 
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Общинския съвет за отдаване под наем на конкретния имот. Този имот е 
бил свързан с Общинския съвет единствено и само във връзка с 
включването му в програмата за управление и разпореждане. 
Първоначалният вариант беше в програмата за управление разпореждане, 
повтарям още веднъж, в раздела отдаване под наем. Такова беше 
решението на Общинския съвет. След това по искане на самия 
инвеститор…подчертавам много ясно, имота беше преместен от 
програмата от отдаване под наем за предоставяне  на инвеститори с клас. И 

това беше по искане на инвеститора. Да сме наясно, че нито Общинския 
съвет, нито общината е предлагала някакви вариации, в които инвеститора 
да бъде по някакъв начин отказан. Това беше лично негово желание, 
поради тази причина се чакаше процедурата за неговото инвестиране, като 

инвеститор клас- А. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За дуплика, заповядайте господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Госпожо зам.- кмет,  
Искате да кажете, че всеки който реши може да си вмени щенията и 

Общинският съвет да ги обслужва.  Защото решението за преместване за 
вземане на решения не го прави инвеститора, а го взема мнозинството в  
Общинския съвет. И мнозинството на Общинския съвет тогава не защити 

интереса на общината, не защити интереса на гражданите включително и 

голямата час от общинските съветници, а защити частния интерес, 
щенията, мераците на инвеститора, обслужихте инвеститора. Така че три 

години се залъгваме с някакви класове, инвеститори и всякакви такива 
купешки приказки, за да кажем, че в резултат на това само едно 

единствено нещо има на мегдана. Три години този имот стои 

неизползваем, без да носи приходи, защото Вие го направихте с решението 

пак казвам…не конкретно Вие, а тези които обслужиха вашето 

предложение за решение, да не може никой нормален инвеститор да може 
да кандидатства за някаква процедура, тъй като това е обвързано с някакви 

огромни изисквания за клас 1, за не знам си какво за извън земен 

инвеститор. Не може примерно Спиридон Халачев от с. Дряновец да 
кандидатства и плаща, защото той няма как да вземе клас 1. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Клас А. Да, научих ги вече от Вас. Очевидно Вие сте много добре 
запозната, защото Вие бяхте и проводника, така на това решение. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Така. Благодаря Ви.Заповядайте, доктор Василев, за изказване. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля да запазите тишина в залата. Благодаря Ви. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Господин Димитров, 
 Аз честно казано възхищавам Ви се. От всяка една ситуация да се 

опитвате да извличате някакъв дивидент. Само искам да запитам понеже 
нали все пак в общината има някаква история и наистина ние сме трета 
година ръководство на общината. Господин Ненов, ще ми припомните ли 

жандармерията от коя година точно, аз когато бях областен управител 
имах честа да прехвърля, да участвам в процедурата и да прехвърля 
жандармерията от държавата на общината. 2012 ли беше или 2011? 

 

Г-н Иван Ненов - Началник отдел “Общинска собственост и 

земеделие“ 

По-скоро 2011 г. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

2011г.? Така от 2011 г. до две,до миналата ..до преди …2015/2016 

имало ли е заявени инвестиционни намерения, давана ли е жандармерията 
под някаква форма под наеми, давана ли е, така че общината да спечели 

някакви средства, някакъв дивидент? 

 

Г-н Иван Ненов- Началник отдел “Общинска собственост и 

земеделие“ 

По отношение на интерес, да, интерес е имало. Идвали са, оглеждали 

са имота, но единствено тези представители, които заявиха желанието си  

да правят завод за гъби, отправиха така да се каже по-сериозно 

предложение от гледна точка на мотивировка, писмено и всичко останало 

настоящия състав на  Общинския съвет го знае. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. Нямам по-вече въпроси. Завърших изказването си. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Господин Василев, може ли един въпрос уточняващ тука? Коя 
година е направено това предложение? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Г-жо Неделчева, моля Ви приключихме с процедурата на въпроси. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Мисля,че беше 2016 г. началото,ако не се лъжа. 
Значи от 2011 до 2016 имота стои празен 

 

Г-н Иван Ненов - Началник отдел “Общинска собственост и 

земеделие“ 

2015г. дойде предложението, есента на 2015г. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Госпожа Елка Неделчева не говори на микрофон. 

 

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

Госпожа Галина Георгиева не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Есента на 2015г. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, вдигате ръка за реплика? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Първо, искам да отговоря на господин кмета. Да, господин кмете, 
след като предоставяте толкова удобно причини, по които да бъдете 
оборван и критикуван трябва някой да го прави заради това аз се 
нагърбвам и другото вече, по-сериозното това в отговор на вашата закачка 
към мен. Да така е, което показва, че има интерес и когато хората си 

мислят, че се е появил сериозен инвеститор с интерес и трябва този имот 
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да бъде опазен и гарантиран,  и отдаден на друг, заради това по това време 
е било внесено това предложение и гласувано от сегашното мнозинство в 
Общинския съвет. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Само искам да припомня на всички, че изказванията  
Ви трябва да бъдат по същество, а съществото касае: Приемане на План за 
действие за общинските концесии на Община Разград за 2019 година във 
връзка с докладната записка и предмета на тази докладна записка. Има ли 

други изказвания или предложения? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, нищо не смятам. Аз ръководя заседанието на 
Общинския съвет. Други желаещи за изказване? Не виждам такива. 
Прекратявам дебатите и престъпваме към гласуване на докладна записка с 
вх. №489. Моля гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.08.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева 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 +   
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21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. ХамиИбрахимовХамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 592 

 

На 20 юни 2018 година Министерският съвет на Република 

България одобри Национална стратегия за развитие на концесиите в 

Република България (2018-2027). Стратегията е разработена на 

основание § 7. от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

концесиите /ПЗР на ЗК/, в сила от 01.01.2018 г., съгласно който в срок 

от 6 месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет 

одобрява Национална стратегия за развитие на концесиите. Този 

документ е от изключителна важност, тъй като на база на същия, 

общинските съвети одобряват Планове за действие за общинските 
концесии в срок от три месеца от неговото одобряване. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 

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

администрация,  чл. 40, ал. 1 и ал. 3, т. 6, чл. 45, ал. 2, ал. 3, ал. 4 и ал. 6 

от Закона за концесиите и § 8. от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за концесиите, чл. 11, ал. 1, чл. 17, чл. 18, ал. 1 и 

чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за изискванията за определяне на 

финансово-икономическите елементи на концесията, Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 24 гласа „ЗА“, „против“ – 1, 

„въздържали се“ – 1, 

 

РЕШИ: 
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 1. Приема  План за действие за общинските концесии на Община 

Разград за 2019 година – Приложение № 1 към настоящото решение. 
 2. Планът за действие за общинските концесии да се публикува в 

Националния концесионен регистър. 
 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Приложение № 1 

ПЛАН  
за действие за общинските концесии  

 в Община Разград за 2019 година 

 

I. ОБЩИ ЦЕЛИ  

 

1. Развитие на инфраструктурни проекти и качествени услуги от обществен  интерес 
чрез партньорство между Община Разград  и икономически субекти. 

2. Задоволяване на обществени потребности чрез включване на частни инвестиции в 
строителството и управлението на услугите. 
3. Ефективно управление на публичната общинска собственост в интерес на 
гражданите и обществото. 

 

II. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 

 

 1. Използване на стопанската инициатива на икономическите субекти в интерес 
на гражданите и обществото. 

 2. Повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионни 

плащания. 
 3. Освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с 
възстановяването, поддържането, преустройство или извършването на ремонти на 
обекти, които са публична общинска собственост. 
 4. Задоволяването на потребностите на гражданите и обществото от 
разнообразни услуги, които могат да се предоставят чрез обекти-публична общинска 
собственост.   
 

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Използване на професионалния опит на икономическите субекти в областта на 
организацията и предоставянето на услуги с оглед на постигане на най-добро 
съотношение качество-цена на предоставяните услуги. 

2. Освобождаване на администрацията от  несвойствени дейности, в резултат на което 

се изразходват неефективно публични средства. 
3. Икономическа ефективност при управлението на публичната общинска собственост 
в защита интересите на обществото. 

4. Ефективно и ефикасно разходване на средствата по проекти и програми. 

 

IV.ДЕЙСТВАЩИ КОНЦЕСИИ 
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Към настоящия момент Община Разград има сключени концесионни договори за 
следните имоти: 

1. Водоем с.Дряновец 

За имота има  сключен  договор № 69/20.03.2015 година за предоставяне на концесия за 
услуга на воден обект-водоем в местността „Бъзова ливада“ в землището на 
с.Дряновец, община Разград с  „Енергомонтаж-РР”АД гр.Разград.  

Целите, които  се постигат с възлагане на концесията, са освобождаване на бюджетни 

средства от дейности, свързани с  поддържането и охраняването на водоема и 

повишаване на бюджетните  приходи чрез получаване на концесионно плащане. Тези 

цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в 
Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е  имот-публична общинска 
собственост № 000041, представляващ водоем в землището на с.Дряновец, местност 
„Бъзова ливада” с площ 15,658 дка. Кръгът на потребителите са всички граждани, 

имащи интерес към развитие на спортния  риболов. Очакваните резултати са 
освобождаване на администрацията от несвойствени дейности, в резултат  на които се 
изразходват публични средства. Срокът на действие на концесията 19 години. 

Концесионното плащане е в размер на 2054,97 лв., без ДДС. 

 

2.Обект: Минерална вода от малмоваланжски водоносен хоризонт „Недокланско дере” 

– сондажи Р97х, Р98х и Р101х.  

За имота има сключен  договор № 56/26.03.2004 г. за концесия  с  „Амилум –България” 

ЕАД гр.Разград. Целта, която се постига с концесията  е  задоволяване на 
производствени  потребности чрез осигуряване с вода на едно от големите предприятия  
в Община Разград. Тя е в съответствие с Националната стратегия за развитие на 
концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е 
малмоваланжски водоносен хоризонт, участък „Недокланско дере” – сондажи Р97х, 

Р98х и Р101х. Кръгът на потребителите се свежда до работещите работници и 

служители в „Амилум–България” ЕАД  гр.Разград. Очаквани резултати са задоволяване 
на идентифицирани производствени  потребности. Срокът на действие на концесията е  
20 години. Концесионното плащане е в размер на 26 529,76 лв., без ДДС. Същото се 
актуализира на база добито водно количество за изтекъл годишен период и е получено 

на основание определен годишен експлоатационен ресурс от 1 100 000 куб.м. 

 

3.Язовир „Осенец”  

За имота има сключен договор №160/20.06.2005 г. за концесия  с  „БУЛ-РИБ” ООД 

гр.Разград. Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са  освобождаване на 
бюджетни средства за дейности, свързани с  охраната, поддържането и текущите  
ремонти на язовира, повишаване на бюджетните  приходи чрез получаване на 
концесионно плащане, задоволяване на потребностите на гражданите от осигуряване с  
риба, както и развитие на спортен риболов и туристически услуги. Тези цели са в 
съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република 
България /2018-2027/. Обектът на концесията е имот-публична общинска собственост 
№000035 в землището на с.Осенец, община Разград, представляващ язовир „Осенец“ с 
площ 252,598 дка. 
Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи потребност от осигуряване с риба 
и развитие на спортен риболов. Очакваните резултати са освобождаване на 
администрацията от несвойствени дейности, в резултат на които се изразходват  
публични средства. Срокът на действие на концесията е 20 години. Концесионното 
плащане е в размер на 3686,32 лв., без ДДС. 
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4. Язовир „Балкански“ 

  За имота има сключен договор № 186/26.07.2005 година за концесия с                                                      
„ГМГ 1”  ЕООД гр.Разград. Целите, които  се постигат с възлагане на концесията, са  
освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с охраната,  поддържането 
и извършването на текущи ремонти на язовира,  повишаване на бюджетните  приходи 

чрез получаване на концесионно плащане, задоволяване на потребностите на 
гражданите от осигуряване с риба, както и развитие на спортен риболов и туристически 

услуги. Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на 
концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е имот-публична 
общинска собственост № 000292 в землището на с.Балкански, община Разград, 

представляващ язовир „Балкански“ с площ 147,319 дка. 
Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи потребност от осигуряване с риба  
и развитие на спортен риболов. 
Очакваните резултати са освобождаване на администрацията от несвойствени 

дейности, в резултат  на които се изразходват  публични средства. Срокът на действие 
на концесията е 15 години. Концесионното плащане е в размер на 1794,59 лв., без ДДС. 

 

 

5. Язовир „Липник“ 

За имота има сключен  договор № 97/15.04.2016 г за предоставяне на концесия за 
услуга на воден обект – язовир „Липник“,  в землището на с.Липник, община Разград  с 
„ВАЛЛИ“ ООД гр.Разград. Целите, които се постигат с възлагане на концесията, са  
освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с охраната,  поддържането 
и извършването на текущи ремонти на язовира,  повишаване на бюджетните  приходи 

чрез получаване на концесионно плащане, задоволяване на потребностите на 
гражданите и обществото от осигуряване с риба, както и развитие на спортен риболов и 

туристически услуги. Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за 
развитие на концесиите в Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е  
имот-публична общинска собственост № 100055 в землището на с.Липник, община 
Разград,  представляващ язовир „Липник“  с площ 88,570 дка. 
Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи потребност от осигуряване с риба 
и развитие на спортен риболов. 
 Очакваните резултати са освобождаване на администрацията от несвойствени 

дейности, в резултат  на които се изразходват  публични средства. Срокът на действие 
на концесията е 21 години. Концесионното плащане е в размер на 5197,11 лв., без ДДС. 

 

6. Стрелбище за лък  
За имота има сключен  договор№ 341/29.12.2005 година за концесия със СНЦ „Спортен 

клуб „Антибиотик““ гр.Разград. Целите, които се постигат с възлагане на концесията, 
са освобождаване на бюджетни средства от дейности, свързани с  поддържането на 
имота и повишаване на бюджетните приходи чрез получаване на концесионно плащане. 
Тези цели са в съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в 
Република България /2018-2027/. Обектът на концесията е имот-публична общинска 
собственост – стрелбище за лък, представляващ парцел III, кв.318 по плана на 
гр.Разград с площ 9650,00 кв.м. 

Кръгът на потребителите са всички имащи желание да практикуват спорта стрелба с 
лък в община Разград. Очаквани резултати са задоволяване на идентифицирани 

обществени потребности. Срокът на концесията е 16 години. Концесионното плащане е 
в размер на 1194,27 лв., без ДДС. 
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7. Стадион „Лудогорец арена“ 

За имота има сключен договор за концесия за строителство с предмет: Реконструкция и 

модернизация на стадион „Лудогорец  арена“, неговото управление и поддържане след 

въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера  от 15.12.2016 година с ПФК 

„Лудогорец 1945“ АД гр.Разград. Целите, които  се постигат с възлагане на концесията, 
са  реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, повишаване на 
бюджетните  приходи чрез получаване на концесионно плащане. Тези цели са в 
съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република 
България /2018-2027/. Обектът на концесията е стадион „Лудогорец арена“ , 

представляващ поземлен имот с идентификатор  № 61710.502.7260 по кадастралната 
карта на гр.Разград, с площ 42662,00 кв.м., ведно с изградените в него 14 сгради. 

Срокът за изпълнение на строителството е 10 години. 

Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи интерес към футболната игра в 
община Разград. Очаквани резултати са задоволяване на идентифицирани обществени 

потребности. Срокът на концесията е  35  години. Концесионното плащане е в размер 

на 14000,00 лв., без ДДС. 

 

V.  ПРЕДСТОЯЩИ  КОНЦЕСИИ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА. 

 

1. Възлагане на концесия за ползване на имот-публична общинска собственост № 

000047 в землището на с.Островче, община Разград, представляващ язовир „Островче“. 

Целите, които ще се постигнат с възлагане на концесията, са освобождаване на 
бюджетни средства от дейности, свързани с охраната, поддържането и извършването  
на текущи ремонти на язовира,  повишаване на бюджетните  приходи чрез получаване 
на концесионно плащане, задоволяване на потребностите на гражданите от осигуряване 
с риба и развитие на спортен риболов и туристически услуги. Тези цели са в 
съответствие с Националната стратегия за развитие на концесиите в Република 
България /2018-2027/. Обектът на концесията е воден обект – язовир „Островче“, 

представляващ имот № 000047 в землището на с.Островче, община Разград с площ 

88,810 дка.  
Кръгът на потребителите са всички граждани, имащи потребност от осигуряване с риба  
и развитие на спортен риболов. 
 Очакваните резултати са освобождаване на администрацията от несвойствени 

дейности, в резултат  на които се изразходват  публични средства. 
Прогнозен срок на концесията – 20 години. Прогнозно концесионно плащане – 5000,00 

лв., без ДДС. 

 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§ 1. Настоящият План за действие за общинските концесии в Община Разград за 2019 

година може да се изменя и/или допълва текущо в хипотезите на чл. 20 от Наредбата за 
изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията. 
§ 2. Планът и промените в него се публикуват в Националния концесионен регистър. 

§ 3. Настоящият План за действие за общинските концесии в Община Разград за 2019 

година е приет с Решение №592 по Протокол № 45 от 28.08.2018  г. на Общински съвет 
Разград.  
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С Т А Т И Я 4 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към Докладна записка с вх.№490. 

 Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев –Кмет на Община 
Разград 

Относно: Извършване на замяна на имот – частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 

18589.7.709, находящ се в местността „Ливадето“  по кадастралната 

карта на с. Гецово,  общ. Разград с поземлени имотис идентификатори 

№№ 18589.7.163, 18589.7.164, 18589.7.165, 18589.7.169, 18589.7.170, 

собственост на Васил Цонев Петров и Недялка Георгиева Петрова по 

реда на Закона за общинската собственост и Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Община Разград е собственик на имот – находящ се в местността 
„Ливадето“ по кадастралната карта на с. Гецово,  с площ от 24 313 кв.м 

/двадесет и четири хиляди триста и тринадесет квадратни метра/ и начин 

на трайно ползване: нива. 
Имотът е включен за замяна в Програмата на Общински съвет 

Разград за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. 
В деловодството на Община Разград е получено заявление от Васил 

Петров и декларация – съгласие от Недялка Петрова, собственици на 
земеделски имоти, попадащи в района на Конна база село Гецово, която е 
собственост на Община Разград. 

По същество със заявлението се прави предложение за замяна на 
собствените на Васил и Недялка Петрови поземлени имоти,  находящи се в 
местността „Ливадето“ с обща площ от 24 313 кв.м (двадесет и четири 

хиляди триста и тринадесет квадратни метра) с поземлен имот собственост 
на Община Разград, с площ от 24 313 кв.м (двадесет и четири хиляди 

триста и тринадесет квадратни метра), тъй като е допусната грешка при 

възстановяване на земеделските земи в землището на село Гецово. 

Заявлението е разгледано на заседание на комисията по чл. 2 от 
Наредба № 2, която е дала принципно съгласие за извършване на замяната. 

В предвид горе изложеното, предлагам да вземете следното решение. 
 

1. Да се извърши замяна на имот – частна общинска собственост, 
актуван с Акт за частна общинска собственост 29.01.2018 

год.,представляващ поземлен имот,находящ се в местността „Ливадето“ с. 
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Гецово, с площ от 24 313 кв.м /двадесет и четири хиляди триста и 

тринадесет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: 
земеделска, и начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: III /трета/,  с пазарна оценка, определена от оценител 
на земеделски земи и трайни насаждения в размер на 37 199 лв. (тридесет и 

седем хиляди сто деветдесет и девет лева),  при данъчна оценка в размер на 
2 740.10 лв. (две хиляди седемстотин и четиридесет лева и десет стотинки) 

с имоти придобити в условията на съпружеска имуществена общност, 
собственост на Васил Цонев Петров и Недялка Георгиева Петрова, както 

следва: 
1.1. Поземлен имот с.Гецово с площ от 4861 кв.м /четири хиляди 

осемстотин шестдесет и един квадратни метра/,  земеделска, и начин на 
трайно ползване: нива, при неполивни условия, III /трета/. 

1.2. Поземлен имот в местността „Ливадето“ с. Гецово,  с площ от 
4892 кв.м /четири хиляди осемстотин деветдесет и два квадратни метра/ и 

начин на трайно ползване: нива, III /трета/категория. 
1.3. Поземлен имот в местността „Ливадето“ с. Гецово, с площ от 

4805 кв.м /четири хиляди осемстотин и пет квадратни метра/, пазарна 
оценка 7 208 лв. /седем хиляди двеста и осем лева/, данъчна оценка 812,30 

лв. /осемстотин и дванадесет лева и тридесет стотинки/; 

1.4. Поземлен имот, с.Гецово, местността „Ливадето“ , трайно 

предназначение: земеделска, III /трета/категория на земята 
1.5. Поземлен имот с. Гецово в местността „Ливадето“, с площ от 

4879 кв.м /четири хиляди осемстотин седемдесет и девет квадратни метра/,  
III /трета/категория на земята. 

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

договор за извършване на замяна на описаните подробно в точка 1 имоти, 

като в заповедта изрично се впише, че сумата от 728 лв. /седемстотин 

двадесет и осем лева/, представляваща разликата в пазарните цени на 
имотите следва да се заплати от Васил Цонев Петров и Недялка Георгиева 
Петрова по сметка на Община Разград.Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК общинската 
собственост и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, 
контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. Господин Наско Анастасов, за общинска 
собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Комисията подкрепя докладната и  проекта за решение с 5 гласа 
„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за ПК по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със същия резултат с 5 гласа „ЗА“, без „против“ , и „въздържали се“ 

проекта подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с тази докладна записка? 

Няма такива. Престъпваме към поименно гласуване на докладната записка 
с вх. №490. Моля гласувайте. 

 

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.08.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   
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27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 593 
 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор № 

18589.7.709/осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка 

седем точка седемстотин и девет/, находящ се в местността „Ливадето“ 

по кадастралната карта на с. Гецово,  община Разград, с площ от 24 

313 кв.м /двадесет и четири хиляди триста и тринадесет квадратни 

метра/ и начин на трайно ползване: нива. 

Имотът е включен за замяна в Програмата на Общински съвет 

Разград за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2018 год. 

В деловодството на Община Разград е получено заявление Вх. № 

АО-05-03-2681 от 30.03.2018 г. от Васил Цонев Петров и впоследствие 
към него е приложена декларация – съгласие от Недялка Георгиева 

Петрова, собственици на земеделски имоти, попадащи в района на 

Конна база село Гецово, която е собственост на Община Разград. 

По същество със заявлението се прави предложение за замяна на 

собствените на Васил и Недялка Петрови поземлени имоти с 
идентификатори №№ 18589.7.163, 18589.7.164, 18589.7.165, 18589.7.169, 

18589.7.170, находящи се в местността „Ливадето“ по кадастралната 

карта на с. Гецово, общ. Разград, с обща площ от 24 313 кв.м (двадесет 

и четири хиляди триста и тринадесет квадратни метра) с поземлен 

имот собственост на Община Разград, с идентификатор № 18589.7.709, 

с площ от 24 313 кв.м (двадесет и четири хиляди триста и тринадесет 

квадратни метра), тъй като е допусната грешка при възстановяване 
на земеделските земи в землището на село Гецово. 

Заявлението е разгледано 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 дала 

принципно съгласие за извършване на замяната. 

Представени са документи за собственост на описаните пет 
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имота, както следва: Нотариален акт за покупко – продажба на 

недвижим имот земеделска земя  № 107, том 7, рег. № 10773, дело № 

968 от 02.10.2008 г., вписан в служба по вписванията гр. Разград с вх. 

рег. № 5341 от 02.10.2008 г., акт № 192, том. 14, дело № 3388, стр. 35440 

и Нотариален акт за поправка на Нотариален акт за покупко – 

продажба на недвижим имот земеделска земя № 175, том 7, рег. № 

11335, дело № 1025 от 14.10.2008 г., вписан в служба по вписванията гр. 

Разград с вх. рег. № 5602 от 14.10.2008 г., акт № 137, том 15, дело 3556, 

стр. 35540;  Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот 

№ 118, том 4, рег. № 4892, дело № 609 от 13.07.2017 г., вписан в служба 

по вписванията гр. Разград с вх. рег. № 2893 от 13.07.2017 г., акт № 

112, том 8, дело № 1609, стр. 96218; Нотариален акт за замяна на 

недвижими имоти № 120, том 4, рег. № 4898, дело № 611 от 13.07.2017 

г., вписан в служба по вписванията гр. Разград с вх. рег. № 2895 от 

13.07.2017 г., акт № 113, том 8, дело № 1610, том 7871, стр. 96219; 

Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 134, том 7, рег. № 

8560, дело № 1194 от 16.11.2016 г., вписан в служба по вписванията гр. 

Разград с вх. рег. № 5459 от 16.11.2016 г., акт № 113, том 17, дело № 

3445, том 93045, стр. 93047; Нотариален акт за покупко - продажба на 

недвижим имот № 135, том 7, рег. № 8561, дело № 1195 от 16.11.2016 г., 
вписан в служба по вписванията гр. Разград с вх. рег. № 5474 от 

16.11.2016 г., акт № 118, том 17, дело № 3450, том 93045, стр. 93047; 

Нотариален акт за покупко - продажба на недвижим имот № 34, том 6, 

рег. № 6581, дело № 882 от 13.09.2017 г., вписан в служба по 

вписванията гр. Разград с вх. рег. № 3992 от 13.09.2017 г., акт № 11, 

том 12, дело № 2346, том 93045, стр. 93047; Нотариален акт за замяна 

на недвижими имоти № 158, том 4, рег. № 5108, дело № 641 от 

20.07.2017 г., вписан в служба по вписванията гр. Разград с вх. рег. № 

3019 от 20.07.2017 г., акт № 200, том 8, дело № 1692, стр. 2283. 

Представени са и 5 /пет/ броя Удостоверения за вписвания, 

отбелязвания и заличавания за имот с изх. №№ 760, 761, 762, 763 и 764 

от 19.06.2018 г. издадени от Служба по вписванията – гр. Разград, с 
оглед спазване изискванията на чл. 40, ал. 7, т. 1 от Закона за 

общинската собственост, тоест придобиваните от общината имоти да 

не са обременени с  ипотека или други тежести и да не са отдадени под 

наем или под аренда. 

В съответствие с разпоредбата на чл. 40, ал. 4 от Закона за 

общинската собственост за направеното предложение за замяна е 
изготвено обявление с изх.  № АО-05-03-2681-2/06.08.2018 г., което е 
обявено на официалната интернет страница на Община Разград, 

поставено е на информационното табло в сградата на общинска 

администрация и в сградата на кметство с. Гецово по 
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местонахождението на недвижимите имоти, предмет на предложението 

за замяна.  

Съгласно изискването на чл. 24г, ал. 9 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи от Община Разград е 
изпратено писмо с изх. № АО-05-03-6000/03.08.2018 г. до „Общинска 

служба по земеделие“ – гр. Разград за изразяване на мотивирано 

становище дали е възможно да бъде извършена замяна на 

горепосочените имоти, придобити в условията на съпружеска 

имуществена общност, собственост на Васил Цонев Петров и Недялка 

Георгиева Петрова с посочения имот, собственост на Община Разград. 

От „Общинска служба по земеделие“ – гр. Разград е изразено 

мотивирано становище, че замяната би представлявала интерес за 

Община Разград. 

Изготвени са пазарни оценки за имотите 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, които са в размер, 

както следва: 

• За поземлен имот с идентификатор № 18589.7.163 пазарна 

оценка в размер на 7 292 лв. /седем хиляди двеста деветдесет и два 

лева/; 

• За поземлен имот с идентификатор № 18589.7.164 пазарна 

оценка в размер на 7 338 лв. /седем хиляди триста тридесет и осем 

лева/; 

• За поземлен имот с идентификатор № 18589.7.165 пазарна 

оценка в размер на 7 208 лв. /седем хиляди двеста и осем лева/; 

• За поземлен имот с идентификатор № 18589.7.169 на 

стойност 7 314 лв. /седем хиляди триста и четиринадесет лева/;   

• За поземлен имот с идентификатор № 18589.7.170 на 

стойност 7 319 лв. /седем хиляди триста и деветнадесет лева/; 

• За поземлен имот с идентификатор № 18589.7.709 

собственост на община Разград пазарна оценка в размер на 37 199 лв. 

/тридесет и седем хиляди сто деветдесет и девет лева/. 

Общата пазарна оценка на имотите собственост на Васил Цонев 

Петров и Недялка Георгиева Петрова е в размер на 36 471 лв. 

/тридесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и един лева/, а на 

имота собственост на Община Разград пазарна оценка в размер на 37 

199 лв. /тридесет и седем хиляди сто деветдесет и девет лева/. 

С оглед на разликата в пазарните оценки на имотите, предмет на 

замяната е необходимо Васил Цонев Петров и Недялка Георгиева 

Петрова да заплатят в полза на Община Разград сума в размер на 728 

лв. /седемстотин двадесет и осем лева/, представляваща разликата в 
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пазарните цени на имотите, в какъвто смисъл е и  мотивираното 

становище на „Общинска служба по земеделие“ – гр. Разград. 

Изготвени са данъчни оценки на имотите в размер, както следва: 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от 

ДОПК с изх. № 6705002137/03.08.2018 год. на Община Разград 

данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор № 18589.7.163 е 
в размер на 821.80 лв. (осемстотин двадесет и един лева и осемдесет 

стотинки), на поземлен имот с идентификатор № 18589.7.164 данъчна 

оценка в размер на 827.00 лв. (осемстотин двадесет и седем лева),  на 

поземлен имот с идентификатор № 18589.7.165 данъчна оценка в 

размер на 812.30 лв. (осемстотин и дванадесет лева и тридесет 

стотинки), на поземлен имот с идентификатор № 18589.7.169 данъчна 

оценка в размер на 824.30 лв. (осемстотин двадесет и четири лева и 

тридесет стотинки),  на поземлен имот с идентификатор № 18589.7.170 

данъчна оценка в размер на 824.80 лв. (осемстотин двадесет и четири 

лева и осемдесет стотинки). 

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от 

ДОПК с изх. № 6705002132/03.08.2018 год. на Община Разград 

данъчната оценка на поземлен имот с идентификатор № 18589.7.709 е 
в размер на 2 740.10 лв. (две хиляди седемстотин и четиридесет 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, изр. първо, чл. 34, ал. 4, чл. 40, ал. 3 и ал. 8 

и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 24г, ал. 9 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  чл. 36, ал. 

2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, чл. 26, ал. 3,  чл. 28 и чл. 29, ал. 3 и 

ал. 6 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 26 гласа „ЗА“, 

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

 

 
Р Е Ш И 

 

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

актуван с Акт за частна общинска собственост № 2838/29.01.2018 год., 

представляващ поземлен имот с идентификатор № 18589.7.709 

/осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка седем точка 

седемстотин и девет/, находящ се в местността „Ливадето“ по 

кадастралната карта на с. Гецово, одобрена със Заповед № РД-18-

4/24.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, общ. Разград, с 
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площ от 24 313 кв.м /двадесет и четири хиляди триста и тринадесет 

квадратни метра/, трайно предназначение на територията: земеделска, 

и начин на трайно ползване: нива, категория на земята при 

неполивни условия: III /трета/, при граници: поземлени имоти №№ 

18589.7.710, 18589.7.329, 18589.7.351, 18589.7.708, 18589.7.707, 

18589.7.327, 18589.7.326, 18589.7.325 и 18589.7.640, с пазарна оценка, 

определена от оценител на земеделски земи и трайни насаждения в 

размер на 37 199 лв. (тридесет и седем хиляди сто деветдесет и девет 

лева),  при данъчна оценка в размер на 2 740.10 лв. (две хиляди 

седемстотин и четиридесет лева и десет стотинки) с имоти придобити в 

условията на съпружеска имуществена общност, собственост на Васил 

Цонев Петров и Недялка Георгиева Петрова, както следва: 

1.1. Поземлен имот с идентификатор № 18589.7.163 /осемнадесет 

хиляди петстотин осемдесет и девет точка седем точка сто шестдесет и 

три/, находящ се в местността „Ливадето“ по кадастралната карта на 

с. Гецово, одобрена със Заповед № РД-18-4/24.01.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, общ. Разград, с площ от 4861 кв.м 

/четири хиляди осемстотин шестдесет и един квадратни метра/, трайно 

предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: III 

/трета/, при граници: поземлени имоти с идентификатори №№ 

18589.7.506, 18589.7.168, 18589.7.169, 18589.7.164 и 18589.7.162, с пазарна 

оценка, определена от оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения в размер на7 292 лв. /седем хиляди двеста деветдесет и два 

лева/,  при данъчна оценка в размер на 821,80 лв. /осемстотин двадесет 

и един лева и осемдесет стотинки/; 

1.2. Поземлен имот с идентификатор № 18589.7.164 /осемнадесет 

хиляди петстотин осемдесет и девет точка седем точка сто шестдесет и 

четири/, находящ се в местността „Ливадето“ по кадастралната карта 

на с. Гецово, одобрена със Заповед № РД-18-4/24.01.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, общ. Разград, с площ от 4892 кв.м 

/четири хиляди осемстотин деветдесет и два квадратни метра/, трайно 

предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: III 

/трета/, при граници: поземлени имоти №№ 18589.7.506, 18589.7.169, 

18589.7.170, 18589.7.165 и 18589.7.163, с пазарна оценка, определена от 

оценител на земеделски земи и трайни насаждения в размер на 7 338 

лв. /седем хиляди триста тридесет и осем лева/,  при данъчна оценка в 

размер на 827 лв. /осемстотин двадесет и седем лева/; 

1.3. Поземлен имот с идентификатор № 18589.7.165 /осемнадесет 

хиляди петстотин осемдесет и девет точка седем точка сто шестдесет и 

пет/, находящ се в местността „Ливадето“ по кадастралната карта на 

с. Гецово, одобрена със Заповед № РД-18-4/24.01.2008 г. на 
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Изпълнителния директор на АГКК, общ. Разград, с площ от 4805 кв.м 

/четири хиляди осемстотин и пет квадратни метра/, трайно 

предназначение на територията: земеделска, и начин на трайно 

ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: III 

/трета/, при граници: поземлени имоти №№ 18589.7.506, 18589.7.164, 

18589.7.170 и 18589.502.8, с пазарна оценка, определена от оценител на 

земеделски земи и трайни насаждения в размер на 7 208 лв. /седем 

хиляди двеста и осем лева/,  при данъчна оценка в размер на 812,30 лв. 

/осемстотин и дванадесет лева и тридесет стотинки/; 

1.4. Поземлен имот с идентификатор № 18589.7.169 /осемнадесет 

хиляди петстотин осемдесет и девет точка седем точка сто шестдесет и 

девет/, находящ се в местността „Ливадето“ по кадастралната карта 

на с. Гецово, одобрена със Заповед № РД-18-4/24.01.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, общ. Разград, с площ от 4876 кв.м 

/четири хиляди осемстотин седемдесет и шест квадратни метра/, 

трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на 

трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 

III /трета/, при граници: поземлени имоти №№ 18589.7.170, 

18589.7.164, 18589.7.163, 18589.7.506 и 18589.7.168, с пазарна оценка, 

определена от оценител на земеделски земи и трайни насаждения в 

размер на 7 314 лв. /седем хиляди триста и четиринадесет лева/,  при 

данъчна оценка в размер на 824,30 лв. /осемстотин двадесет и четири 

лева и тридесет стотинки/; 

1.5. Поземлен имот с идентификатор № 18589.7.170 /осемнадесет 

хиляди петстотин осемдесет и девет точка седем точка сто и 

седемдесет/, находящ се в местността „Ливадето“ по кадастралната 

карта на с. Гецово, одобрена със Заповед № РД-18-4/24.01.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, общ. Разград, с площ от 4879 кв.м 

/четири хиляди осемстотин седемдесет и девет квадратни метра/, 

трайно предназначение на територията: земеделска, и начин на 

трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: 

III /трета/, при граници: поземлени имоти №№ 18589.502.8, 

18589.7.165, 18589.7.164, 18589.7.506, 18589.7.169, с пазарна оценка, 

определена от оценител на земеделски земи и трайни насаждения в 

размер на 7 319 лв. /седем хиляди триста и деветнадесет лева/, при 

данъчна оценка в размер на 824,80 лв. /осемстотин двадесет и четири 

лева и осемдесет стотинки/; 

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

сключи договор за извършване на замяна на описаните подробно в 

точка 1 имоти, като в заповедта изрично се впише, че сумата от 728 лв. 

/седемстотин двадесет и осем лева/, представляваща разликата в 

пазарните цени на имотите следва да се заплати от Васил Цонев 

Петров и Недялка Георгиева Петрова по сметка на Община Разград. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и на Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок 

от приемането му. 
 

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

Административен съд – Разград. 

 

 

С Т А Т И Я 5 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№491. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев –Кмет на Община 
Разград 

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 
Заповядайте, доктор Василев. 
 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Арх. Сергев ще Ви я представи. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, арх.Сергев. 
 

Г-н Петър Сергев – Старши специалист в Дирекция „ТСУ,ОС и КС“ 

Уважаема, госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Господин кмет и зам.-кметове, 
В Общината епостъпило искане от „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ" 

ЕООД, гр. Русе, за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура, извън 

границите на урбанизираната територия - /трасе/ за прокарване на 
Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на „Нетуоркс 
България” ЕООД, гр. Русе на територията на Община Разград /в землищата 
на Гецово, Балкански и с. Благоево, по реда на Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/. 

Към искането са представени - задание за изработване на Подробен 

устройствен план /ПУП/  - предложение в което са описани общинските 
поземлени имоти  през които минава трасето, към преписката са 
приложени скици и решение № 13/07.03.2018 г. постановено по 
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административно дело по описа на 2017 г. на Административен съд 

Разград. 

Нищо особено и по- различно от предложение направено през 
миналата година от „Нетуоркс България”ЕООД, с аналогично искане което 

беше разгледано,  беше внесено за разглеждане в ОС-гр. Разград с 
докладна записка за разрешение за изготвяне  на проекта.Същата беше 
оттеглена от к-та на община Разград на сесия на ОС поради сигнал за 
извършено незаконно строителство. 

В тази връзка, служители от Община Разград,след извършена 
проверка констатираха наличие на незаконен строеж и срещу 

извършителят „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, беше открито 

административно наказателно производство. 

Съставени са актове,заповеди за премахване на незаконното 

строителство при което след двукратно протестиране от страна на община 
Разград по отношение на обема на извършеното премахване беше заведено 

исково производство пред Административен съд Разград, и с 
решение,което цитирах постановено по Административно № 

13/07.03.2018г.съдът приел за установено, че „Нетуоркс България“ ЕООД, 

е премахнал незаконния строеж „Подземен оптичен кабел за електронни 

съобщения“,след което постъпва настоящата записка и к-та на общината 
отново внася тъй,като няма основание за наличие на незаконно 

строителство според закона.  Това е най-накратко докладната записка. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в  ПК по 

устройство и развитие на територията, транспорт на общината, ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол. Господин Христов, по ТСУ. 

 

Г-н Божинел Христов –Председател на ПК 

Комисията разгледа предложената докладната записка и  с 5 гласа 
„ЗА“, с 2 – „против“ и 1– „въздържали се“, прие проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Анастасов, да докладвате за комисията по общинска 
собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“ и 1 – „против“  комисията подкрепи  проекта за 
решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Димитров. 
 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз имам основно два въпроса. Първо, това решение обвързано ли е 
със заданието, което са дали „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ" с всички тези 

изисквания към обекта или така може да се подходи по фриволно към 

изискванията някои да не бъдат спазени или всички трябва да бъдат 
спазени при изготвяне на подробния устройствен план. Вторият ми въпрос 
е категорично установено ли е това незаконно строителство, че е 
извършено от „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ". И третия ми въпрос, това 
строителство премахнато ли е в смисъл прокараните кабели в тези 

общински имоти полски пътища, мери и пасища, дали в момента части от 
този път оптичен,оптично трасе стоят под земята в общинските имоти. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Кой ще отговаря на въпросите на съветник 
Димитров? Заповядайте, арх.Сергев. 

 

Г-н Петър Сергев – Старши специалист в Дирекция „ТСУ,ОС и КС“ 

Не можах добре да разбера първия въпрос на господин Димитров, 
какво означава по-фриволно. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да Ви го обясня…Примерно трасетата да не са изпълнени точно по 

изискванията на обекта. 
 

Г-н Петър Сергев – Старши специалист в Дирекция „ТСУ,ОС и КС“ 

Значи на този въпрос мога да отговоря, че това отново е проект за 
трасе. Имотите са посочени. Аз не виждам какво може да стане, като по- 

фриволно изпълнение по отношение на нас. Имаме задание, което 

Общинския съвет ще одобри евентуално и то подлежи на одобряване този 

подробен устройствен план след неговото евентуално допускане.Мисля,че 
отново Общинския съвет трябва да го одобри. Втори въпрос, по отношение 
на доказателството дали незаконния строеж е бил извършен от 
НЕТУОРКС това безспорно е установено. Тъй като в случая след много 

кратни жалби на „Попово-кабел“ в ситуацията се намеси и дирекцията за 
строителен контрол, включително на национално ниво и беше безспорно 

доказано, ако нашите доказателства не бяха достатъчни за което има 
съставен констативен акт от август миналата година. След което е 
издадена заповед №1011 от 25.09.2017 на кмета на община Разград за 
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премахване на строежа, за доброволно изпълнение т.е. на строежа. 
Съставен е акт за установяване на административно нарушение и 

наказателно постановление. Всичките те са от 2017 г. След като постъпи 

уведомление от НЕТУОРКС, че положения кабел е доброволно премахнат. 
При извършена контролна проверка от служители на Община Разград е 
констатирано, че положения кабел не е премахнат изцяло или да е 
преведен в степен негоден за ползване по цялата дължина на трасето. С 

което се прие, че заповедта на к-та не е изпълнена. Последва друго писмо 

от НЕТУОРКС ноември 2017, че в срока определен от к-та 31.10 са 
направени допълнителни напречни изкопи с което трасето допълнително 

прекъснато в изпълнение на неговата заповед. И понеже общината отново 

не беше напълно съгласна поради характера на строежа и нещото, което 

намеква и инж.Димитров, то накрая се стигна до решение на 
Административния съд по искова молба на НЕТУОРКС с което съдът 
определи, че първо спира принудителното изпълнение на заповедта на к-
та,а с окончателното си решение постанови, че задълженията на 
НЕТУОРКС за премахване на незаконния строеж са изпълнени. При това 
положение по-нататък вече общината е изправена пред обект, който е 
ликвидиран. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. 
 

Г-н  Петър Сергев – Старши- специалист в Дирекция „ТСУ,ОС и 

КС“ 

Не знам, ако нещо друго трябва. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Бяхте достатъчно изчерпателен. Други въпроси към вносителя? 

Заповядайте, госпожо Тодорова. 
 

Г-жа Таня Тодорова– ПП –“БСП“ 

Аз имам следния въпрос, касаещ докладната записка. В заданието 

„НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ" е посочено за изготвяне на ПУП от границите 
на с.Гецово до границите на с. Благоево с отклонение към землищата на 
община Попово, а в решението на самата докладна записка е включено и 

землището на с. Балкански. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Архитект Сергев. 
 

Г-жа Таня Тодорова– ПП –“БСП“ 
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Заданието касае само землището на с.Гецово и с.Балкански, а в 
решението касае вече и друго населено място. 

 

Г-н  Петър Сергев – Старши специалист в Дирекция „ТСУ,ОС и КС“ 

До границите на с.Благоево. Но тъй като стига до границите на 
с.Благоево затова сме го записали и него. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Монев. 
 

Г-н Калоян Монев -„Кауза Разград“ 

Аз имам един въпрос.Това решение на нашия Административен съд 

обжалвано ли е пред върховния? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговаря на въпроса? 

 

Г-н Петър Сергев – Старши специалист в Дирекция „ТСУ,ОС и КС“ 

Не е обжалвано. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Имате ли други въпроси? Ще помоля 
за тишина в залата. Други въпроси имате ли към вносителя? Не виждам 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, пристъпваме към 

гласуване на докладна записка с вх.№491. Моля гласувайте. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

И аз да Ви викам. Принуждавате ме да викам вместо да си дигам 

ръката ли? Ами поглеждайте. 
 

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 594 
 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 2060-10103 от 

24.07.2018 г. от „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. Русе, 
представлявано от СВИЛЕН РУМЕНОВ МАКСИМОВ – управител на 

дружеството за издаване на разрешение за изработване на Подробен 
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устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата 

инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия - 

/трасе/ за прокарване на Подземна оптична мрежа за електронни 

съобщения на „Нетуоркс България” ЕООД, гр. Русе на територията на 

Община Разград /в землищата на с. Гецово, с. Балкански и с. 
Благоево, по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането са приложени следните документи: 

- задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - 

парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура; 

- предложение за създаване на ПУП - парцеларен план на 

елементите на техническата инфраструктура от границата на с. 
Гецово, Община Разград до границата на с. Благоево, Община Разград 

и отклонение до землищната граница на Община Попово /в 

землищата на с. Гецово, с. Балкански и с. Благоево/ през следните 
общински поземлени имоти : 

18589.12.355 – полски път; 18589.15.153 – полски път; 

18589.15.259 – полски път; 18589.15.272 – полски път; 18589.17.272 – 

полски път и 18589.21.155 – полски път в землище с. Гецово; 

000378 – полски път; 000381 – полски път; 000386 – полски път; 

000394 – полски път и 110016 – полски път в землище с. Балкански; 

000054 – полски път; 000055 – пасище, мера; 020031 – полски път; 

021010 – полски път и 023019 – полски път в землище с. Благоево.  

Трасето преминава и през два имота, държавна собственост  

както следва:   

000070 – път III клас и 000307 – път III клас в землище с. 
Благоево; 

- скици на имотите;  
- Решение № 13/07.03.2018 г. постановено по административно 

дело № 181 по описа за 2017 г. на Административен съд Разград. 

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на 

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

такова разрешение се придружава от задание по чл. 125 от ЗУТ, което 

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а от закона. 

„НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. Русе, представлявано от 

СВИЛЕН РУМЕНОВ МАКСИМОВ – управител на дружеството e 

представило задание за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата 

инфраструктура - /трасе/ за прокарване на Подземна оптична мрежа за 

електронни съобщения на „Нетуоркс – България” ЕООД, гр. Русе на 

територията на Община Разград.   

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 
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чието допускане се иска. Посочено е, че се предлага трасе от границата 

на с.Гецово, Община Разград до границата на с. Благоево, Община 

Разград и отклонение до землищната граница на Община Попово /в 

землищата на с. Гецово, с. Балкански и с. Благоево/. Трасето е с 
дължина 18 068 м. и се разполага в обхвата на местни и полски 

пътища, пасища и мери. 

През 2017 г. от „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Русе беше 
подадено аналогично искане, по което се внесе за разглеждане от 

Общински съвет Разград докладна записка за разрешение за изготвяне 
на Проект за подробен устройствен план. Същата беше оттеглена на 

проведената на 27.06.2017 г. сесия на Общински съвет Разград, поради 

сигнал за извършено незаконно строителство.  

В тази връзка от служители на Община Разград е извършена 

проверка на място и по документи, която констатира незаконен 

строеж и срещу извършителят му „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, 

гр. Русе е открито административнонаказателно производство. 

В резултат на исково производство, проведено пред 

Административен съд Разград, с Решение № 13 от 07.03.2018 г., 
постановено по Административно дело № 181 от 2017 г. съдът „приема 

за установено по отношение на Кмета на Община Разград, че 

задължението на „Нетуоркс България“ ЕООД, гр. Русе за премахване 

на незаконен строеж „Подземен оптичен кабел за електронни 

съобщения“, посочен в негова Заповед № 1011 от 25.09.2017г. не се 

дължи“. Решението е влязло в сила на 28.03.2018 г., след което 

„НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, гр. Русе подаде настоящото 

заявление за издаване на разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата 

инфраструктура.   

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11  и 

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

администрация, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 и чл. 

125, ал. 1, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от Закона 

за устройство на територията и чл. 50, ал. 1 от Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински съвет 

Разград, с 23 гласа „ЗА“, 1-„против“, 2-„въздържали се“ , 

 

РЕШИ : 

 

1. Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата 

инфраструктура - /трасе/ за прокарване на Подземна оптична мрежа за 

електронни съобщения на „Нетуоркс – България” ЕООД, гр. Русе на 

територията на Община Разград и разрешава изработването на 
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Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на 

елементите на техническата инфраструктура - /трасе/ за прокарване 
на Подземна оптична мрежа за електронни съобщения на „Нетуоркс – 

България” ЕООД, гр. Русе на територията на Община Разград /в 

землищата на с. Гецово, с. Балкански и с. Благоево/ през следните 
общински поземлени имоти: 

18589.12.355 – полски път; 18589.15.153 – полски път; 

18589.15.259 – полски път; 18589.15.272 – полски път; 18589.17.272 – 

полски път и 18589.21.155 – полски път в землище с. Гецово; 

000378 – полски път; 000381 – полски път; 000386 – полски път; 

000394 – полски път и 110016 – полски път в землище с. Балкански; 

000054 – полски път; 000055 – пасище, мера; 020031 – полски път; 

021010 – полски път и 023019 – полски път в землище с. Благоево,   

както и през два имота държавна собственост, както следва:   

000070 – път III клас и 000307 – път III клас в землище с. 
Благоево. 

2. Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 

определените за това места в сградата на Общината, да се публикува 

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и на Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок 

от приемането му. 

Решението не подлежи на оспорване. 
 

/Заданието за изготвяне на подробен устройствен план е неразделна 

част от решение №594 и е приложено  към протокола/. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Само искам да Ви кажа ,че в момента приехте едно обречено на 
невъзможност за изпълнение решение.Тъй като на въпроса ми дали 

трябва да се спазва заданието,  беше отговорено, че трябва да се спазва.Там 

се иска да бъдат прекарани през оптичната мрежа през местни пътища 
публична общинска собственост. Хайде да ми кажете, кой от тези полски 

пътища е публична общинска собственост в землищата  на селата, 
изброени в решението. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви за процедурата. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Само да кажа, че в община Разград всички полски пътища са частна 
общинска собственост. 
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С Т А Т И Я 6 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№492. 

Докладна записка от  Валентин Стефанов Василев –Кмет на Община 
Разград 

Относно: Предложение за приемане на Списък на средищните 
детски градини и училища в община Разград за учебната 2018/2019 

година. 

Заповядайте, доктор Василев.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Съгласно приетото на основание чл. 53, ал. 6 от Закона за 
предучилищното и училищното образование Постановление № 128/ 

29.06.2017 г.  на Министерски съвет за определяне на критерии за 
включване в Списъка на средищните детски градини и училища 
(Постановлението) списъкът на средищните детски градини и училища се 
актуализира ежегодно по мотивирано предложение на кмета на общината 
след решение на общинския съвет. Това налага необходимостта Общински 

съвет – Разград на свое заседание да приеме Списък на средищните детски 

градини и училища в община Разград за учебната 2018/2019 година. В 

изпълнение разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Постановлението, след 

решението на общинския съвет, кметът на Община Разград следва да внесе 
мотивирано предложение до Министерството на образованието и науката 
до 10 септември 2018 година. 

Съгласно чл. 2 от Постановлението за средищно училище по смисъла 
на чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование се 
определя държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от 
Закона за предучилищното и училищното образование – начално, основно, 

обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 

ученици в задължителна училищна възраст от други населени места, в 
които няма училище и за които това е училището, осъществяващо 

обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние, 
измерено по асфалтирана пътна мрежа.   

На основание чл. 5 от Постановлението за пътуващите ученици до 

средищно училище се осигурява безплатен транспорт. 
Територията на община Разград обхваща 22 населени места, от които 

в 15 няма действащи училища, поради което подлежащите на 
задължително училищно образование в тези селища пътуват до населени 

места, в които има училище, което осъществява обучение в съответния 
клас.  
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 Шест училища от община Разград изпълняват критериите по чл. 2 от 
Постановление № 128/ 29.06.2017 г.  на Министерски съвет за определяне 
на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и 

училища: Основно училище „Васил Левски“, гр. Разград;Основно училище 
„Никола Икономов“, гр. Разград; Основно училище „Отец Паисий“, гр. 

Разград; Средно училище „Христо Ботев“, гр. Разград; Основно училище 
„Кирил и Методий“, с. Киченица; Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. 
Осенец. 

Шестте училища осигуряват подходящ и безопасен транспорт, с цел 
опазване живота и здравето на децата в задължителна училищна възраст, 
което е предпоставка за задържане на семействата в малките населени 

места и ограничаване на миграцията към общинския център. Тези училища 
са функционирали като средищни и през изминалата 2017/2018 учебна 
година и осигуряват възможности за целодневна организация на учебния 
ден и обедно хранене на учениците. 

Предвид гореизложеното Ви предлагам да вземете следното 

решение: 
1. Приема Списък на средищните детски градини и училища в 

община Разград за учебната 2018/2019 година, съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение, и определя като средищни 

училища: 
 

� Основно училище „Васил Левски“, гр. Разград; 

� Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград;  

� Основно училище „Отец Паисий“, гр. Разград;  

� Средно училище „Христо Ботев“, гр. Разград; 

� Основно училище „Кирил и Методий“, с. Киченица;  
� Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. Осенец. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да внесе мотивирано 

предложение в Министерството на образованието и науката в срок до 10 

септември 2018 година. 
Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК образование и 

наука и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложение на гражданите и връзка с НПО. За 
образование заповядайте, господин Хасанов, да докладвате. 
 

 Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. 
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 Докладната записка бе разгледана в постоянната комисия по 

образование  и бе подкрепена с6гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали 

се“. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия 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? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладна записка №492? Няма 
такива. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№492. Моля 
гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 595 

 

Съгласно приетото на основание чл. 53, ал. 6 от Закона за 

предучилищното и училищното образование Постановление № 128/ 

29.06.2017 г.  на Министерски съвет за определяне на критерии за 

включване в Списъка на средищните детски градини и училища 

(Постановлението) списъкът на средищните детски градини и 

училища се актуализира ежегодно по мотивирано предложение на 

кмета на общината след решение на общинския съвет. Това налага 

необходимостта Общински съвет – Разград на свое заседание да 

приеме Списък на средищните детски градини и училища в община 

Разград за учебната 2018/2019 година. В изпълнение разпоредбата на 

чл. 3, ал. 2 от Постановлението, след решението на общинския съвет, 

кметът на Община Разград следва да внесе мотивирано предложение 
до Министерството на образованието и науката до 10 септември 2018 

година. 

Съгласно чл. 2 от Постановлението за средищно училище по 

смисъла на чл. 53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование се определя държавно или общинско училище по чл. 38, 

ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование – начално, основно, обединено или средно училище, в 

което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна 
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възраст от други населени места, в които няма училище и за които 

това е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и 

намиращо се на най-малко разстояние, измерено по асфалтирана 

пътна мрежа.   

На основание чл. 5 от Постановлението за пътуващите ученици 

до средищно училище се осигурява безплатен транспорт. 

Територията на община Разград обхваща 22 населени места, от 

които в 15 няма действащи училища, поради което подлежащите на 

задължително училищно образование в тези селища пътуват до 

населени места, в които има училище, което осъществява обучение в 

съответния клас.  
Шест училища от община Разград изпълняват критериите по чл. 

2 от Постановление № 128/ 29.06.2017 г.  на Министерски съвет за 

определяне на критерии за включване в Списъка на средищните 
детски градини и училища: Основно училище „Васил Левски“, гр. 

Разград;Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград; Основно 

училище „Отец Паисий“, гр. Разград; Средно училище „Христо 

Ботев“, гр. Разград; Основно училище „Кирил и Методий“, с. 
Киченица; Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. Осенец. 

Шестте училища осигуряват подходящ и безопасен транспорт, с 
цел опазване живота и здравето на децата в задължителна училищна 

възраст, което е предпоставка за задържане на семействата в малките 
населени места и ограничаване на миграцията към общинския 

център. Тези училища са функционирали като средищни и през 
изминалата 2017/2018 учебна година и осигуряват възможности за 

целодневна организация на учебния ден и обедно хранене на 

учениците. 
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. 3, ал. 1 и ал. 2 от Постановление № 128/ 29.06.2017 

г. на Министерски съвет за определяне на критерии за включване в 

Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет 

Разград, с 25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 1, 

 

РЕШИ: 
 

1. Приема Списък на средищните детски градини и училища в 

община Разград за учебната 2018/2019 година, съгласно Приложение 
№ 1, неразделна част от настоящото решение, и определя като 

средищни училища: 

� Основно училище „Васил Левски“, гр. Разград; 

� Основно училище „Никола Икономов“, гр. Разград;  

� Основно училище „Отец Паисий“, гр. Разград;  
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� Средно училище „Христо Ботев“, гр. Разград; 

� Основно училище „Кирил и Методий“, с. Киченица;  

� Основно училище „Д-р Петър Берон“, с. Осенец. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да внесе мотивирано 

предложение в Министерството на образованието и науката в срок до 

10 септември 2018 година. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

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

Административния съд Разград. 

Приложение: Списък на средищните детски градини и училища в 
община Разград за учебната 2018/2019 година – изготвен на основание на 
прогнозни данни от директорите на детските градини и училищата към 

03.08.2018 г. 
 

/Приложения с №1 е неразделна част от решение №595 и е 

приложено към протокола/. 

 

 

С Т А Т И Я 7 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№493. 

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

Относно: Отдаване под наем на свободни пасища и мери от 

общинския поземлен фонд чрез публичен търг на собственици на 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на 

храните (БАБХ). 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

В изпълнение на Решение № 512 от 27.02.2018 г.на Общински съвет 
Разград беше извършено разпределение на мери, пасища и ливади от 
Общинския поземлен фонд между собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани 

в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

След направеното разпределение има останали свободни пасища, 
мери и ливади, които могат да бъдат отдадени под наем за 1 стопанска 
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година чрез търг, в който се допускат само собственици на пасищни 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 
БАБХ. 

За свободните имоти описани по-долу има проявен интерес от 
правоимащи лица, отговарящи на това условие. 

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, чл. 37и, 

ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 

102 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, предлагам на Общински съвет да приеме следното 

решение: 
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем на имоти – публична общинска собственост, представляващи пасища 
/анблок/ за срок от 1 /една/ стопанска година /2018-2019/ по реда на глава 
седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград. И са посочени имотите, 
които са 12 на брой в землището на с.Раковски.  

2. Началната тръжна цена е 6 лв. /шест лева/ на декар, определена 
по пазарен механизъм. 

3. Условие за участие – до участие в публичния търг се допускат 
само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. 

4. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и да 
сключи договор със спечелилия търга за отдаване под наем на имотите, 
описани в т. 1. 

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; 

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

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложение на гражданите и връзка с НПО. Господин Анастасов, 
за общинска собственост.  
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Комисията подкрепи докладната записка, с 6 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 
среда.  
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Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря уважаема госпожо Председател. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана на заседание на 
комисията по околна среда и, с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали 

се“, бе подкрепен проекта за решение. Благодаря.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№493. 

Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.08.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   
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19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. ХамиИбрахимовХамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 596 

 

Община Разград е собственик на следните имоти – публична 

общинска собственост, представляващи пасища, както следва: 
 

• За землището на с. Раковски: 

№ Имот № 
Площ 

/кв.м/ 
Местност НТП Категория 

1 62089.19.26 7427 МЕРАТА Пасище 6 

2 62089.30.97 33802 МЕРАТА Пасище 5 

3 62089.30.94 37391 МЕРАТА Пасище 5 

4 62089.29.328 31046 МЕРАТА Пасище 5 

5 62089.17.112 4999 МЕРАТА Пасище 6 

6 62089.10.122 74475 МЕРАТА Пасище 6 

7 62089.10.130 34759 МЕРАТА Пасище 3 

8 62089.7.142 13450 МЕРАТА Пасище 6 

9 62089.3.156 40924 МЕРАТА Пасище 6 

10 62089.10.161 241359 МЕРАТА Пасище 6 

11 62089.10.170 20028 МЕРАТА Пасище 6 

12 62089.10.175 50590 МЕРАТА Пасище 6 
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За описаните по-горе имоти има проявен интерес за наемането 

им от собственици на пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

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, чл. 

37и, ал. 13 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи и чл. 102 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи, Общински съвет Разград,след 

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

се“ – няма, 

 

РЕШИ: 
 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем на имоти – публична общинска собственост, представляващи 

пасища /анблок/ за срок от 1 /една/ стопанска година /2018-2019/ по 

реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, както следва:  
 

• За землището на с. Раковски: 

№ Имот № 
Площ 

/кв.м/ 
Местност НТП Категория 

1 62089.19.26 7427 МЕРАТА Пасище 6 

2 62089.30.97 33802 МЕРАТА Пасище 5 

3 62089.30.94 37391 МЕРАТА Пасище 5 

4 62089.29.328 31046 МЕРАТА Пасище 5 

5 62089.17.112 4999 МЕРАТА Пасище 6 

6 62089.10.122 74475 МЕРАТА Пасище 6 

7 62089.10.130 34759 МЕРАТА Пасище 3 

8 62089.7.142 13450 МЕРАТА Пасище 6 

9 62089.3.156 40924 МЕРАТА Пасище 6 

10 62089.10.161 241359 МЕРАТА Пасище 6 

11 62089.10.170 20028 МЕРАТА Пасище 6 

12 62089.10.175 50590 МЕРАТА Пасище 6 

 

2. Началната тръжна цена е 6 лв. /шест лева/ на декар, 

определена по пазарен механизъм. 
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3. Условие за участие – до участие в публичния търг се допускат 

само собственици на пасищни селскостопански животни, 

регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. 

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

сключи договор със спечелилия търга за отдаване под наем на 

имотите, описани 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 8 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№496. 

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

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост на 

собственика  на законно построена в него сграда. 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Уважаема госпожо Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на поземлен имот с идентификатор 

61710.614.3078 по кадастралната карта на гр. Разград. В имота е изградена 
вилна сграда, собственост на Назике Ахмед Сали. Получена е молба от 
собственика на сградата за закупуване на общинския имот. 

Молбата беше разгледана на заседание на комисията по чл. 2 от 
Наредба № 2, която е прие положително решение. Имота е с площ 1378 

кв.м.,  с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на 
трайно ползване: Лозе, с адрес: гр. Разград, м. „Исперихски път”. Актуван 

е с акт за общинска собственост . 
Изготвена е пазарна оценка  от  лицензиран  оценител, която е в 

размер на 2 057,00 лв. (две хиляда петдесет и седем лева). Съгласно 

Удостоверение за данъчна оценка издадена от общината, същата е в размер 

на 386,90 лв. (триста осемдесет и шест лева и деветдесет стотинки). 

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

чл. 22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
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собственост и чл. 28 и чл. 28а, ал. 1, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 от Наредба № 2 на 
Общински съвет Разград, предлагам на Общинския съвет да приеме 
следното решение: 

1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска собственост, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2464/07.04.2014г., 
представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.614.3078 по 

кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 1 378,00 кв.м., с трайно 

предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно ползване: 
Лозе, с адрес: гр. Разград, м. „Исперихски път”, на собственика на 
построената в него вилна сграда Назике Ахмед Сали, на пазарна цена в 
размер на 2 057,00 лв. (две хиляда петдесет и седем лева), при данъчна 
оценка в размер на 386,90 лв. (триста осемдесет и шест лева и деветдесет 
стотинки). 

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

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

Благодаря за вниманието.  
 

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 ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложение на гражданите и връзка с НПО. 

Заповядайте, господин Анастасов. 
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Със 7  гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя докладната записка. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Монев, да докладвате за постоянната комисия по 

законност. 
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

 Със същият резултат,  7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

комисията подкрепя проекта.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения? Няма такива. Пристъпваме към поименно 

гласуване на докладна записка с вх.№496. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 
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Мандат 2015 – 2019 година 

28.08.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

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 +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 597 

 

Назике Ахмед Сали е собственик на вилна сграда, съгласно 

Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 176, том 

5, рег. № 6641, дело № 856 от 16.09.2013 г. на нотариус Роска Иванова – 
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нотариус с рег.№ 378 по регистъра на Нотариалната камара. Сградата 

е изградена в общински поземлен имот с идентификатор 

61710.614.3078 по кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със 
заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, изменена със заповед № 18-3829-31.03.2014 г. на Началника на 

СГКК-Разград, с площ от 1 378,00 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с адрес: 
гр. Разград, м. „Исперихски път”. Имотът е актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2464/07.04.2014 г. С молба  до Община 

Разград собственикът на сградата е изявил желание да закупи 

гореописания имот. 

 Изготвена е пазарна оценка  от  Невяна Найденова – 

Ненова – оценител на земеделски земи и трайни насаждения, съгласно 

сертификат рег. № 810100049/01.12.2010 г. на Камарата на 

независимите оценители в България, която е в размер на 2 057,00 лв. 

(две хиляда петдесет и седем лева). Съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК с изх. № 

6705002114/01.08.2018 г. на Община Разград данъчната оценка на 

имота е в размер на 386,90 лв. (триста осемдесет и шест лева и 

деветдесет стотинки). 

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

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

администрация, чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост и чл. 28 и чл. 28а, ал. 1, ал. 3, ал. 5 и ал. 6 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 27 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – няма, 

 

РЕШИ: 
 

1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2464/07.04.2014г., представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.614.3078 по кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със 
заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, изменена със заповед № 18-3829-31.03.2014 г. на Началника на 

СГКК-Разград, с площ от 1 378,00 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с адрес: 
гр. Разград, м. „Исперихски път”, при граници на имота: имоти с 
идентификатори 61710.614.2755, 61710.614.864; 61710.614.3079 и 

61710.614.2750, на собственика на построената в него вилна сграда 

Назике Ахмед Сали, на пазарна цена в размер на 2 057,00 лв. (две 
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хиляда петдесет и седем лева), определена от оценител на недвижими 

имоти, при данъчна оценка в размер на 386,90 лв. (триста осемдесет и 

шест лева и деветдесет стотинки). 

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

сключи договор за продажба на 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.№497. 

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 61710.502.3853 по кадастралната карта на 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 поземлен имот с идентификатор 

61710.502.3853 по кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 790 кв.м, с 
адрес: гр.Разград, ул. „Абритус” № 9, с трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване (до 10 м). Имотът е актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2860/09.07.2018 год. и е включен за продажба в Програмата 
на Общински съвет за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2018 год. Изготвена е пазарна оценка оценител на 
недвижими имоти, която е в размер на 26 605 лв. (двадесет и шест хиляди 

шестстотин и пет лева), без ДДС. Съгласно Удостоверение за данъчна 
оценка същата е в размер на 11 109 лв. (единадесет хиляди сто и девет 
лева).  

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, 

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

имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2860/09.07.2018 г., представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.502.3853 по кадастралната карта на гр.Разград, с 
площ от 790 кв.м, с адрес: гр. Разград, ул. „Абритус” № 9, с трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), с начална тръжна цена, определена 
от оценител на недвижими имоти в размер на 26 605 лв. (двадесет и шест 
хиляди шестстотин и пет лева), без ДДС, при данъчна оценка в размер на 
11 109 лв. (единадесет хиляди сто и девет лева).  

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 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол 
и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложение на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов, за общинска собственост.  
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

 Със 7 гласа „ЗА“, без „против“, и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Изказвания, предложения 
във връзка с докладната записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно 

гласуване на докладна записка с вх.№497. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.08.2018 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. АхтерИсметовЧилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. ХамиИбрахимовХамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 598 

 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 

собственост представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.502.3853 по кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 790 

кв.м, с адрес: гр.Разград, ул. „Абритус” № 9, с трайно предназначение 
на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско 
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застрояване (до 10 м). Имотът е актуван с Акт за частна общинска 

собственост № 2860/09.07.2018 год. и е включен за продажба в 

Програмата на Общински съвет за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2018 год. 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 26 605 лв. 

(двадесет и шест хиляди шестстотин и пет лева), без ДДС. Съгласно 

Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264, ал.1 от ДОПК с изх. № 

6705001752/09.07.2018 год. на Община Разград, данъчната оценка за 

имота е в размер на 11 109 лв. (единадесет хиляди сто и девет лева).

  

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 24 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

РЕШИ: 

 

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

имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2860/09.07.2018 г., представляващ поземлен 

имот с идентификатор 61710.502.3853 по кадастралната карта на 

гр.Разград, с площ от 790 кв.м, с адрес: гр. Разград, ул. „Абритус” № 9, 

с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), с граници: поземлени 

имоти 61710.502.7019; 61710.502.7170; 61710.502.3852; 61710.502.3851 и 

61710.502.6406, с начална тръжна цена, определена от оценител на 

недвижими имоти в размер на 26 605 лв. (двадесет и шест хиляди 

шестстотин и пет лева), без ДДС, при данъчна оценка в размер на 11 

109 лв. (единадесет хиляди сто и девет лева).  

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 10 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№498. 

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

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от 

имот- публична общинска собственост на Министерство на 

вътрешните работи за нуждите на Главна дирекция „Пожарна 

безопасност и защита на населението“ – РДПБЗН 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 – публична общинска 
собственост, актуван със съответния Акт за публична общинска 
собственост, представляващ административна сграда на Община Разград, с 
адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, включващ западна пристройка 
към сградата. С договор между Община Разград и Министерство на 
вътрешните работи са предоставени безвъзмездно за управление за 
нуждите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на 
населението“-Областно управление „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ гр. Разград две помещения от пристройката с площ от 37,00 

кв.м. Срокът на договора изтича на 09.10.2018 год. Във връзка с това е 
получено писмо от Министъра на вътрешните работи с молба за сключване 
на нов договор за предоставяне безвъзмездно на частта от имота. 

Молбата беше разгледана на заседание на комисията по чл. 2 от 
Наредба № 2 на, която се е произнесе с положително решение. 

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. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост и 

чл. 14, ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и 

получено писмо от Министъра на вътрешните работи, предлагам на  
Общинския съвет да приеме следното решение: 

1. Да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 5 години 

на Министерство на вътрешните работи за нуждите на Главна дирекция 
„Пожарна безопасност и защита на населението“ –РДПБЗН гр.Разград част 
от имот – публична общинска собственост, актуван с Акт за публична 
общинска собственост № 4/28.06.2006 год., представляваща две 
помещения с площ 37,00 кв.м. от сграда с идентификатор 61710.505.7253, 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7253 по 



63 

 

кадастралната карта на гр.Разград /номер по предходен план кв. 304, 

парцел I/, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ №37А, при граници на 
частта от имота: запад-проход, изток-дежурна стая и коридор, юг-
помещение. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да сключи договор за 
предоставяне безвъзмездно за управление на частта от имота, описана в т. 
1. 

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 ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложение на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов.  
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Колеги, комисията подкрепи докладната записка, със  гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Монев.  
 

 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? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения? Няма такива. Пристъпваме към поименно 

гласуване на докладна записка с вх.№498. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.08.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   
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7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева 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 +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. ХамиИбрахимовХамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 599 

 

Община Разград е собственик на имот – публична общинска 

собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 

4/28.06.2006 год., представляващ административна сграда на Община 

Разград, с адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ № 37А, включващ 

западна пристройка към сградата с идентификатор 61710.505.7253.3, 

находяща се в поземлен имот 61710.505.7253 по кадастралната карта 

на гр.Разград /номер по предходен план кв. 304, парцел I/. С договор 

между Община Разград и Министерство на вътрешните работи са 

предоставени безвъзмездно за управление за нуждите на Главна 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“-Областно 

управление „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр. 

Разград две помещения от пристройката с площ от 37,00 кв.м. Срокът 
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на договора изтича на 09.10.2018 год. Във връзка с това е получено 

писмо с вх. № АО-05-03-4956/26.06.2018 год. от Министъра на 

вътрешните работи с молба за сключване на нов договор за 

предоставяне безвъзмездно на частта от имота. 

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 се е 
произнесла с положително решение. 

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. 12, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската 

собственост и чл. 14, ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград 

за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост и писмо с вх. № АО-05-03-4956/26.06.2018 год. от 

Министъра на вътрешните работи Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване, с 30 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма, 

 

РЕШИ: 
 

1. Да се предостави безвъзмездно за управление за срок от 5 

години на Министерство на вътрешните работи за нуждите на Главна 

дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ –РДПБЗН 

гр.Разград част от имот – публична общинска собственост, актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 4/28.06.2006 год., 

представляваща две помещения с площ 37,00 кв.м. от сграда с 
идентификатор 61710.505.7253.3 (западна пристройка на 

административната сграда на Община Разград), находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 61710.505.7253 по кадастралната 

карта на гр.Разград /номер по предходен план кв. 304, парцел I/, с 
адрес: гр. Разград, бул. „Бели Лом“ №37А, при граници на частта от 

имота: запад-проход, изток-дежурна стая и коридор, юг-помещение. 
2. Възлага на Кмета на Община Разград да сключи договор за 

предоставяне безвъзмездно за управление на частта от имота, описана 

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. 
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С Т А Т И Я 11 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№499. 

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

Относно: Учредяване на възмездно право на ползване на част от 

имот - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. 
Благоево, общ. Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Благодаря. 
Уважаеми общински съветници, 

Уважаема госпожо Председател, 

В Община Разград е постъпило заявление от гражданин с искане за 
учредяване право на ползване върху земеделска земя – публична общинска 
собственост, находяща се в землището на с. Благоево, за настаняване на 
пчелни семейства. 

Определена е частта от имота за настаняване на пчелните семейства 
и е изготвена схема с идентификатори на точките. 

Изготвена е данъчна оценка за правото на ползване и пазарна оценка. 
Заявителят, имотът, границите на същия, пазарната оценка и данъчната 
оценка на правото на ползване са посочени в Приложение 1 към 

настоящото решение. 
Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, пчелните 

семейства могат да се настаняват върху земеделски земи общинска 
собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с над 10 броя 
пчелни семейства общината учредява право на ползване, при условия, 
регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

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

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 7, ал. 2,  чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 20, 

ал. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет Разград за управление, ползване 
и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд, предлагам на 
Общински съвет да приеме следното решение: 

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

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

общ. Разград за настаняване на пчелни семейства по заявление, съгласно 

Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящото 

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

Приложение № 1,  колона 14, а именно 179 лв. 
3. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 

години.  

4. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и да 
сключи договор за учредяване правото на ползване. 

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол 
и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложение на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов, за общинска собственост.  
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Комисията подкрепи докладната записка, с 6  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 

 С 6 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? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 
докладна записка с вх.№499. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.08.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. АхтерИсметовЧилев 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 +   
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8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

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 +   

31. ХамиИбрахимовХамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 600 

 

В Община Разград е постъпило заявление от гражданин с искане 
за учредяване право на ползване върху земеделска земя – публична 

общинска собственост, находяща се в землищетона с. Благоево, общ. 

Разград, за настаняване на пчелни семейства. 

Определена е частта от имота за настаняване на пчелните 
семейства и е изготвена схема с идентификатори на точките. 

Изготвена е данъчна оценка за правото на ползване и пазарна 

оценка от инж. Невяна Иванова Найденова-Ненова, оценител на 

земеделски земи и трайни насаждения съгласно Сертификат рег.№ 

810100049/01.12.2010 г. на Камарата на независимите оценители в 

България. 
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Заявителят, имотът, границите на същия, пазарната оценка и 

данъчната оценка на правото на ползване са посочени в Приложение 1 

към настоящото решение. 
Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, 

пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи 

общинска собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с 
над 10 броя пчелни семейства общината учредява право на ползване, 
при условия, регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

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

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

администрация, чл. 7, ал. 2,  чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и 

чл. 20, ал. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет Разград за 

управление, ползване и разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 
29 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

РЕШИ: 

 

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

публична общинска собственост, находящ се в землището на с. 
Благоево, общ. Разград за настаняване на пчелни семейства по 

заявление, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна 

част от настоящото решение.   
2. Определя цена на правото на ползване за целия период, 

съгласно Приложение № 1,  колона 14. 

3. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 

години.  

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

сключи договор за учредяване правото на ползване. 
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 №600 и е 

приложено към протокола./ 
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С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№500. 

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 получено заявление  от „Табак Маркет“ АД гр. 

София, с вх. № АО-05-03-4088/22.05.2018 г., с което е проявен интерес за 
наемане на терен - 4,40 кв.м., с местонахождение гр. Разград, 

кръстовището на ул. „Марица“ и ул. „Хан Крум“. В заявлението е 
написано, че теренът ще се ползва за поставяне на преместваем обект за 
търговска дейност с тютюневи изделия, вестници, списания, пакетирани 

захарни изделия.  
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. 
Заявлението е разгледано на заседание на комисията по чл. 2 на 

Наредба № 2, която е взела решение за провеждане на търг за отдаване под 

наем на терена за срок от 5 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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 15, 

ал. 1 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград, 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 на Общински съвет Разград, за отдаване под наем за 
срок от 5 години на част от имот – публична общинска собственост, 
представляващ отредена площ от 4,40 кв.м. /четири цяло и четиридесет 
квадратни метра/, находяща се в гр. Разград, кръстовището на ул. 

„Марица“ и ул. „Хан Крум“, определена по схема – одобрена от Главния 
архитект, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 61,47 лв. 
/шестдесет и един лева и четиридесет и седем стотинки/,  без ДДС и с 
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условие, че частта от имота е за поставяне на преместваем обект за 
търговска дейност.  

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 

 Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол 
и ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложение на гражданите и връзка с НПО. Господин 

Анастасов.  
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Колеги, с 5 гласа „ЗА“, 1- „против“ и 1- „въздържали се“, комисията 
подкрепи докладната записка и проекта за решение.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Монев, за законност.  
 

 Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

 С 5 гласа „ЗА“, без „против“, 1- „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз искам да попитам, това заявление от „Табак Маркет“ АД 

гр.София, каква е тази фирма, има ли други обекти в Разград, с какво се 
занимава, какви са? Втория ми въпрос е, защо след като една фирма, един 

инвеститор иска да постави преместваем обект с изброени дейности да се 
продават тютюневи изделия, вестници, списания и пакетирани захарни 

изделия, общината в лицето на общинската администрация на вносителя е 
разширил безпределно това, като се разрешава всякаква търговска дейност 
на втора страница? Какво е наложило това? И след това ще задам още един 

въпрос на базата на отговорите на тези два.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

Г-жа Галина Георгиева – Зам.-кмет на Община Разград  
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„Табак Маркет“ АД  е вписана в Търговския регистър към Агенция 
по вписванията, седалище- адрес на управление гр.София, ул.“Княз Борис“ 

№161. Това е, което аз виждам в заявлението, за което става дума, което е 
входирано. От това, което знам, да, има и друг договор с общината същото 

дружество, с което са предоставени под наем редица, не мога да си спомня 
в момента, преписката ще я погледнем, колко бяха обектите, на които са 
разположени. Колко? 17 на брой обекти – Лафка. Занимават се с широк 
кръг от дейности, включително и продажба, и извършване на търговска 
дейност, и продажба на посочените от тях изделия.  

Какво е наложило това да бъде разширена предмета на дейност, това 
е решение на комисията по чл.2 от Наредба №2 и такова, каквото е 
решението на комисията, такава е и докладната записка. Не еднократно 

съм казвала, че аз като Председател на тази комисия съм длъжна да внеса 
докладната записка в такъв вид, в каквото е решението на комисията. 
Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка. Заповядайте, господин 

Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз благодаря за отговора. Разбрах, че широко известните - Лафка 
отново искат да наемат обекти да разширят от 17 да станат 18-19. Първо, 

искам да кажа, че не съм съгласен с последният отговор, който ми беше 
даден. Тук никъде не пише, че докладната записка е от Председателя на 
комисията по чл.2. Галина Георгиева - Маринова – зам.-кмет на Община 
Разград. Значи тази комисия, на която и аз съм член има само помощна 
функция, а отговорност за това, какво е предложено за решение към 

Общинския съвет носи само и единствено вносителят на докладната 
записка на това предложение. Това, какво Ви е подтикнало да го правите 
няма никакво значение, единствено е важно, че в момента Вие сте 
предложили неимоверното разширяване на обхвата на търговската дейност 
на Лафка. Това е ясно защо става, тъй като в предишният мандат и в 
началото на този мандат тук доста общински съветници, включително и 

едни от най-активните бяха от ГЕРБ, искаха да разберат защо и при какви 

условия Лафка доминира на Разградския пазар, и най-вече защо в обектите 
на Лафка, за която аз напълно солидарно с тях търсех години наред 

отговор при сключен договор отново за тютюневи изделия, вестници, 

списания, пакетирани захарни изделия, изчерпателно изброени, 

ограничени, с какво те могат да се занимават на територията на Разград с 
по договор с общината. Този договор, че не се спазва и в тези 17 до тук 
обекти, а сигурно и в бъдещият, който сега ни се предлага да им дадем се 
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извършват дейности несъвместими със сключения договор. Всички ние 
сме свидетели, как там се продава алкохол, включително в обекти, които са 
близко до учебни заведения, до детски градини, включително и тази е 
съвсем близко до действаща детска градина, която се намира сигурно няма 
и 50 метра. В тези обекти освен алкохол се предлагат финансови услуги и 

за мен най-недопустимото е хазартни игри, търкане на талончета, 
билетчета и не знам още какви хазартни игри. И всичко това отново казвам 

през миналия мандат се търсеше от, съвсем резонно, от общински 

съветници и от ГЕРБ, търсене на отговорност, търсене на справедливост, 
търсене на защита на обществения интерес, на интереса на Община 
Разград да не се нарушават с нея сключени договори. Сега обаче с тази 

докладна записка и това обяснява разширителното действие, което ще даде 
решението, се разрешава всякаква търговска дейност. Ако те изкарат 
лиценз за рулетка, могат да сложат и рулетка. Ако извадят за някаква 
супер-мега-хипер интересна, изсмукваща парите игра на късмета те могат с 
лиценз в този търговски обект да развиват тази търговска дейност, което за 
съжаление ми дава и основание да бъда абсолютен песимист, че до края на 
мандата досегашният договор на Лафка с общинската администрация и с 
Община Разград ще бъде разгледан внимателно и общината ще търси 

санкции за това, че извън обхвата на сключения договор се продават 
алкохолища, продават се надежди на хората, продават се финансови услуги 

с кредити и всякаква друга дейност, за която Лафка има лиценз. Благодаря 
Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Абсолютно сте прав, че по Наредба №2 правомощията на тази 

комисия, която се сформира са консултативни. Ние сме били свидетели в 
предишни мандати как не се вземат под внимание становищата на тази 

комисия, тъй като сме виждали докладни записки, в които е написано, че 
решението на комисията по чл.2 е отрицателно въпреки това е факт 
съответната докладна записка. В настоящия мандат такова нещо не сте 
видели от както аз съм Председател на тази комисия. Аз стриктно 

съблюдавам това, внасям докладни записки единствено и само тогава, 
когато е прието решение на комисията и то във вида, в който е прието това 
решение. Решението на комисията, мога да Ви го зачета, впрочем под него 

стои Вашият подпис като член на тази комисия. В него е 
написано:Решението на комисията от 02.08.2018 г. е – по искане на „Табак 
Маркет“ АД…момент само, отдаването под наем на терена да бъде за 
павилион за търговска дейност, уточнението да бъде 4,40 кв.м., срока да 
бъде 5 годишен. Така че в този аспект, аз още веднъж казвам, съм длъжна 
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да внеса такова предложение. Освен това мисля си, че ако беше 
конкретизиран точно обекта, т.е. предназначението на отдадения под наем 

обект именно така, както е изписано в заявлението, сега щяхме да водим 

дебат как правим търг точно за Лафка. Така че това е тръжна процедура, в 
която могат да участват абсолютно всички търговци, имащи интерес към 

преместваемия обект на това местонахождение, с тази площ само 4,40 кв.м. 

и за развиване на търговска дейност. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Уважаема госпожо Георгиева, 
Въпреки Вашите надежди аз съм сигурен, че всички, които поне 

малко са наясно какво се случва в общината и в държавата са наясно, че 
този търг наистина е направен за „Табак Маркет“ или за Лафка. Каквото 

тука да го обличаме във всякакви прозрачни дрехи, то една така едра 
фигура се вижда, която трябва да бъде обслужена и то по най-добрият и 

най-готин за собственика на „Табак Маркет“ начин от мнозинството в 
Общинския съвет. С това да бъде съвсем , отново ще кажа възможност да 
правят каквото си поискат за всякаква търговска дейност, не смятайте че е 
станало скрито за какво и по какви подбуди е направено това предложение 
и по какви политически пристрастия ще бъде взето съответното решение. 
Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Аз подбудите ги казах, те не са скрити. Току що ги изразих. Като 

общински съветник винаги може да направите предложение, след като то 

бъде прието от Общинския съвет предназначението на търга ще бъде 
друго. Така че вместо да интерпретираме разни неща, просто се 
възползвайте от ситуацията и си направете предложението. Стига да бъде 
прието от Общинския съвет, общината ще организира точно такава тръжна 
процедура, каквото е решението на Общинския съвет.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други? Заповядайте. 
 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Искам да внеса малко информация относно проведения търг преди 

„ен“ години с „Табак Маркет“ и втория участник фирмата „МАТ“. Джипо 
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няма нищо общо с този търг, аз бях участник в търга, фирма „МАТ“ 

спечели с 5 500 лв. търга, но след това се отказа и застрои за своя сметка, 
условно казано за своя сметка, 15 спирки. Фирмата има разрешение за 21 

места – преместваеми обекти, за 21 место, включително до бившия Родопа, 
но сега се явяват на ново, кандидатстват за… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кои фирми са участвали? 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Фирма „Табак Маркет“ и „МАТ“. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Две фирми? 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Две фирми, да. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Искам да попитам от страна на „МАТ“ ли сте били участник или от 
страна на „Табак Маркет“, защото казвате, че сте били участник? 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Бях в комисията.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Анастасов. Други изказвания, предложения? 

Заповядайте, господин Джипов.  
 

Г-н ДжипоДжипов– „Реформаторски блок“ 

Сега тука се прокарва някаква идея, която е пълна с нулев смисъл, да 
не използвам по хард думи. Тук, сега фирма „МАТ“, на която аз в момента 
съм управител, понеже чувам тук някой суфлира, ако иска мога да му кажа 
неговите фирми къде участват, но това е без никакво значение към 

момента. Фирма „МАТ“ може да е участвала в обявен търг, може да го е 
спечелила, но след това се е отказала. Всякакви други внушения, кой, 

какво бил изпълнил и т.н. са безпочвени и моля да спрат, защото, нали, 

трябва да се видим на някое друго място и да си ги обясняваме. „МАТ“ 

също така си е платила, към него момент си е платила участието в търга, 
който доброволно ги е изгубил. Така че не вкарваме някакви други, нали, 

полемики в тази тема.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Реплика имате ли към изказването на господин 

Джипов? Други желаещи да направят изказвания или предложения във 
връзка с тази докладна записка. Не виждам желаещи. Прекратявам дебата 
и пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№500. 

Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.08.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов   + 

9. Диана Добромирова Мирчева  +  

10. Елка Александрова Неделчева  +  

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев  +  

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов   + 

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 601 

 

В Община Разград е получено заявление  от „Табак Маркет“ АД 

гр. София, с вх. № АО-05-03-4088/22.05.2018 г., с което е проявен 

интерес за наемане на терен - 4,40 кв.м., с местонахождение гр. 

Разград, кръстовището на ул. „Марица“ и ул. „Хан Крум“.  

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 . 
Заявлението е разгледано на заседание на комисията по чл. 2 на 

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 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. 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 19 

гласа „ЗА“, „против“ – 4, „въздържали се“ – 3, 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на 

глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – 

публична общинска собственост, представляващ отредена площ от 

4,40 кв.м. /четири цяло и четиридесет квадратни метра/, находяща се в 

гр. Разград, кръстовището на ул. „Марица“ и ул. „Хан Крум“, 

определена по схема – одобрена от Главния архитект, при начална 

тръжна месечна наемна цена в размер на 61,47 лв. /шестдесет и един 

лева и четиридесет и седем стотинки/,  без ДДС и с условие, че частта 

от имота е за поставяне на преместваем обект за търговска дейност.  

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

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

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

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

Административен съд Разград.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Димитрова. 
 

Г-жа Радиана Димитрова –ПП „ГЕРБ“ 

Госпожо Председател, от името на групата на ПП „ГЕРБ“ искам 10 

минути почивка.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Обявявам 10 минути почивка.  
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я 13 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

След почивката пристъпваме към разглеждане на следващата в точка 
първа докладни записки в дневния ред на днешната сесия и това е 
докладна записка с вх.№511. 

Докладна записка от  Мариан Пламенов Иванов–Общински съветник 
и Председател на временната комисия за провеждане на избор за съдебни 

заседатели към съдебния район на Окръжен съд-Разград 

Относно:Предложение за избор на съдебни заседатели за 

Окръжен съд – Разград за мандат 2019-2023 г. 
Заповядайте господин Иванов, да ни представите докладната 

записка. 
 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

С писмо с вх. № 212 от 05.04.2018 г. Председателят на Апелативен 

съд Варна е внесъл предложение в Общински съвет да бъде проведена 
процедура и прието решение за определяне на съдебни заседатели в 
Окръжен съд - Разград. В изпълнение на чл. 67б от Закона за съдебната 
власт (ЗСВ), ни е изпратено извлечение от протокол от проведено на  
29.03.2018 г. Общо събрание на Апелативен съд – Варна в частта относно 

взето решение, с което е определен броя на съдебните заседатели  за 
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Окръжен съд – Разград общо и по общини. Определеният брой съдебни 

заседатели за  Община Разград  е 18 съдебни заседатели. С писмото ни 

уведомяват, че следва да представим списък на определените от Общински 

съвет - Разград кандидати за съдебни заседатели, заедно с копие от 
решението на Общински съвет и документите по чл.68, ал.3 ЗСВ в срок до 

31.08.2018 г. 
С оглед на гореизложеното, със свое решение №557 от 29.05.2018 г., 

Общински съвет Разград избра Временна комисия в състав – Мариан 

Иванов, Марина Христова, Мануел Чутурков, Рейхан Вели, Левент Апти, 

Милена Орешкова и Стоян Ненчев. Н своето първо заседание, комисията 
избра мен – Мариан Иванов за свой председател. Комисията трябва да 
проведе процедура за избор на съдебни заседатели към съдебния район на 
Окръжен съд - Разград и да проведе изслушване на кандидатите в 
публично заседание. На 11.06.2018г. на интернет –страницата на Община 
Разград, на сайта на Общинско радио Разград, а също така и в един местен 

вестник, бе обявена информация, че е открита процедура за подбор на 
кандидати за съдебни заседатели, към съдебния район на Окръжен съд – 

Разград. Бяха посочени изискванията към кандидатите, както и 

необходимите документи, които заинтересованите лица следва да 
представят в срок до 26.06.2018 г. 

До определения краен срок, в деловодството на  Общински съвет 
Разград документи подадоха 29 кандидати.След което, във връзка с чл.68, 

ал.3, т.9 от ЗСВ, за лицата родени преди 16 юли 1973 г., Комисията 
извърши проверка по реда на Закона за достъп до разкриване на 
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна 
армия. Във връзка с гореизложеното, Комисията не успя да направи 

справка за  Иванка Колюва Неделчева, тъй като същата не е подала 
писмено съгласие Приложение №4, от документите за кандидатстване или 

друг документ отговарящ на чл. 68, ал. 3, т.9 от ЗСВ. Поради това, на свое 
заседание Временната комисия взе решение да не допусне Иванка Колюва 
Неделчева до следващия етап от подбора на кандидатите за съдебни 

заседатели.  

Във връзка с чл. 67, ал. 1, т.4 от ЗСВ бе извършена проверка, дали 

кандидатите отговарят на изискването да не са осъждани за умишлено 

престъпление, независимо от реабилитацията им. 

Участниците в процедурата за подбор: Радка Башакова, Величка 
Воденичарова, Маринка Белчева, Димитър Петров и Любомир Герганов са 
и сега действащи съдебни заседатели към Окръжен съд - Разград. Във 
връзка с изискването на чл. 69, ал.2 от ЗСВ бе изискана информация от 
Окръжен съд - Разград, дали същите са били съдебни заседатели и в 
предходния мандат 2009 - 2014.  
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След като Комисията получи необходимата информация бе 
проведено заседание, на което след разглеждане на документите на 
постъпилите заявления, допусна до участие всички 28 кандидата и  одобри 

списък на допуснатите кандидатите, който заедно с техните 
автобиографии, мотивационни писма и документи, бяха публикувани на 
интернет страницата на Община Разград, в раздела на "Общински съвет". 

На това заседание бе насрочена и дата за изслушване на кандидатите 
съгласно чл.68а от ЗСВ. 

На 10.08.2018 г. в зала 102 в сградата на Община Разград, 

Временната комисия проведено публично изслушване на кандидатите, на 
което се явиха 24 от допуснатите за изслушване, за което бе съставен 

протокол. За останалите 4 участници, комисията взе решение да проведе 
изслушване на следващия работен ден - 13.08.2018 г. На второ изслушване 
се явиха трима от кандидатите, а г-жа Мариана Димитрова Върбанова не 
се яви и на това заседание.  

Видно от протокола, Комисията предлага на Общински съвет Разград 

27 кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - Разград мандат 
2019 - 2022 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от 
ЗМСМА, във връзка с чл. 68а, ал.4 от Закона за съдебната власт и чл.8, ал.1 

от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели, издадена от 
Висшия съдебен съвет, Общински съвет Разград, РЕШИ: 

1. Определя 18 кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд 

Разград от приложен списък на одобрените от Временната комисия, 
избрана с Решение №557 от 29.05.2018 г. на Общински съвет Разград, за 
кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Разград - Приложение 
№1, представляващо неразделна част от настоящата докладна записка, и ги 

предлага за избиране от общото събрание на съдиите от Апелативен съд – 

гр.Варна. 
2. Възлага на Председателя на Общински съвет Разград да изпрати 

настоящото решение на Председателя на Апелативен съд – Варна, ведно с 
документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ. 

Благодаря, завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате възможност да задавате въпроси на вносителя. 
Заповядайте, господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Може ли вносителят да ни, с оглед на важността на 
изборите, да ни даде за всеки от кандидатите кратки данни- образование, 
квалификация, месторабота, с какво се занимават. 
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Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Господин Иванов, имате ли готовност? 

 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Ще се опитам дотолкова, доколкото са 27 човека, документите на 
всички са качени на сайта на Общинския съвет и CV-та, и мотивационни 

писма, но бих зачел може би протокола от изслушването. 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Благодаря. Да допълня на колегите общински съветници, да поясня, 
че изслушването беше проведено на 10 август от 09:00 часа, комисията взе 
решение, като раздели допуснатите участници в четири групи, като 4 

групи по 7 участника ние ги изслушахме. По реда, по който ги 

изслушахме: 
- Ралица Костова Цветанова – завършва юридически факултет на 
Варненски свободен университет и съответно иска да натрупа 
опит в тази сфера. 

- Госпожа Снежанка Кръстева- има желание да работи като съдебен 

заседател в Окръжен съд-Разград. Работила е с хора и е контактна 
личност. Счита, че правосъдието е важна дейност в държавата …  

Моля? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Образование?  

 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Ами образование…. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Извинявайте, за процедура. Нека се движим по представения списък, 
да не скачаме от човек на човек. И списъкът започва от номер 1 до 

последния номер, така да бъде информацията. 
 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Добре.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Господин Иванов, имате ли възможност в реда, в който… 

 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 
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Образованието, добре. По реда по, който са представени: Диана 
Михайлова Димитрова-икономист; Ралица Костова - Цветанова – юрист, 
работи в Здравната каса; Стоянка Маринова Георгиева – учител; Радка 
Радева Башакова– юрист; Величка Спасова Воденичарова-тя е действащ 

съдебен заседател, както госпожа Башакова. Тя е със средно образование и 

е пенсионерка; Диана Здравкова Станчева – икономист, работи в 
Галерията; Румяна Станева Борисова – пенсионер-учител; Десислава 
Тодорова Иванова– юрист; Мирослав Цочев Добрев – мисля, че беше 
военен; Марияна Колева Христова– педагог; Дарина Петрова Колева – 

учител; Петя Георгиева Димитрова– учител; Айлин Азмиева 
Джеляйдинова – госпожата работи в „КАОЛИН“, икономист; Маринка 
Димитрова Белчева – също съдебен заседател, към момента е пенсионер; 

Снежанка Кръстева Станева – Петкова – за нея стана въпрос- медицинска 
сестра; Димитър Петров Петров – също съдебен заседател, работи в 
„Регионалната библиотека“; Красимира Николова Денева – е медицинска 
сестра; Юмгюл Мухарем Ахмедова – е икономист; Биляна Николаева 
Асенова– психолог; Мариана Димитрова Върбанова- госпожата, която не 
се яви – педагог; Хафизе Юмер Чолакова – тя е юрист, помощник-нотариус 
към момента; Ахмед Хасан Ахмед – предприемач; Мартина Йорданова 
Йорданова – юрист-педагог; Свилен Любенов Витанов – бивш военен; 

Ипек Сюлейманова Юмерова – юрист; Явор Светлозаров Петков – е 
завършил компютърни системи; Любомир Савов Герганов – също съдебен 

заседател, бивш учител; Деница Йорданова Пенчева – е завършила 
„Публична администрация“. 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Това удовлетворява ли Ви като информация, господин Ханчев? 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Да, добре. Други въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Аз имам един въпрос. Каква е логиката на подреждане, по какъв 
принцип, явно не е по азбучен ред, как е станало подреждането в този 

списък? 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Иванов. 
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Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Госпожо Неделчева, в списъка са подредени по реда, в който те са 
входирали документите си в деловодството на Общинския съвет. 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Благодаря. 
Госпожо Председател, аз имам един принципен въпрос първо към 

Вас. Докладната е с вх.№20.08.2018 г., на същата дата в следобедните 
часове имаше заседание на ПК по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с НПО, какви са Вашите мотиви тази докладна да не бъде 
разгледана в постоянната комисия? 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Ще Ви отговоря, ще гледам да бъда по кратка. Тази комисия, която 

беше сформирана с решение на Общинския съвет – временната, има 
представители на всички групи общински съветници, включително и двама 
независими, което между другото не се случва често. Освен това самата 
комисия взе решение, че като е извършила цялата процедура, която 

вменява Закона за съдебната власт, както и Наредбата за неговото 

изпълнение е абсолютно достатъчно тъй като членове с техният 
председател вземат решенията и в зала да уведомят, както в момента се 
случва на това заседание, общинските съветници по въпроси, които ги 

интересуват. Това е единствено което е продиктувало това решение. Те са 
запознати, наистина и седемте члена, с кандидатите, изготвен е доклад, 

каквото е изискването в Закона за съдебната власт, всички процедури, 

които са изписани там са спазени от комисията, целият път е извървян. 

Между другото искам да обясня на общинските съветници, че това е 
процедура, която е нова, за първи път се случва, включително сме 
проучили и практики на други Общински съвети, защото наистина няма 
съдебна практика във връзка с този начин на избор за съдебни заседатели, 

до сега не се е случвало по този начин. Това ми бяха мотивите, единствено 

и само, за да не мине през други комисии. Освен това изискването на 
закона е 7 дена преди решението на Общинския съвет, преди редовното 

заседание, на което то ще се вземе тези документи, както и доклада на 
комисията да бъдат изпратени на общинските съветници, и това нещо е 
спазено абсолютно като срокове навсякъде. Благодаря. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Благодаря, госпожо Председател. Само една малка бележка, че 
представители на „Кауза Разград“ няма в тази комисия, ако Ви прави 
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впечатление, така че не всички групи съветници са представени в нея. На 
следващо място… 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Само да кажа, че няма – защото не предложихте.  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Ако обичате да не ме прекъсвате. На следващо място, започвам 

въпросите към вносителя. Първо, всъщност преди въпросите искам да 
поздравя Мариан за това, което е свършил, защото процедурата наистина е 
нова в нашето законодателство и това, което той и колегите съветници са 
разработили като процедура и като документи е ново, няма от къде да се 
вземе, да се копира и да се използва наготово. В този смисъл го 

поздравявам за това, което е свършил. Имам редица бележки, които ще ги 

изразя впоследствие, сега с въпросите. Първият ми въпрос е по отношение 
на самото решение – пише, че определя 18 кандидати за съдебни 

заседатели, а ни предлага списък от 27. Защо е така? 

 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Тъй като в Закона за съдебната власт ясно е казано, че Общински 

съвет публично се…, чета Ви чл.68а, ал.4 Общински съвет в публично 

заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове 
определят кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране 
от общите събрания на окръжните и апелативните съдилища. Аз мисля, че 
комисията не е в състояние да отсее и да каже – този става, този не става. 
За това предлагам Общински съвет да избере 18 кандидати и да ги 

изпратим на Апелативен съд. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Въпроса ми е защо не предлагате всички 27, а  само 18? 

 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Тъй като в своето писмо, изпратено през април месец, ясно е казано, 

че трябва да изпратим 18, тъй като за Разград квотата е 18 съдебни 

заседатели.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Господин Иванов, запознати ли сте с разпоредбата на чл.67а, ал.3 от 
Закона за съдебната власт? Аз ще Ви я прочета, че броят на предложените 
от общинските съвети кандидати за съдебни заседатели не може да бъде 
по-малък от определения от общите събрания съдебните заседатели за 
съответния съд, т.е. имаме минимум 18, които трябва да предложим, а в 
правото имаме един термин – латински: Argumentum a contrario, т.е. 
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аргумент на противното, т.е. щом не ни е забранено ние можем да изберем 

и всичките онея 27, които Вие считате, че е възможно да отговарят на 
изискванията. Така че аз считам, че тука сте нарушили закона, и имате… 

Вие сте го направили предложение, Общинският съвет ще реши. 

Следващият ми въпрос е свързан с отпадането на кандидата Иванка 
Колюва Неделчева. Записали сте, че тя не е представила писмено съгласие 
да бъде проверена от Комисията по досиетата ли? 

 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Да.  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Свързахте ли се с госпожа Неделчева, евентуално тя да представи 

такова съгласие, защото видно от изслушването на кандидатите не са се 
явили 4, Вие сте направили следващо заседание на комисията на 13 август, 
дали сте им възможност да се явят. С госпожа Неделчева свързахте ли се? 

 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Не.  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Така, и следващия ми въпрос е свързан с разпоредбата на чл.68, ал.5 

от закона. Този списък, който Вие предлагате – изпълнено ли е 
изискването 10 % да има педагози, психолози и работници социални 

дейности? 

 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Ами господин Монев, аз Ви зачетох какви са длъжностите на 
кандидатите, изпълнено е –да. А по въпроса за госпожа Колюва, само да 
припомня, документите й са тук, в зала, мога да покажа, че тя Приложение 
№4, което беше точно за комисията го е сложила празно, все едно няма 
желание да… 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Приемате, че не иска да бъде проверена? 

 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Най-вероятно, да. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Разбрах, добре. И един такъв въпрос имам, записали сте, че сте 
изслушали кандидатите на две заседания, на 10 и 13 август. Така ли е? В 

докладната записка. 
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Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Да, така е. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Видно от протокола, който е качен в сайта на общинският съвет, по 

скоро на сайта на Община Разград, такова заседание на 13 август  няма 
протоколирано, може ли да ми обясните защо? 

 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Тъй като за изслушването на тримата е вметнато в протокола от 10-

ти. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

В един и същи протокол? 

 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Да, в един протокол е – да. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Вие ли водихте протоколите или имахте протоколчик. 
 

Г-н Мариан Иванов – Общински съветник, вносител 

Не, избрахме си протоколчик – госпожица Едибе Ахмедова.  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Добре, нямам други въпроси. 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

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

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Заповядайте.  
 

Г-н Мануел Василев – „Реформаторски блок“ 

Аз разбрах, че днес тази докладна  явно ще ни разприказва. Ще кажа 
няколко думички като общински съветник, като член на тази комисия, като 

от 9 години съдебен заседател в Окръжен съд и председател на Съвета на 
съдебните заседатели в този мандат в Окръжния съд. Вие казахте, 
че…всички разбираме, че процедурата е нова, няма от къде да копираме, 
процедурата, аз участвах във всички заседания без това на 13 август, за 
което бях против да се дава втори шанс на хората, които бяха извън 

Разград – трима и един извън България – четвъртия. Но и аз сега виждам, 

че съм ги изслушал тези тримата, но няма да гласувам за тях, ако се 
наложи да гласувам, тъй като не съм имал визуален контакт с тях. Не, не 



87 

 

съм присъствал на заседанието на 13 август, ако ме питате това господин 

Монев. Искам да кажа, че първо аз зададох три еднакви въпроси, това не е 
изпит, не е събеседване, не е конкурс, а изслушване. Три еднакви въпроси 

на всички кандидати за съдебни заседатели – кои са, освен това което са 
написали, техните мотиви да бъдат съдебни заседатели в този район, какво 

знаят или статутът им, какво се очаква от тях и техните лични очаквания, 
да не би някои от тях да ги натоварят тежките дела в наказателно 

производство в Окръжен съд-Разград. Аз съм си избрал, ако ме питате мен, 

за кои 18, ако се наложи да гласуваме примерно ще гласувам, защото 

трябва да бъдат 18, не могат да бъдат 27, 28 или 29. Избора на съдебни 

заседатели, като такъв за първи път на мен ми допада, в смисъл такъв, че 
виждаме мотивирани млади хора, ако Ви кажа, че в момента аз съм най-

младия съдебен заседател в Окръжен съд-Разград, а сега видях и 20 години 

по млади от мен, тъй че е похвално. Има и пенсионери, които са винаги на 
разположение и са винаги…, нали с техния житейски опит е едно добро 

начало в съставите на Окръжен съд – Разград. Виждам петима, които за 
втори път кандидатстват, аз Ви съветвам поне трима, четирима да има за 
приемственост, това е хубаво да бъде така като съдебни заседатели в 
Окръжен съд-Разград. По телевизионни предавания и американски филми 

да Ви кажа, че дори някои от кандидатите за съдебни заседатели, а сигурно 

и някои от нас не знаят освен какъв е статута на българския съдебен 

заседател, и да Ви кажа от..,не от неправилен избор или неправилни 

кандидатури, защото някои виждам, че са незаинтересовани да бъдат 
съдебни заседатели, щом не се явиха на 10-ти, на обявения ден за 
събеседване. Дори, когато ги търсихме по телефона – не могат да дойдат, 
извън града са, извън България. За това и как да кажа, гражданската 
активност, отговорност на съдебния заседател, когато е опорочено, 

намалена, за това се говори, че нали – ние ги хващаме в съда ги пуска. Ами 

тази процедура сега се направи избора на съдебни заседатели по твърда, по 

прозрачна и това, че са качени и.., въпреки Закона за личните данни – 

техните автобиографии, мотивационни писма и други съпътстващи 

документи. Мисля, че трябва да изберем 18 от тези съдебни заседатели. 

Сега аз по това, което казва д-р Монев, той е прав според мен, аз вярно че 
преди 9 години завърших юридическото си образование, но е така. Ако 

Общинският съвет прецени с мнозинство да изпратим целия списък, да го 

изпратим. Ако комисията или председателят на временната комисия или 

някой от нас предложи някаква процедура за избор на 18 от 27, нека да го 

направи. Аз го мислих доста време, има различни варианти, ако ще трябва 
да изберем 18 всеки един от нас трябва да гласува 18 пъти „ЗА“ и в 
останалите да не гласува. Тук е мястото да кажа, че има свързани лица тук, 
в Общинския съвет, с кандидати за съдебни заседатели, те не бива да 
гласуват за техните близки и роднини. Така че ако пък кажете урна – 18 

листчета слага всеки един или до 18, нали, не повече. Не знам, някаква 
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процедура трябва да измислим, ако нали пак казвам, ако трябва да 
изпратим на Апелативен съд-Варна 18 от тези кандидати. Ако ли не 
всичките трябва да бъдат изпратени. А иначе за госпожата, за която стана 
дума за документите и, нали че – търсели ли сме я. Значи тя 
демонстративно в кавички казано си е сложила празна декларация, ако нея 
беше сложила да я бяхме я потърсили. Но тя си е сложила празната 
декларация, това означава, че не желае да бъде проверявана от Комисията 
за досиетата. Така че… 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

А кой набор е? Подлежи ли на проверка?  

 

Г-н Мануел Василев – „Реформаторски блок“ 

Да, подлежи на проверка. Наборът и е… Значи ние 4 часа 
разглеждахме…, не, не няма да кажа набора, но подлежи, да погледна 
само. Четири часа разглеждахме само документи на тези 29 първоначално 

кандидати, така че не сме пропуснали нито един. Аз смятам, че комисията 
си свърши работата. Без, моята забележка е, без това извънредно 

заседание, на което е нямало дори кворум на 13 август. Аз бях против пак 
казвам за насрочване на друга дата за изслушване. Нали, нещо като 

поправка, не ми звучеше добре. Плюс това е обявено на 26 юли, преди 10 

август – достатъчно време, нали часа, бяхме ги разпределили, той каза 
господин Иванов по 7 за час и половина, т.е. всеки имаше по 10-15 минути 

да се представи, ако някои въпроси имаше към него да бъдат зададени – 

задавахме, включиха се всички активно в това събеседване. Казвам, че на 
10-ти бяхме четирима от седем души, т.е. комисията си имаше кворум, 

взела си е легитимните решения. Това е, което аз исках да кажа.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Бяхте много изчерпателен. Заповядайте, господин 

Монев.  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Аз имам един уточняващ въпрос към комисията и към членовете, 
които са присъствали. От тези 27 понеже протокола, който е качен няма 
Вашето становище по отношение на изслушването, има ли някой от тези 

кандидати, които не Ви направи добро впечатление, т.е. все пак е Ваша 
преценката. Има ли някои, който може да кажете – не, не става или 

всичките стават? 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Минахме процедурата на въпроси, но ако… 
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Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Ама как ще ги изберем? По снимка ли-как? По име ли? Аз нямам 

представа и трябва да гласувам. Аз не знам как ще ги избера тези хора.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Ами имахте възможност и задавахте доста въпроси, господин Монев. 
Ако все пак има желание господин Иванов да отговори на този въпрос или 

някой от членовете на комисията, чухте кои са, техните имена, да заповяда. 
Виждам, че няма желание някой да отговори на този въпрос. Само искам 

да Ви зачета, господин… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

…Монев, какво прави всъщност комисията, която се избира 
временната във връзка с… 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Аз нямам въпрос към Вас, госпожо Председател. Имам изказване, 
ако обичате.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Заповядайте, давам Ви думата за изказване, защото задавахте 
въпроси. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Нали казахте, че не сме на фаза въпроси. Щом не сме, значи и Вие 
нямате право да ми отговаряте.  

Колеги…, ако обичате не ми суфлирайте, госпожо Димитрова. 
Колеги, като гледам в залата сме по-малко от пръстите на едната ми ръка 
хората, които се явяваме в съдебна зала. Аз ще се радвам да чуя и 

мнението на колегата Стоян Ненчев, но това, което чета като 

характеристики на тези хора, които ни се предлагат днес, хора без опит, 
хора млади, въпреки че това не е лошо, хора, които тепърва започват, 
прохождат в своята професионална кариера или са безработни и тези хора 
трябва да решават едни от най-тежките престъпления, които се извършват 
на територията на Разград. И те трябва да го решават с гласа си, който е 



90 

 

равен на този на съдията в Окръжен-съд. Тук говорим за изключително 

тежки престъпления – убийства, изнасилвания и ми се струва, че днешното 

решение, което ще трябва да вземем на първо място, не е добре 
обосновано. Ето чувам, че комисията без наличие на кворум заседавала, 
вземала решения, отделно всичко не е протоколирано както трябва, 
отделно от това докладната записка не е минала за обсъждане в комисията 
по законност, каквото смятам, че беше необходимо да се стори въпреки 

твърденията на Председателя на Общинския съвет. Аз, за себе си, не съм 

готов днес да взема решение кой от тези лица от 27 да избера 18 и да 
работя с тези лица в Окръжен съд-Разград. За това, аз ще гласувам 

„въздържал се“ изцяло на тези решения. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Друг има ли желание да направи изказване или 

предложения във връзка с тази докладна записка? Заповядайте, госпожо 

Христова.  
 

Г-жа Марина Христова – ПП „ГЕРБ“ 

Процедурно предложение искам да направя. Гласуването да се 
извърши поименно, за всеки един кандидат поотделно, по реда, по който е 
в докладната записка и 18 от кандидатите, които са събрали най-много 

гласове „ЗА“ от минимум 50 % от присъстващите общински съветници, те 
да бъдат предложени за избиране от съответният съд за съдебни 

заседатели.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Ако Ви разбирам правилно поименно искате да е гласуването или да 
бъде за всеки от посочените … 

 

Г-жа Марина Христова – ПП „ГЕРБ“ 

За всеки от посочените поотделно 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Поотделно.  

 

Г-жа Марина Христова – ПП „ГЕРБ“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли готовност да го дадете в писмен вид?  

 

Г-жа Марина Христова – ПП „ГЕРБ“ 

Да.  



91 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други изказвания или предложения? Заповядайте, 
господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми колеги, въпроса който обсъждаме съдържа редица 
специфични особености свързани с правораздаването и съм убеден, че не 
всички съветници имат пълна яснота, какво точно ще правят съдебните 
заседатели като такива и на какви изисквания трябва да отговарят. За това 
са резонни в голяма степен съображенията, които изложи Председателят 
на нашата постоянна комисия по законност. За да може сега съветниците 
да вземат решение въз основа на по-пълна информация, аз ще си позволя в 
рамките на 10 минути, които позволява Правилника да поясня, че за пръв 
път сега се прилага тази по-усложнена процедура за определяне на 
съдебните заседатели. От 1991 г. досега процедурата беше малко по 

опростена. А тя предвиждаше най-общо казано произнасяне пак на 
общинския съвет, но по предложение на групите съветници и на всички 

общински съветници, като се предполагаше, че общинските съветници 

като представители на избирателите от съответната община имат 
необходимата информация и имат възможността да предложат граждани, 

които да отговарят на изискванията за съдебен заседател. А тези 

изисквания са особено високи. Част от тях вече бяха споменати и, че те 
трябва да имат богат житейски опит и имат равни права със съдиите. Но е 
само това. И за съжаление тук в пленарна зала няма да имаме възможност 
да коментираме по-подробно този аспект на проблема, за това и се 
присъединявам и към едно становище, че може би щеше да бъде добре 
след като тази специализирана комисия беше свършила своята работа, 
обсъждането да продължи най-малко в една постоянна комисия, именно 

ресорната комисия. И там въпросите, които постави колегата Калоян 

Монев, може би щяха да намерят по-пълен отговор. Но съдебния заседател 
трябва да притежава комплекс от качества, които да могат да го направят 
годен да даде правосъдие. Правосъдие не за какво да е, а правосъдие в 
Окръжен съд, където се спомена, че се гледат тежки дела. Това са и 

престъпления против Републиката, най-тежките криминални 

престъпления, най-тежките престъпления против половата 
неприкосновеност, стопански престъпления, общоопасни престъпления и 

т.н. Звучи малко сухо като материя, но съдебния заседател ще трябва да 
изследва характера на подсъдимия, начина и механизмите на неговото 

формиране като личност, причините и условията за извършване на 
деянието, за което е обвинен, кои са смекчаващите и утежняващите вината 
обстоятелства, каква е средата, в която е живял, какъв тип характер и т.н. 

Мога да изброявам още десетки въпроси на, които трябва съдебния 
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заседател сам да си отговори, защото той е с равни права. Имал съм макар 

и рядко случаи при, които двамата съдебни заседатели опровергават 
становището на професионалния съдия и казват присъдата трябва да бъде 
не така, както предлага професионалния съдия.  

Като реплика на колегата Чутурков, само ще спомена, че сега новата 
разпоредба предполага едно друго тълкуване: Закона е казал броя трябва 
да бъде не по-малко от еди колко си, тук в нашия случай 18 и ние сега 
наистина имаме възможност да преценяваме как да постъпим. Едната 
възможност вече се предлага от колегата ни Марина Христова и тя казва да 
проведем 27 отделни гласувания, при които всеки съветник да си изрази 

становището. Аз съм убеден, че повечето общински съветници нямат 
възможност да изразят мотивирано становище и вот за голяма част от 
кандидатите. И остава другата възможност, колега Чутурков, за която Вие 
не споменахте, аз не виждам забрана, както разбрах и от становището на 
колегата Монев, броя на лицата, които да предложим на общото събрание 
на съдиите от Апелативен съд-Варна да бъде и по-голям. И там 

Апелативния съд, професионалните съдии на базата на този списък, който 

ние им предлагаме да преценят с оглед на спецификата на делата, с оглед 

на конкретните данни, а те много по-подробно, ще имат и повечко време 
да обсъдят този въпрос. Може би ще отделят за него, ако не и цял ден да 
преценят. Другото, което искам да спомена е, че в съотношението и в 
характеристиката, и в профила на групата на съдебните заседатели трябва 
да се спазват няколко изисквания не само предвидените в закона, да има 
определен брой педагози, но трябва да следим и другите критерии. Аз бих 

обърнал внимание на това да има едно разумно представителство на двата 
пола – мъже и жени. А виждам тук от този списък, че от 27 души са 6 

мъже.  
Уважаеми съветници, правосъдието налага в него да участват, както 

жени, така и мъже. С лека ирония го казвам. И тук трябва този … 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля за ред в залата. Извинявайте, господин Ненчев. 
Заповядайте. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Не чух репликата да мога да отговоря по-подробно. Та, така че 
трябва ние като съветници да следим и за това обективно изискване на 
закона. Ако е необходимо мога да отделя специално време, за да поясня 
защо е необходимо за някои от престъпленията да се чуе гласа и на 
съдебен заседател мъж. С оглед на това, ние имаме две възможности: 
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едната е или да приемем предложението на председателя на комисията по 

законност, обсъждането по този въпрос да продължи тъй като той не е 
готов по обявените причини да даде конкретен вот или да отидем на 
варианта определяне на кандидатите за съдебни заседатели. Подчертавам, 

това са кандидати за съдебни заседатели. Общото събрание на съдиите ще 
ги определи и чак тогава те ще станат съдебни заседатели. Според мен по-

добрият вариант е при тази липса на информация и при тези обективни 

пречки може би най-добре ще бъде да дадем възможност на съдиите от 
съдебния район на Варненския Апелативен съд да определят конкретно 

съдебни заседатели, които са представени. А няма пречка според мен и 

съдиите да кажат, добре това ще бъде и набора от съдебни заседатели от 
Община Разград и всички те да фигурират, като конкретните съдии и в 
конкретните дела ще бъде определен конкретният заседател. Никакво 

нарушение няма да бъде, няма да бъде и голяма беда, ако от Община 
Разград бъдат предложени 27 души. Завърших, благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Димитрова.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги общински съветници,  

Много внимателно слушах изказването на господин Стоян Ненчев и 

така леко съм озадачена от мотивите, които той изтъкна за предлагането на 
27-те кандидати за съдебни заседатели. Извинявайте много, но Общинския 
съвет не е подготвен, ако общинските съветници не са се запознали с 
цялата информация, която публично е изложена в сайта и те не могат в 
момента да вземат решение, не са се срещнали с кандидатите, ако биха 
желали, ние сме малък град и много лесно всеки може да достигне до 

всеки един от кандидатите и да се запознае с тях, и да получи някаква 
информация. Бихте ли ми казали, как Апелативен съд-Варна ще направи 

много по-добра преценка от нас след като живеем в този град, след като се 
познаваме и градът ни никак не е голям? Как тези хора, които ще гледат 
само едни сухи документи ще вземат по-правилното решение? А може би, 

защото щели да отделят един ден. Тази комисия от 7 общински съветника, 
която се е срещнала лице в лице с тези кандидати при всички положения 
има много повече и много по клиър информация, отколкото някой който 

ще гледа само документи, които същите вие общински съветници също 

можете да ги гледате, те са достъпна информация. Това, че не сте се 
подготвили за заседанието днес, това е друга тема. Не сте пожелали, не сте 
се подготвили. Имахте страшно много време да го направите. Така че това 
предложение смятам, че не е реалистично, не е удачно и ние сме хората, 
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които трябва да изберем 18 човека кандидати за съдебни заседатели. 

Благодаря Ви.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Реплика може ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Монев.  
 

Г-н Калоян Монев –  „Кауза Разград“ 

Аз нямам нищо против, комисията наистина провела изслушването 

ама тука в третия ден на изслушването били трима общински съветници, 

предния ден били четирима. За каква клиър казахте информация, стана 
дума?  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон. 

 

Г-н Калоян Монев –  „Кауза Разград“ 

Ама да са отишли, да са отишли.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Неделчева за втора реплика, последна.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Аз съм провокирана от това, което каза госпожа Радиана Димитрова, 
че ако ние сме се подробно запознали с това, което е качено на сайта ще 
сме добре информирани, ще направим информиран избор, в същото време 
нали комисията, която е работила, която беше избрана с тази цел е имала 
възможност да се срещне с всеки един от кандидатите, да го изслуша. 
Чухме от изказването на колегата Чутурков, колко внимателно са били 

изслушани кандидатите. Тази комисия не е направила избора от 18 човека 
въз основа на това, което е чула от всеки един и е преценила на място този 

човек става или нестава, Вие искате от нас това, което всъщност ще 
направят и съдиите да направят един подбор по същите документи. 

Логиката е същата. Те ще гледат тези документи, които са качени и на 
сайта, и които са били достъпни за всеки един общински съветник. Така че 
след като специализираната комисия не е успяла да направи този подбор от 
18 човека ясно е, че всички предложени, които са в списъка са достойни да 
бъдат съдебни заседатели. И защо да няма логика ние да ги предложим и 

хората, които ще работят с тях в съда, които ще разчитат на тяхното 

компетентно мнение да направят този избор? 

 



95 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, госпожо Неделчева? Дуплика, може да 
направи…Госпожо Димитрова, искате ли да ползвате правото си на 
дуплика? Така, господин Монев, ще Ви помоля да водите заседанието, за 
да ми дадете думата за изказване.  

 

Г-н Калоян Монев – Временно председателстващ 

Заповядайте.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Нямах намерение изобщо да взема думата, но наистина 
искам да Ви кажа, че от това, което чух досега, с изключение на това, което 

каза съветник Димитрова, наистина е абсурдно. Значи в единия случай вие 
казвате не ги познаваме, в следващия случай казвате тези, които по не ги 

познават те да вземат решение, защото ние не се чувстваме достатъчно 

подготвени.  

Уважаеми колеги общински съветници, само искам да Ви кажа, че за 
тази процедура, Вие знаете от юни месец, когато избрахме временна 
комисия. Всички срокове, които са по закон, ако сте имали желание сте 
може ли да се запознаете, са спазени от временната комисия, на която сте 
делегирали права с ваше решение, взето с нужното мнозинство. Искам да 
Ви уведомя, че 14 дневен е срока, в който документите, след като са 
проверени и събрани, и от комисията включително, стоят на сайта на 
Община Разград в раздел Общински съвет. Освен това точно 14 дена е и 

обявата за деня на изслушването, беше поместен и график към него, както 

и списък на кандидатите за съдебни заседатели. Освен това, това не е 
тайно заседание, то е отворено. Всеки от Вас, ако е имал желание е можел 
на 10-ти да бъде на това изслушване заедно с членовете на комисията, 
защото закона ви го позволява, включително Ви позволява всеки един 

общински съветник да задава въпроси. Не сте си свършили Вашата работа 
и в момента нямате никакво право да обвинявате, че някой друг не го е 
направил. И само искам да Ви зачета, госпожо Неделчева, какви са 
правомощията по закон на тази временна комисия, която е избрана от 
Общинския съвет- Общинските съвети избират комисии, които: извършват 
проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготвят 
доклад. Тези комисии не вземат решения, свързани с това кой да бъде 
предоставен като възможност за избор от Апелативен съд-Варна. Те са 
събрали документите, съответно са изготвили доклада, свършили са 
работата, която Вие с решение сте ги накарали да свършат. Това е, което те 
могат да направят по закон. В никакъв случай не могат да избират от тези 

28-29 човека. Единствено, ако е с нередовни документи, както са и 

постъпили, нали, съответно не са включени и в списъка. И аз не съм 

съгласна с това, че ние не сме готови. Готови сме тези, които сме поискали 
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да се подготвим за днешното заседание и точно за този подбор на съдебни 

заседатели, които да предложим на Апелативен съд-Варна. Приключих, 

благодаря.  
 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-н Калоян Монев –  Временно председателстващ 

Колега Димитров, ако ще се изказвате имате си място, заповядайте 
си на мястото и се изкажете, имате право. 

 Госпожо Радославова, имам само една реплика към Вас тъй като 

иначе трябва да наруша правилника.  
Колеги, чета Ви изказване на лице, което се е явило за кандидат: 

Мотивите ми са, че имам доста свободно време в момента. Видях обявата и 

привлече интереса ми и реших, че мога да опитам. Доколкото се запознах 

присъства се на дела и общо взето не знам какви очаквания да имам. Ако 

кажа, че знам всичко ще излъжа. Замълчавам.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Божинел Христов –  „Кауза Разград“ 

Аз мислех да не се изказвам, но съм провокиран от изказването на 
господин Ненчев. Конституцията на България казва, че всеки има право да 
бъде избиран и за това наредбата за избор на съдебни заседатели считам, 

че е доста в демократичен дух. Аз ще си позволя да цитирам някои неща от 
наредбата и то по-скоро, за да напомня на господин Ненчев, че не всички 

могат да бъдат юристи вътре в едно съдебно производство. Съдебния 
заседател е длъжен да се грижи за постановяване на справедливи съдебни 

присъди според преобладаващото разбиране на обществото за 
справедливост, т.е. той изразява мнението на обществото и се стараят да 
решат това дело заедно със съдебния състав, като се опират на критерии 

свързани с общочовешките ценности и ценностите на демократичната 
правна уредба. Казано е, че всеки може да бъде, всеки дееспособен 

български гражданин, може да стане съдебен заседател. Ние хората, които 

се борихме за и се борим все още за демократични промени искахме преди 

много години и това е мнението все още на хората, които искат това нещо- 

шефа на полицията, на прокуратурата, на окръжния съд да бъдат избирани, 

което означава, че има ли избор най-малкото, което е ти трябва да 
познаваш този, за когото ти гласуваш. Ако ти не познаваш, да аз съм 

съгласен и с Калоян, че това изказване най-малкото на човек, който е 
безработен и е решил да вземе някакъв хонорар или да опита, но именно за 
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това тук процедурата позволява ние да кажем – да, този става или този не 
става. Малък град сме, познаваме абсолютно всеки и принципа на избора е 
точно… 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-н Божинел Христов –  „Кауза Разград“ 

Ами като не познаваш, няма да гласуваш. Имаш право на избор, ако 

искаш гласуваш, ако искаш не гласуваш. Освен това ако ние приемем това, 
което казва господин Ненчев, че трябва да изпратим абсолютно всички 27 

представители, т.е. тези, които са си подали документите означава, че 
Апелативния съд да избере тези 18, които той не познава. То тогава и няма 
избор. Така или иначе след това се извършва, съдебните заседатели са на 
случаен принцип и аз мисля, че Апелативния съд разчита на нашата помощ 

да му предоставим 18 човека- кандидати, такива каквито Общинския съвет, 
такива каквито обществеността познава и се надявам, че…Вие може би ще 
подложите на гласуване предложението на Марина Христова да вземем 

най-правилното решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Христов? 

 

Г-н Божинел Христов –  „Кауза Разград“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Реплика към това изказване? Не виждам желаещи. 

Какво искате Вие, господин Димитров? Реплика или изказване? 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Изказване, изказване.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, давам Ви думата за изказване.  
 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Доколкото аз разбирам всички, които са минали през тази комисия, 
комисията ги е одобрила и в тези хора няма нито един, който да има нещо 

така…, недостоен, да не става, да не…Аз казвам за комисията, комисията 
след като ни ги предлага тя е проверила, запознала се е, решила е, 
изработен е доклад. Сега, че в доклада няма препоръки според тях кой е 
по-по-най- достоен, значи всички са на един кантар така да го кажем, което 
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означава, че може и по-случаен принцип тук да вземем решение, да 
хвърлим чоп и който спечели повече от случайността, той да бъде…На там 

отива работата след като слушам целия този дебат. Дава ни се аргумент, не 
знам кой е. Единия бил със свободно време и заради това да решава 
съдбата на хора, съдбата на тежки престъпления, друг бил съпруга на 
общински съветник. Аз ще попитам, нали тук има поне кого да попитам – 

хубав човек ли е, става ли жена му, изобщо какви са й добрите черти, какво 

може да прави и ще гласувам. Ама да ни карате, както преди малко казах, 

но не от микрофона, не всички общински съветници имаме възможност 
персонално да извикаме на четири очи хора, които са кандидатствали и да 
ги препитваме и да си говорим с тях не знам какво, защото на четири очи 

са ставали тези разговори. Аз не съм участвал. Не мога да взема отношение 
към това кой от тези е най-достоен и ако гласувам за някой то означава, че 
18 пъти гласувайки остават 9 човека, които аз съм решил, че те са 
недостойни и нямат изобщо място в правораздавателната система. И само 

накрая искам да кажа, че наистина всички сили са предложени тъй като, 

сега не знам кой е председателя в момента, ама тука Айлин Азмиева 
Джейлядинова е от листата за общински съветници на „Кауза Разград“. 

Тъй че … 

 

Г-н Калоян Монев –  „Кауза Разград“ 

Господин Калоян Монев не говори на микрофон.  

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Монев, кажи бе. Добре. Така че недейте така да спекулирате с 
партийната принадлежност и с познанството на този и онзи с някой, който 

е решил, че може да си запълва свободното време с решаването на 
съдбините на хора пострадали от тежки престъпления. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Формално ще използвам правото на реплика във връзка с 
изказването на колегата Иво Димитров, за да припомня, че общинските 
съветници ги грозят строги санкции, ако имат някои от тях конфликт на 
интереси, трябва да се съобразят с това изискване на закона. И ако има 
такива те би трябвало по надлежния ред да обявят, че няма да участват в 
разискванията и в гласуването. Това го казвам с превантивна цел.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви много за това уточнение. Други изказвания във 
връзка с докладната записка? Не виждам. Има постъпило процедурно 
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предложение от общински съветник Марина Христова, то касае: 
процедурата, по която да направим този избор, а именно-по докладна 
записка с вх.№511 да се гласува за всеки кандидат поотделно по реда 
посочен в приложението по докладната записка и 18-те от кандидатите 
получили най-много гласове „ЗА“ от изискуемия… тук не мога да го 

разчета точно какво е. Имате предвид от гласовете, които трябва да 
получат, нали? Повече от половината от присъстващите общински 

съветници, да бъдат предложени за избиране от съответния съд за съдебни 

заседатели. Разбрахте ли процедурното предложение какво е? Гласуваме за 
всеки поотделно по списъка, по реда, който ни е предложен в докладната 
записка. Моля, подлагам това процедурно предложение на гласуване. 
Моля гласувайте.  

 

С 25 гласа „ЗА,  4 -  „против“ и „въздържали се“, процедурното 

предложение на госпожа Марина Христова се приема. 

 

Пристъпваме към гласуването по списъка, който имате в 
материалите си за днешното заседание. Първо гласуваме за Диана 

Михайлова Димитрова.  

Още не сме обявили резултатите. 
 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Защото свърши времето за гласуване. Добре, нека да обявим това 
гласуване, направете предложение за прегласуване. Слушам Ви, съветник 
Димитров. 

 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Господин Димитров, участвате ли в гласуването? 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Аз ще участвам в прегласуването. 

 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 11 общински съветника,1- „ЗА, „против“ - няма 

, и „въздържали се“ 10. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Обявявам това гласуване, 1- „ЗА, „против“ - няма , и „въздържали 

се“ 10, не се приема. 

Слушам Ви сега, господин Димитров. 



100 

 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Моля Ви да прегласувате за първия кандидат. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбрах Ви. Пристъпваме към прегласуване за първия кандидат 
Диана Михайлова Димитрова.  

 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 15 общински съветници,  6 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 9. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за Ралица Стефанова Костова-

Цветанова. Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 27 общински съветници,  27 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Пристъпваме към гласуване за Стоянка Маринова 

Георгиева. Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 25 общински съветници,  25 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за Радка Радева Башакова. Моля 
гласувайте. 

 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 27 общински съветници,  27 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за Величка Спасова Воденичарова. 

Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 14 общински съветници,  5  гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 9. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за Диана Здравкова Станчева. Моля 
гласувайте. 

 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 25 общински съветници,  25  гласа „ЗА, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за Румяна Станева Борисова. Моля 
гласувайте. 

 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 14 общински съветници,  5  гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 9. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за Десислава Тодорова Иванова. Моля 
гласувайте. 

 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 27 общински съветници,  27 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за Мирослав Цочев Добрев. Моля 
гласувайте. 

 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 16 общински съветници,  7 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 9. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за Марияна Колева Христова. Моля 
гласувайте. 

 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 17 общински съветници,  6 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 11. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Пристъпваме към гласуване за Дарина Петрова Колева. Моля 
гласувайте. 

 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 20 общински съветници,  10 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 10. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Пристъпваме към гласуване за Петя Георгиева 

Димитрова. Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 25 общински съветници,  25 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Пристъпваме към гласуване за Айлин Азмиева 

Джеляйдинова. Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 25 общински съветници,  25 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Гласуваме за №14 Маринка Димитрова Белчева. Моля 
гласувайте. 

 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 25 общински съветници,  25 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за № 15 Снежанка Кръстева Станева-

Петкова. Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 11 общински съветници,  2 гласа „ЗА, „против“ 

– 1,  „въздържали се“ – 8. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

. Пристъпваме към гласуване за №16 Димитър Петров Петров. 

Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 
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Гласували общо 26 общински съветници,  24 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 2. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за №17 Красимира Николова Денева. 

Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 24 общински съветници,  24 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за №18 Юмгюл Мухарем Ахмедова. 

Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 25 общински съветници,  25 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за №19 Биляна Николаева Асенова. 

Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 23 общински съветници,  23 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за №20 Хафизе Юмер Чолакова. Моля 
гласувайте. 

 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 25 общински съветници,  25 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за №21 Ахмед Хасан Ахмед. Моля 
гласувайте. 

 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 25 общински съветници,  25 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за №22 Мартина Йорданова 

Йорданова. Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 15 общински съветници,  6гласа „ЗА, „против“ – 

няма,  „въздържали се“ – 9. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Пристъпваме към гласуване за Свилен Любенов 

Витанов №23. Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 25 общински съветници,  25 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за №24 Ипек Сюлейманова Юмерова. 

Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 23 общински съветници,  23 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за №25 Явор Светлозаров Петков. 

Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 27 общински съветници,  27 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване за №26 Любомир Савов Герганов. 

Моля гласувайте. 
 

Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 19 общински съветници,  11 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – 8. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Пристъпваме към гласуване за последния в списъка, 
№27 Деница Йорданова Пенчева. Моля гласувайте. 
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Г-н Владимир Димитров –  Дежурен секретар 

Гласували общо 26 общински съветници,  26 гласа „ЗА, „против“ 

– няма,  „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. С това приключихме гласуването по процедурата, 
която приехме преди малко. Ще Ви изчета имената на тези кандидати за 
съдебни заседатели, които са получили нужния и над нужния брой гласове 
от Общинския съвет. Това са №2 Ралица Стефанова Костова – Цветанова 
27 гласа „ЗА“,  без „против“, и „въздържали се“ ; №3 Стоянка Маринова 
Георгиева 25 гласа „ЗА“,  без „против“, и „въздържали се“; №4 Радка 
Радева Башакова 27 гласа „ЗА“,  без „против“, и „въздържали се“  ; №6 

Диана Здравкова Станчева 25 гласа „ЗА“,  без „против“, и „въздържали се“; 

№8 Десислава Тодорова Иванова 27 гласа „ЗА“,  без „против“, и 

„въздържали се“; №12 Петя Георгиева Димитрова 25 гласа „ЗА“,  без 
„против“, и „въздържали се“; №13 Айлин Азмиева Джеляйдинова 25 гласа 
„ЗА“,  без „против“, и „въздържали се“; №14 Маринка Димитрова Белчева 
25 гласа „ЗА“,  без „против“, и „въздържали се“; №16 Димитър Петров 
Петров24 гласа „ЗА“,  без „против“,  „въздържали се“ -2; №17 Красимира 
Николова Денева 24 гласа „ЗА“,  без „против“, и „въздържали се“ ; №18 

Юмгюл Мухарем Ахмедова 25 гласа „ЗА“,  без „против“, и „въздържали 

се“; №19 Биляна Николаева Асенова 23 гласа „ЗА“,  без „против“, и 

„въздържали се“; №20 Хафизе Юмер Чолакова 25 гласа „ЗА“,  без 
„против“, и „въздържали се“; №21 Ахмед Хасан Ахмед 25 гласа „ЗА“,  без 
„против“, и „въздържали се“; №23 Свилен Любенов Витанов 25 гласа 
„ЗА“,  без „против“, и „въздържали се“; №24 Ипек Сюлейманова Юмерова 
23 гласа „ЗА“,  без „против“, и „въздържали се“; №25 Явор Светлозаров 
Петков 27 гласа „ЗА“,  без „против“, и „въздържали се“; №27 Деница 
Йорданова Пенчева 26 гласа „ЗА“,  без „против“, и „въздържали се“. 

Това са точно 18 човека, които са получили…Така, чухте имената на 
тези, които са получили нужните гласове, за да бъдат предложени за 
съдебни заседатели, а сега подлагам на гласуване докладна записка с 
вх.№511 в цялост. Моля гласувайте. 
 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 602 

 

С писмо с вх. № 212 от 05.04.2018 г. Председателят на 

Апелативен съд Варна е внесъл предложение в Общински съвет да 

бъде проведена процедура и прието решение за определяне на съдебни 
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заседатели в Окръжен съд - Разград. В изпълнение на чл. 67б от Закона 

за съдебната власт (ЗСВ), ни е изпратено извлечение от протокол от 

проведено на  29.03.2018 г. Общо събрание на Апелативен съд – Варна 

в частта относно взето решение, с което е определен броя на съдебните 
заседатели  за Окръжен съд – Разград общо и по общини. 

Определеният брой съдебни заседатели за  Община Разград  е 18 

съдебни заседатели. С писмото ни уведомяват, че следва да 

представим списък на определените от Общински съвет - Разград 

кандидати за съдебни заседатели, заедно с копие от решението на 

Общински съвет и документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ в срок до 

31.08.2018 г. 
С оглед на гореизложеното, със свое решение №557 от 29.05.2018 

г., Общински съвет Разград избра Временна комисия, която да 

проведе процедура за избор на съдебни заседатели към съдебния район 

на Окръжен съд - Разград и да проведе изслушване на кандидатите в 

публично заседание. На 11.06.2018г. на интернет –страницата на 

Община Разград, на сайта на Общинско радио Разград, а също така и 

в един местен вестник, бе обявена информация, че е открита 

процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния 

район на Окръжен съд – Разград. Бяха посочени изискванията към 

кандидатите, както и необходимите документи, които 

заинтересованите лица следва да представят в срок до 26.06.2018 г. 
 До определения краен срок, в деловодството на  Общински съвет 

Разград, документи подадоха 29 кандидати.След което, във връзка с 
чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ, за лицата родени преди 16 юли 1973 г., 
Комисията извърши проверка по реда на Закона за достъп до 

разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на 

български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните 
служби на Българската народна армия. Във връзка с гореизложеното, 

Комисията не успя да направи справка за  Иванка Колюва Неделчева, 

тъй като същата не е подала писмено съгласие Приложение №4, от 

документите за кандидатстване или друг документ отговарящ на чл. 

68, ал. 3, т.9 от ЗСВ. Поради това, на свое заседание, Временната 

комисия взе решение да не допусне Иванка Колюва Неделчева до 

следващия етап от подбора на кандидатите за съдебни заседатели.  

 Във връзка с чл. 67, ал. 1, т.4 от ЗСВ бе извършена проверка, 

дали кандидатите отговарят на изискването да не са осъждани за 

умишлено престъпление, независимо от реабилитацията им. 

 Участниците в процедурата за подбор: Радка Башакова, Величка 

Воденичарова, Маринка Белчева, Димитър Петров и Любомир 

Герганов са и сега действащи съдебни заседатели към Окръжен съд - 

Разград. Във връзка с изискването на чл. 69, ал.2 от ЗСВ бе изискана 
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информация от Окръжен съд - Разград, дали същите са били съдебни 

заседатели и в предходния мандат 2009 - 2014.  

 След като Комисията получи необходимата информация бе 
проведено заседание, на което след разглеждане на документите на 

постъпилите заявления, допусна до участие всички 28 кандидата и  

одобри списък на допуснатите кандидати, който заедно с техните 
автобиографии, мотивационни писма и документи, бяха публикувани 

на интернет страницата на Община Разград, в раздела на "Общински 

съвет". На това заседание бе насрочена и дата за изслушване на 

кандидатите съгласно чл.68а от ЗСВ. 

 На 10.08.2018 г. в зала 102 в сградата на Община Разград, 

Временната комисия проведе публично изслушване на кандидатите, 
на което се явиха 24 от допуснатите за изслушване, за което бе 
съставен протокол. За останалите 4 участници, комисията взе решение 
да проведе изслушване на следващия работен ден - 13.08.2018 г. На 

второ изслушване се явиха трима от кандидатите, а г-жа Мариана 

Димитрова Върбанова не се яви и на това заседание.  
 Видно от протокола, Комисията предлага на Общински съвет 

Разград 27 кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд - 

Разград мандат 2019 - 2023 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 

от ЗМСМА, във връзка с чл. 68а, ал.4 от Закона за съдебната власт и 

чл.8, ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели, 

издадена от Висшия съдебен съвет, Общински съвет Разград,  с 25 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Определя 18 кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд 

Разград от приложен списък на одобрените от Временната комисия, 

избрана с Решение №557 от 29.05.2018 г. на Общински съвет Разград, 

за кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд Разград - 

Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящата 

докладна записка, и ги предлага за избиране от общото събрание на 

съдиите от Апелативен съд – гр.Варна. 

2. Възлага на Председателя на Общински съвет Разград да 

изпрати настоящото решение на Председателя на Апелативен съд – 

Варна, ведно с документите по чл.68, ал.3 от ЗСВ. 
 

Приложение 1  
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СПИСЪК НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ 

ЗАСЕДАТЕЛИ 

ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – РАЗГРАД 

 

1. Ралица Стефанова Костова - Цветанова 
2. Стоянка Маринова Георгиева 
3. Радка Радева Башакова 
4. Диана Здравкова Станчева 
5. Десислава Тодорова Иванова 
6. Петя Георгиева Димитрова 
7. Айлин Азмиева Джеляйдинова 
8. Маринка Димитрова Белчева 
9. Димитър Петров Петров 
10. Красимира Николова Денева 
11. Юмгюл Мухарем Ахмедова 
12. Биляна Николаева Асенова 
13. Хафизе Юмер Чолакова 
14. Ахмед Хасан Ахмед 

15. Свилен Любенов Витанов 
16. Ипек Сюлейманова Юмерова 
17. Явор Светлозаров Петков 
18. Деница Йорданова Пенчева 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на следващата докладна записка, 
влязла по извънредния способ в точка едно – докладни записки за 
днешното заседание. Това е докладна записка с….Да, заповядайте д-р 

Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

По процедура. От името на ПП „ДПС“ ще искаме 10 минути 

почивка. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Обявявам 10 минути почивка. 
 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 
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С Т А Т И Я 14 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Продължаваме работата си по точка първа от дневния ред – докладни 

записки. Разглеждаме докладна записка с вх.№517. 

Докладна записка от  адв.д-р Калоян Руменов Монев–Общински 

съветник от група „Кауза Разград“ 

Относно:Приемане  на  Декларация  на  Общински  съвет  

Разград  против продължаващото обгазяване на града с остри 

задушливи миризми с неизвестен произход. 

Заповядайте, господин Монев, да ни представите докладната си 

записка.  
 

Г-н Калоян Монев –  Общински съветник, вносител 
Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми колеги, 

Проблема, който предстои да Ви запозная не е нов. Едва ли има 
общински съветник и едва ли има гражданин в тази зала, пред телевизора и 

пред радиостанциите, които да не са запознати с този геноцид, който се 
извършва на територията на града последните няколко години. Ще Ви 

припомня, че на 23 август 2017 г. след нарочно свикано заседание на 
Общинския съвет отново по същия проблем бяха взети редица решения. 
Паралелно с това в своя Доклад, относно: Изпълнение на политиките в 
областта на околната среда за България, Генерална дирекция „Околна 
среда“ на Европейската комисия, е категорична, че качеството на 
атмосферния въздух в страната продължава да буди сериозна загриженост.  
Значителни  пропуски  откриват комисарите  вплановете за управление на 
речните басейни, ниското ниво насвързаност и пречистване на градските 
отпадъчни води. Дадени са редица препоръки в доклада, който може да 
намерите на линка, който е в докладната записка. Съветвам Ви като 

управленци на този град и на тази община, да се запознаете с доклада, тъй 

като той е изключително важен. И на фона на всичките тези решения, 
които Общинския съвет взе, които общинска администрация предприе, 
областният управител, МОСВ, прокуратурата, само преди няколко 

седмици проблемът със замърсяването на въздуха и обгазяването на 
Разград отново е налице.  

Знаете, че Разград се намира на кръстопът на въздушни течения, през 
него минава река „Бели лом“ и разположените жилища на хората покрай 

реката и това условие, че тези миризми вървят по течението на реката, това 
че се появяват много интересно в точно определен времеви период – 

лятото, месеците август и септември, късно вечер или рано сутрин и ги има 
последните няколко седмици. От всички проверки, които се извършиха до 

момента за произхода на тези миризми,  аз не откривам адекватни 
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действия по отношение на по отстраняване на проблема. Напротив, 
миризмите продължават и всички ние ги дишаме, доказано сероводород в 
пъти по-голям от нормите, които са здравословни, ако изобщо има 
здравословна норма на ниво сероводород. 

В тази връзка считам, че ангажимента на нашия Общински съвет към 

здравето на хората и осигуряване на нормален и безопасен живот на 
населението е безусловен. И сме длъжни като общински съветници да 
изразим позицията си по проблема - още веднъж, защото миналата година 
вече имаме нашата позиция, имаме взетите решения.  

В тази връзка предлагам да приемем Декларация със следния текст: 
Ние, общинските съветници от община Разград, сме категорично 

против продължаващото  обгазяване на града ни с остри задушливи 

миризми с неизвестен произход.  Настояваме  всички  отговорни  

държавни  институции,  включително Министерство на околната среда и 

водите, РИОСВ, РЗИ, Прокуратурата на Република България, тук като 

вносител правя допълнение: и Министерството на земеделието, както и 

Агенцията по храните в  рамките  на  своите  правомощия  да  извършат  
проверка  и  установят  с категоричност кой е източника на миризмите, 
опасни ли са за хората, законосъобразно и здравословно ли е 
производството или  заменям думата „услугата“ с думата „дейността“ от 
която се генерират, както и да предпишат  мерки  за  тяхното  незабавно  

прекратяване.  Ако  бъдат  установени нарушения на законите на 
Република България настояваме за незабавно спиране на дейността  до 

отстраняване на проблема. 
Настояваме Кметът на Община Разград и общинска администрация 

да изработят и внесат за обсъждане в Общински съвет в най-кратък срок - 
Общинска програма за опазване на околната среда на община Разград с 
конкретни мерки, срокове и отговорни лица за установяване и премахване 
на опасностите, свързани със здравето на хората,опазване и възстановяване 
на природата.  

Настояваме  също  така  да  бъде  установена  на  територията  на  
града,  за  един продължителен  период  от  време,  мобилната  станция  за  
наблюдение  и  контрол  на качеството  на  въздуха,  на  местата,  където  

са  засечени  превишаващите  стойности сероводород, както и да бъде 
извършен анализ и  оценка на всички предприятия, и дейности на 
територията на града, които евентуално могат да генерират опасния газ и 

да бъдат взети съответните мерки по опазване на природата и здравето на 
хората. 

Декларираме, че единно ще работим в тази насока и призоваваме 
Правителството и държавните институции да се съобразяват с мнението на 
гражданите и местната власт относно разрешаването на проблема. 

Позволявам си като вносител да допълня и текста на самото решение 
по докладната записка, а именно: този текст, че Общинския съвет, на 
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основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т.  23  от  ЗМСМА  и  

чл.8, ал.1  от  Правилника  за  организацията  и  дейността  на Общински 

съвет – Разград,   неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация  мандат 2015 -2019 г,  приема  Декларация  против  
продължаващото обгазяване на града с остри задушливи миризми с 
неизвестен произход, да стане първа точка. 

Втора точка, предлагам: Задължава Председателя на Общинския 
съвет да уведоми компетентните институции за взетата декларация.  

За Ваша информация ще Ви кажа, че в групата „Кауза Разград“, в 
която членуват 13 000 души, проведохме анкета: Следва ли Общинският 
съвет да вземе отношение по проблема. До настоящия момент повече от 
520 души считат, че Общинският съвет, общинските съветници, следва да 
са съпричастни към проблемите на хората и Ви призовавам в този смисъл 
да приемете декларацията. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Тъй като тази докладна влиза по извънредния способ, 

тя не е разглеждана на редовни заседания на постоянните комисии към 

Общински съвет-Разград. Имате възможност да задавате въпроси на 
вносителя. Не виждам желаещи. Изказвания, предложения във връзка с 
докладната записка? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Аз имам няколко думи да кажа. Според мен, тази декларация е 
абсолютно, може да бъде характеризирана като отбиване на номера. 
Общинският съвет може да приеме и 15 такива декларации, с което 

абсолютно нищо няма да допринесе за подобряване чистота на въздуха в 
Разград. Аз съм участвал може би две поредни години в работата на 
Общинския съвет по този проблем. Бяха взети и конкретни решения, които 

след това не бяха изпълнявани, все още, нали, не са изпълнени и сега само, 

за да покажем някаква активност ще приеме Общинският съвет една 
декларация, която категорично няма да доведе до нищо по-различно от 
досегашното. Ако Общинският съвет се занимава само с това и всичките 
си правомощия, цялата си сила ги сведе до тази декларация, няма за какво 

повече да си говорим и със сигурност догодина пак по същото време ще 
бъдем тровени в Разград. Кой и защо позволява и на кого, въпреки така 
решенията, които ние сме взели е друг въпрос. И миналата година на 
комисията казах: във времето, когато в Разград - земеделските стопани 

торят с птича тор без да е минала никаква обработка, няма как в по-влажно 

и безветрено време качеството на въздух в Разград да бъде нормално. 

Миналата година казах, сега отново, че общинската администрация има в 
ръцете си много здрави и силни лостове, с които да принуди тези 

земеделски стопани поне в околностите на града да не тровят въздуха. 
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Обаче няма желание, няма воля, това да бъде наложено. За това може би 

единствен в тази зала ще гласувам „против“, тъй като смятам, че 
декларацията не носи нищо ново и нищо по различно от досегашните 
години. Тя отново според мен е ялова и няма да произведе абсолютно 

никакви подобрения на състоянието в Разград. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Неделчева. За реплика ли? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Ами аз искам да се изкажа. 
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

За реплика има ли на съветник Димитров? Заповядайте, доктор 

Василев. 
 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Чудесно, господин Димитров. Отново пак едни приказки, които 

честно казано…, това не е направено, онова не е направено…Аз само… 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Може ли, господин Димитров, да се изкажа? 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Съветник Димитров, Вас никой не Ви прекъсваше, ще Ви помоля и 

Вие да не прекъсвате.  
 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Аз не реагирам спонтанно, но много често Вие говорите с едни 

празни фрази, които най-малкото, което не са подкрепени с никакви 

доказателства. И в тази връзка, аз Ви представям Отчета, който миналата 
година: За изпълнение на решенията  №412 по Протокол №30/23.08.2017 г. 
от проведено заседание на Общински съвет-Разград. Сигурно не си 

спомняте за този протокол, но въпросите, които бяха зададени и задачите – 

беше отговорено. Специално по отношение на торенето, защото Вие тук не 
засягате никакви други замърсители, евентуално нали причинители на този 

въздух, но специално за торовата маса, ето ще се върна даже, за да бъда по 

точен ще Ви прочета: Решение№412, т.7: Настоява в рамките на 
правомощията си, Кметът на Община Разград да задължи всички 
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земеделски производители да уведомят предварително по подходящ начин 

населението на Община Разград за използването на утайки и биологични 

вещества за торене.  
Кмета на общината няма законно установени правомощия да 

задължи земеделските производители предварително да уведомят 
населението за използване на утайки и биологични вещества за торене. 
Използването на такива вещества за торене е добра земеделска практика и 

се поощрява на национално и европейско ниво с цел ограничаване 
използването на химически торове. Въздействието на замърсителите върху 
атмосферния въздух от такова торене е краткотрайно, напълно обратимо и 

няма значим ефект върху качеството на атмосферния въздух, околната 
среда, както и върху населението. Въпреки това през 2017 г. Община 
Разград писмено уведоми всички земеделски производители и арендатори 

на земеделски земи да информират засегнатото население чрез Община 
Разград за периода, в който ще се влага торова маса, както и да 
предприемат своевременни мерки за дълбочинна обработка на почвата 
след влагане на торовата маса. 

Завърших, госпожо Председател.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Дуплика, заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Уважаеми господин Кмете, 
Напълно съм съгласен с Вас, че може да сте им го казали, но те не го 

изпълняват и догодина отново, след като виждат, че поредни години това, 
Вашата дума не тежи, продължават. И всички са свидетели на това, че 
вонята, миризмата в града, точно в моментите, когато се извършват тези 

земеделски дейности ни тормози всички. Не искам да казвам, че през това 
време имаше и…, може би след този протокол, който Вие ми показвате, 
специално за с.Ясеновец имаше аналогичен случай, когато земеделски 

стопани бяха отровили и въздуха на Ясеновец. Каквото и да ни казвате, че 
нямате законови правомощия има съвсем други методи, съвсем законни, с 
които Вие можете и Общинският съвет също да ги принуди те да спазват 
добри земеделски практики, а не както миналата година, спомням си 

фразата на председателката на Общинския съвет, че така воняло и в 
Германия, защото там също с кокоши тор торели. Е хубаво ама в Германия 
едва ли тровят градовете – методично, година след година, година след 

година. Смятам, че не сте изпълнили всичко, което е по Вашите сили и по 

Вашите възможности да спре този отровен ад, в който всяка година при 

торенето Разград е подложен. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Други желаещи за изказване. Заповядайте, госпожо 

Неделчева.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря, госпожо Председател. 

Каквото и да говорим тук, проблем има и всички го признаваме. 
Похвално е съпричастността на господин Монев към този проблем. Но тук 
не мога да не се съглася с това, което каза колегата Иво Димитров, че с 
тази декларация всъщност нищо няма да решим. И в мен възниква въпроса: 
при тази съпричастност на господин Монев към този проблем, защо не 
получихме подкрепа от него и от неговата група, когато ние предложихме 
нещо съвсем реално. Февруари месец, когато обсъждахме параметрите на 
бюджета за тази година, групата на „БСП“ предложихме нещо съвсем 

конкретно- да се задели от бюджета на общината една определена сума, с 
която да се подпомогне инициатива, която беше поета от областния 
управител, и в която се включиха представители на големите фирми в 
Разград, да бъде осигурена мобилна станция в Разград. Ние в момента 
продължаваме да гадаем кой е замърсителя. Няма установен такъв. Как да 
решим проблема? И тук в докладната има едно предложение, ще го 

цитирам: Настояваме  също  така  да  бъде  установена  на  територията  на  
града,  за  един продължителен  период  от  време,  мобилната  станция  за  
наблюдение  и  контрол. От кого да бъде установена, господин Монев? За 
сега такива станции има на РИОС. Ние не сме органа, който ще задължим 

тази инстанция да установи такава станция в Разград за определен период 

от време или за продължителен период от време. Така че, когато говорим 

за конкретни мерки, една такава мярка беше изпусната още в началото на 
годината с приемането на бюджета, защото ако тогава ни бяхте 
подкрепили и не само Вашата група, а и други общински съветници от 
други групи, щяхме да сме направили някаква крачка поне към 

установяване на замърсителя, от там насетне решението ми се струва, че 
ще бъде много по-лесно. Така че декларацията  е хубаво нещо, но тя си е 
както каза, пак ще си позволя да цитирам колегата – отбиване на номера. 

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Монев, за реплика. 
 

Г-н Калоян Монев –  Общински съветник, вносител 
Другарко Неделчева, много хубаво изказване – обаче… 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожа Елка Неделчева не говори на микрофон. 
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Г-н Калоян Монев –  Общински съветник, вносител 
Вие оставате за мен другари, няма как. Ще ми позволите обаче да не 

се съглася с няколко неща. Аз много добре си спомням Вашето 

предложение при приемане на бюджета. Обаче, Вие спомняте ли си, колко 

куцо беше това предложение? То нямаше финансова рамка. Не беше 
изобщо обосновано. Моля Ви се, някои суми си ги измислихте от не знам 

от къде. Имаме в момента конкретно предложение от областния управител, 

с конкретни оферти, които може вече наистина да ги разглеждаме. Но 

тогава, когато беше Вашето предложение, беше наистина проформно. По 

отношение на стойността на декларацията, аз Ви предлагам на Вас като 

Общински съвет, общински съветници, да го вземете като решение. Аз 
като личност, като избран общински съветник от „Кауза Разград“ това, 
което трябва аз съм го направил. Аз съм изпратил сигнали, само на 
Арменския поп не съм изпращал. Изпратих сигнал до Европейската 
агенция по околна среда, до Европейския комисар по околна среда и 

очаквам, ако българските органи не си свършат работата, европейските да 
го направят, защото живеем в Европа. Аз, което съм го преценил като 

юрист съм го направил. А Вие като общински съветници и орган на местно 

самоуправление, не искате да вземете отношение - си е Ваш проблем.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Още една реплика има. За реплика ли господин…Заповядайте, 
госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Господин Монев или другарю Монев, благодаря че си спомнихте все 
пак от къде тръгна политическата Ви кариера. И в този ред на мисли, след 

като все още ни чувствате като Ваши другари и ако смятате, което за мен 

не е вярно, че сме нямали финансова рамка, защото имахме конкретно 

предложение какво да бъде включено в бюджета за тази дейност, а Вие 
защо не допълнихте нашето предложение, така че според Вас да бъде 
читаво и да бъде прието? Но тогава безучастно стояхте, гледахте и не 
взехте никакво отношение.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Христов.  
 

Г-н Божинел Христов –  „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Едно време имаше една много хубава приказка за другарките и 

другарите, нали казват другари и другарки дайте да дадете. Нищо не 
предлагате, а искате. Сега сериозно, дали ще приемем или няма да 
приемем декларацията, ако ние наистина не вземем сериозни мерки този 
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проблем няма да се реши нито сега, нито утре, нито в други ден, нито след 

5 години или след 10 години. Каква беше идеята, аз пак ще напомня, 
миналата година на това заседание-извънредното, което правихме. Не 
беше нито да…, ще използвам така думите, които някои тогава споменаха- 
да натрием на някой носа или да посочим измежду всички, които могат да 
бъдат виновни, да посочим най-виновния. Идеята беше наистина да 
направим така, че да ограничим не само тези миризми, а и изобщо по 

някакъв начин да направим всичко възможно да подобрим и качеството на 
въздуха. Аз си спомням нещо, което наистина много настоявахме и сега 
дори ще направя такова предложение. Ние трябваше, основното нещо от 
което да тръгнем и за да решим нашите проблеми, тогава и д-р Василев 
няма да има проблеми и да казва примерно аз няма да мога да задължа 
стопаните, ако ние бяхме още тогава, съгласно нашето решение да седнем 

и да направим общинска нормативна уредба, то до сега ние щяхме да я 
приемем и щяхме по някакъв начин да ограничим това, което каза Иво 

Димитров. Защото аз сега напълно, абсолютно напълно съм съгласен с 
него и ако някой тръгне да се разхожда по кооперациите в селата ще види, 

че тази тор, не говоря за това, че я разпръскват, а тя се складира близо до 

рекички или такива речни басейни и които се вливат в река „Бели лом“ и 

от там нататък тези утайки влизат в поречието на река „Бели лом“. За това 
той е прав, че това нещо трябва да се ограничи. Идват от РИОС, поставят 
тази мобилна станция и какво? Миризмата хващат те нещо и какво? Тя на 
нея пише ли– Амилум, или на нея пише Иван-Драган. Няма как да стане 
това нещо, разберете го. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожа Елка Неделчева не говори на микрофон.  

 

Г-н Божинел Христов –  „Кауза Разград“ 

Разберете го това. Е как ще го хванеш? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожа Елка Неделчева не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, много Ви се моля имате право на реплика след 

това, нека да се изкаже… 

 

Г-н Божинел Христов –  „Кауза Разград“ 

Това е едното нещо, което трябва задължително да направим и моето 

предложение е още сега да вземем, ако вносителя няма нищо против, да се 
вземе решение за временна комисия, която да изготви и внесе в 
Общинския съвет, примерно до срок – Нова година, да внесе общинска 
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наредба за опазване на околната среда в Разградска община. Второ нещо 

обаче, много важно, което е и аз мисля, че господин Василев тук трябва да 
каже докъде сме стигнали с нашата пречиствателна станция. Ако така 
продължава, нищо да не се случва, то след две години тази пречиствателна 
станция, директора на пречиствателната станция призна какво е 
състоянието, наскоро прочетох, че РИОС са констатирали нещо. Така че с 
тази пречиствателна станция, правиме ли нещо или не правиме? С това 
консолидиране правиме ли нещо или нищо не правиме? Това са двата 
важни момента, които трябва да ги решим. Всичко друго е ала бала.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Христов? 

 

Г-н Божинел Христов –  „Кауза Разград“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Може би трябва да започна отзад-напред. Много сме изговорили по 

отношение на водния цикъл на Разград, по отношение на финансирането, 

по отношение на Асоциациите по ВиК, но мисля че Вашия въпрос трябва 
да бъде отправен към председателя на Асоциацията по ВиК, т.е. към 

Областния управител защо не се случват нещата. Ние всички знаем защо 

не се случват нещата. Ясно е, поради отказа на един Общински съвет за 
консолидиране на Асоциацията. От там знаете, че възникнаха доста други 

проблеми. Първо по отношение, господин Монев на Общинската програма 
за опазване на околната среда-отделили сме средства и до края на годината 
ще я представим за одобрение от Общинския съвет, това е първото. 

Второто, което е, да, ние наистина вървим в посока развитие на проблема с 
градската пречиствателна станция, казвам проблем дотолкова, доколкото 

градската пречиствателна станция, 1974 г., е стара и амортизирана. Не 
говоря за никакъв друг проблем. Но явно, че доста от общинските 
съветници може би не четат преса и не се интересуват, какво се случва в 
общината. Преди две седмици бях в София, госпожо Неделчева, и 

подписах договор за 180 000 лв. финансирани от МРРБ за Проект за 
реконструкция на пречиствателната станция в Разград.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожа Елка Неделчева не говори на микрофон.  
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Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Ами казахте, че нищо не правим, доколкото се сещам.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожа Елка Неделчева не говори на микрофон.  

 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Извинявайте, да. Извинявайте, че към Вас се обърнах.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Моля Ви се изказванията да не ги превръщате в диалози. 

 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Да. И разбира се посоката е тази. Мисля, че вървим в правилната 
посока. Но аз имам един риторичен въпрос- добре ние правим стъпки, 

правим проекти, евентуално осигуряваме милиони за реконструкция на 
разградската пречиствателна станция и примерно въпреки всичко 

миризмите продължават? Какво правим тогава? 

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, сега всички знаем, че не само оборската тор 

мирише. Всички знаем как мирише тя. Дайте да не влизаме в такава 
полемика сега. Имаме проблем наистина, трябва да си го решим проблема. 
Но трябва всички да са съпричастни – и гражданите, и Общинския съвет, и 

общината, и институциите другите, и предприятията.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи да направят изказвания във връзка с 
тази докладна записка? Не виждам. Предложения? Заповядайте, господин 

Димитров.  
 

Г-н Стоян Димитров –  ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. 

Уважаеми съветници, 

Когато обсъждаме проект за декларация добре е да стъпим на това, 
което сме коментирали преди една година по същото време и да си 

припомним до какви становища стигнахме, и какви решения приехме. Като 

споделям изразените становища, че една голяма част от проекта ще бъде 
само едно неподкрепено с никакви конкретни действия изразяване на 
позиция, аз искам и Кметът на общината, и ние общинските съветници да 
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си припомним, че единственият конкретен резултат от извънредната сесия 
през август 2017 г., беше по наше предложение, аз го формулирах тогава, 
да предложим на Областния управител на Разградска област да се включи 

в намирането на механизми и решения по този проблем. И сега ще трябва и 

Кмета на общината да чуе някои не много приятни за него констатации. 

Очевидно е, че Областният управител пое нещата присърце и той създаде 
организация, назначи комисия, която направи внимателно проучване и 

излезе с един подробен доклад. Този доклад беше обсъждан в 712 зала на 
областната администрация с участието на Кмета на общината и 

Председателя на Общинския съвет, и представители на четирите големи 

фирми. При финализирането на дискусията стана ясно, че има четири 

големи фирми в Разград, които са готови да участват с финансов ресурс за 
изграждане на мобилни станции за наблюдение и контрол на чистотата на 
атмосферния въздух, включително и един от най-важните показатели – 

сероводорода. Тогава доклада на Областния управител беше представен в 
Общинския съвет и беше обсъждан в комисиите по бюджет и комисията по 

екология. Това беше тази пролет. По решение на тези комисии, беше 
предложено на Кмета на общината да представи становището си по 

доклада на областния управител и предложенията на Областния управител, 
а то беше ясно и конкретно. Заедно с участието на четирите фирми – 

Пилко, Амилум, Биовет, Балканфарма-Антибиотик да се направи това, 
което се прави в другите градове. Кметът, тогава си позволи да 
квалифицира подобен подход като популизъм, но аз бих му припомнил, че 
по този път вървят и търсят решение неговите колеги. И ще дам пример с 
Община Търговище, където по предложение на кмета на общината, той е 
също от „ГЕРБ“, бяха приети именно такива решения за изграждане на 
мобилни станции. Няма нужда да споменаваме тук за другите градове, като 

Бургас, Русе, София и т.н. Какво може да направи кмета? Кметът трябва да 
излезе от тази пасивна позиция и като е подписал договор да не твърди, че 
това е вървене по правилната посока, а да види, че в много други 

отношения ние стоим на едно место и не се предприема нищо. Тук 

колегата Божинел Христов, а и някои други споменават – нищо не можем 

да направим, как да установим кой е замърсителя на въздуха. Това не е 
вярно. Може да се направи, стига да има достатъчно констатации за 
конкретни случаи на нарушения на екологичното законодателство. Тези 

нарушения да бъдат документирани и след това вече да бъдат предприети 

административно наказателните процедури.  

Уважаеми съветници, има такива случаи вече. Регионалната 
дирекция по опазване на околната среда в Русе вече успя да документира 
такива случаи на замърсявания на въздуха, не на водите, не на почвите, а 
на въздуха и има произнасяне на съда по този въпрос, с който се налагат 
санкции. Налагането на санкции е само един от механизмите и начините за 
борба срещу това нещо. Наред с програмата, наред с извършване на целия 
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комплекс от други мероприятия за премахване на източниците на такова 
опасно за здравето замърсяване е едно от важните средства и налагане на 
санкции. Когато се налагат санкции, тези които след това понасят тези 

санкции ще бъдат принудени по обективни причини да преустановят 
своето неправомерно поведение. И за това Кметът дължи сега отговори на 
двете комисии по бюджет и екология, и на целия Общински съвет – кога 
ще представи становището си по доклада на Областния управител. 

Относно изграждането на такива мобилни станции със финансовото 

участие на посочените четири фирми. Няколко месеца минаха от тогава, а 
досега никакво становище няма от Кмета на общината. Добре е, че се готви 

програма, но по този конкретен въпрос за становище и търсене на решение 
по доклада на Областния управител трябва да се предприемат конкретни 

действия.  
И за това аз ще предложа във проекта за декларация да бъде добавен 

един нов абзац, а той е - в проекта за декларация след втория абзац, който 

завършва с възстановяване на природата, да се приеме и да се включи един 

нов абзац, който да гласи: Задължава Кмета на общината да представи на 
следващото редовно заседание на Общинския съвет становище по 

предложението на Областния управител на Разградска област за 
изграждането на мобилни станции за наблюдение и контрол на качеството 

на въздуха с участието на фирми от общината.  
Когато имаме такова становище, като видим какви са възможностите 

за изграждането на такива станции ние ще преценим какви средства може 
да отдели общината и за колко време. Възможно е това да бъде по силите 
на общината за година, две или три. Но това според мен ще бъде важна и 

конкретна стъпка за някакви конкретни и ефикасни действия за 
решаването на този проблем. Гражданите на Разград трябва да получат 
такава защита и реакция от страна на Общинския съвет.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев.  
Правите предложение за допълнение, в писмен вид ми го давате, 

добре. 
 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. 

Уважаеми господин Ненчев, 
Изключително внимателно Ви слушах, както винаги добре 

подготвен, манипулативен с тези, които прескачат една друга и в крайна 
сметка, ако попитате Общинския съвет какво разбра ще Ви кажа – нищо.  

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

А, недейте от името на Общинския съвет. 
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Извинявайте, господин Димитров. Вие сте друга работа.  
Така, господин Димитров, може би аз трябва да Ви запитам след 

доклада на Областния управител на някой стана ли ясно – ползите, ползите 
от това мероприятие, което ни се предлага? Да закупим една станция, 
която струва над 50-60 000 лв., въобще финансовата страна в момента не я 
коментирам. Там някак си завоалирано ми беше казано, че всяка година 
може би ще трябва да отделяме допълнително между 10 000-15 000 лв. за 
поддръжка и закупуване на консумативи. На нас не ни стана ясно, с тези 

модулни станции ние какво ще направим? Ние ще установим с 
категоричност замърсителя или просто ще установим, че някъде мирише? 

Освен това, господин Димитров, един много важен въпрос, на който трябва 
да си отговорим всички – къде ще бъдат разположени мобилните станции?  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожа Елка Неделчева не говори на микрофон.  

 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Може ли да довърша само, госпожо Неделчева? 

Защото аз много добре си спомням, че когато присъстваха и 

включително и фирмите, имаме категоричен отказ от едната от тях 

подобна станция да бъде разположена в рамките или в района на завода. 
Предполагам, че и другите фирми ще откажат. Сега ние какво ще мерим 

всъщност и къде? Много се извинявам обаче, когато говорите дайте малко 

повече факти. Дайте да видим коя е тази станция в страната, която е 
измерила показатели за замърсители във въздуха и е установила 
наличието. Този и този завод или тази и тази ферма, или тази и тази са 
замърсители на въздуха. Освен това, господин Димитров, сигурно не сте 
чели доклада от РЗИ, който констатира по безспорен начин, че има 
завишени нива на сероводород на територията на Община Разград в 
такива, такива, такива проценти. Но дори и те, компетентната институция 
казват, че те не могат да гарантират, че тези количества сероводород са 
опасни за здравето на нашите граждани. Да, те предизвикват изключително 

неприятни явления – гадене, сълзене и т.н., но РЗИ казва, че те не са 
опасни за здравето или поне те не могат да го докажат. Сега какво правим 

в крайна сметка прехвърляме си топката ли, нали кмета с областния 
управител да влиза в някакви конфликти. Кажете ми ползите от тази 

мобилна станция. Убедете Общинския съвет, убедете обществеността, че 
ние ще купим нещо, което ще го сложим някъде и какво следва от това? ще 
установим, че някъде мирише. За пореден път го казвам, ние и с 
нормалните си носове усещаме, че мирише. Какво от това? Данните от тази 

мобилна станция ние ще можем ли да ги използваме в правния мир, 
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включително да отправим конкретни обвинения към някоя от фирмите, 
към някое физическо лице, който може би в неговия апартамент прави 

нещо замърсява някъде? Обяснете ми ги тези неща. Дайте да не си говорим 

празни приказки и отново влизаме в сферата на популизма. Дайте да 
правим неща, от които реално ще имаме резултати. А не само да си 

приказваме тука, да си прехвърляме топката. Единия направил комисия, а 
па те му казали, предлага нещо, ние правим комисия, в крайна сметка – 

какво? Продължава да мирише. 
 

Г-н ДжипоДипов –  „Реформаторски блок“ 

Господин ДжипоДжипов не говори на микрофон.  

 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Кои не правят нищо бе, господин Джипов?  

 

Г-н Иво Димитров –  „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Има оторизирани даже административно наказателни процедури. 

Кой, господин Димитров, трябва да ги направи тея? Оторизираните органи. 

Кои са те? РИОСВ нали така? Много е удобно така тихичко да го 

пробутате – общината, нали те кмета блеят, нищо не правят. Ние говорим 

за правомощия, господин Димитров. Ние също четем закони и наредби, и 

Вие знаете много добре каква е отговорността на общината по този въпрос. 
Тя се свежда, да не кажа почти на нула, но специално за този въпрос 
компетентния орган, това е Министерството на околната среда и водите. 
Те съставят актовете, те констатират, те водят дела. Не и общината. Ако 

нещо бъркам ме оборете.  
 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-н Стоян Димитров –  ПП „БСП“ 

Ще се възползвам за реплика, госпожо Председател.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Но преди Вас вдигна ръка господин Монев.  
 

Г-н Калоян Монев –  „Кауза Разград“ 

Господин Калоян Монев не говори на микрофон. 
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Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Добре. Заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Стоян Димитров –  ПП „БСП“ 

Господин Кмете, 
Виждам, че тази тема Ви е много неприятна и това повишава градуса 

на… 

 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

На всички ни е неприятна господин Димитров, за целия град.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Ще Ви помоля да не превръщате изказванията, репликите и 

дупликите в диалози. Изслушвайте се и пазете реда в залата.  Благодаря 
Ви. Извинявайте, господин Димитров. Заповядайте.  

 

Г-н Стоян Димитров –  ПП „БСП“ 

Ще трябва да Ви припомня, ако сте забравили, че на обсъждането на 
този проблем при Областния управител, аз и ясно, и точно Ви показах и 

наличието на съдебни решения на Разградския районен съд от месец 

октомври 2017 г., решението от 5 октомври по административно 

наказателно дело, в което Разградският районен съд потвърждава 
наказателно постановление на Регионалната инспекция по опазване на 
околната среда – Русе за замърсяване не на почви, не на води, а на въздух. 

Забравили ли сте, уважаеми Кмете? Явно сте забравили или Вие неудобно 

да Ви припомня това нещо.  

 

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

Госпожа Галина Георгиева не говори на микрофон. 

 

Г-н Стоян Димитров –  ПП „БСП“ 

Да, именно. И там съда е обяснил на какво е стъпал той. Той е стъпал 
на конкретни доказателства, които установяват по безспорен начин 

наличието на такова замърсяване. Вие считате, че Вашите колеги, Кмета на 
Търговище и другите кметове са глупаци, та като харчат напразно 

общински пари за изграждането на такива мобилни станции. Това е 
абсурдно… 

 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Това съм го казал ли? 

 

Г-н Стоян Димитров –  ПП „БСП“ 
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Не. Това произтича от Вашето изказване. Защото с упоритото Ви 

желание да направите това, което прави Кмета на Търговище, Общинския 
съвет и другите кметове, Вие не показвате и грам желание и намерение да 
включите институцията – Кмет в защита на интересите на гражданите. 
Тези мобилни станции ще могат да документират и да послужат за 
доказателство, административно наказателния процес позволява това 
нещо. Колегата Монев, може да коментира също този въпрос. На 
административно наказващите органи да образуват и да проведат успешно 

административно наказателни процедури. Това Вие не желаете да 
разберете. Причините, стигам до извода, че просто проявявате един 

своеобразен инат, така както и друг път сте го проявявали, като например 

за концесията на стадиона. И като сте казал няма да подкрепим идеята за 
изграждане на модулни станция и това е. На практика какво означава, 
кмета стои като един страничен наблюдател и казва нищо не мога да 
направя. Това не е добро поведение за кмет на една община. 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, доктор Василев.  
 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Димитров, 
Първо, искам да Ви запитам, ако не Ви изневерява паметта кого 

визира това съдебно решение на Районния съд? 

Второ, моите колеги – кметовете на съседните общини са 
изключително интелигентни хора. За миг даже не съм допускал това, което 

се опитвате да внушавате.  
На следващия етап, по отношение на модулните станции. Доколкото 

ми е известно само две са такива модулни, които притежава 
Министерството на околната среда и водите. Много ще се радвам, ако ми 

докажете, че хипотетично закупените станции от Община Разград и 

Монтираните ще имат нужните сертификати, в които безспорно да бъдат 
използвани в съдебна зала, като доказателство за замърсяване на въздуха. 
Аз лично много се съмнявам. Просто защото такава станция няма да струва 
50 000 лв., най-вероятно ще струва 10 пъти повече. Така че за пореден 

път…, всъщност не, не Ви моля. Напротив, опитахте се за пореден път да 
заблудите и Общинския съвет, и зрителите, но не успяхте. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи да направят изказване във връзка с 
докладната записка? Няма такива.  

Постъпило е предложение в писмен вид от общински съветник Стоян 

Димитров Ненчев, за нов абзац. Зачитам Ви неговото предложение, защото 

може да сте го забравили: Задължава Кмета на общината да представи на 
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следващото редовно заседание на Общинския съвет становище по 

предложението на Областния управител на Разградска област за 
изграждането на мобилни станции за наблюдение и контрол на качеството 

на въздуха с участието на фирми от общината.  
Само, че не става ясно господин Димитров, къде точно смятате, че 

трябва да бъде поставен абзаца – в края, по средата, в началото? 

 

Г-н Стоян Димитров –  ПП „БСП“ 

След втория абзац, който завършва с думите: възстановяване на 
природата. Това е края на втория абзац.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Разбрах. Общинските съветници чуха още веднъж предложението за 
допълнение. Разбрахте ли къде се намира точно? След втория абзац, това 
да бъде трети абзац, преди пред последния. Пристъпваме към гласуване на 
това предложение за допълнение направена от общински съветник Стоян 

Димитров. Моля гласувайте.  
 

С 8 гласа „ЗА, „против“ – 1, „въздържали се“ - 9, предложението 

на господин Стоян Димитров не се приема.  

 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№517 от 
общински съветник Калоян Монев. Моля гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 603 

 

В своя доклад относно изпълнението на политиките в областта 

на околната среда от страна на България за 2017г, генерална дирекция 

„Околна среда“ на Европейската комисия, счита че качеството на 

атмосферния въздух в страната продължава да буди сериозна 

загриженост. Строителството на територии от „Натура 2000“, липсата 

на интегриране на политиката за опазване на природата и 

биологичното разнообразие в други секторни политики, слабата 

администрация, липсата на подходящи планове за управление и 

природозащитни цели са някои от основните заплахи за природата и 

биологичното  разнообразие  в  България.  Значителни  пропуски  са  

установени  в плановете за управление на речните басейни, които 

личат и от много ниското ниво на свързаност и пречистване на 

градските отпадъчни води. Комисията счита, че трите основни  

предизвикателства  по  отношение  на  изпълнението  на  политиката  
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и законодателството на ЕС в областта на околната среда в България 

са:  

•  Осигуряване  на  по-добра  защита  на  здравето  на  хората  

чрез  прилагане  на ефективни и ефикасни решения за намаляване на 

замърсяването на въздуха.  

•  Осигуряване  и  реализиране  на  инвестициите,  необходими  

за  правилното събиране и пречистване на градските отпадъчни води 

и 

•  Осигуряване  на  надеждно  прилагане  на  законодателството  

за  опазване  на природата; 

На  фона  на  описаната  ситуация  в  страната  и  препоръките  
на  Европейската комисия, ние жителите на град Разград от години 

сме подложени на систематично и периодично обгазяване със 
задушлив, дразнещ очите, гърлото и белите дробове газ, вероятно 

сероводород.  

Град Разград е областен и общински център. Години наред, през 
летните месеци, всички жители и гости на града са принудени да 

търпят и да дишат остри неприятни дразнещи миризми. От 

замерванията на РИОСВ-Русе с мобилна станция през август 2017г  е  
установено  завишение  на  два  показателя  -    превишаването  на  

нормата  на фините прахови частици и на сероводород. 

Обгазяването  продължава  и  това  лято  на 2018г.  Миризмата  е  
факт  почти ежедневно в определени часови диапазони, късно вечер и 

рано сутрин, включително и днес и вчера…. Липсата на компетентни 

отговори за произхода на миризмите, както и на адекватни действия 

по отстраняването им предизвикват несигурност и недоверие по 

отношение на ангажимента на отговорните лица към проблема. 

Ангажиментът  на  общинските  съветници  към  здравето  и  

осигуряването  на нормален  и  безопасен  живот  на  населението  в  

общината  е  безусловен.  В компетенциите на Общински съвет - 

Разград е да изрази позиция по проблема. 

Предвид гореизложеното и с оглед защитата на обществения 

интерес и здраве, предлагам Общински съвет град Разград, след 

поименно гласуване, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – 

няма, 

 

РЕШИ: 

 

1. Общински съвет град Разград, на основание чл. 21, ал. 2 и 

във връзка с чл. 21, ал. 1, т.  23  от  ЗМСМА  и  чл.8, ал.1  от  

Правилника  за  организацията  и  дейността  на Общински съвет – 

Разград,   неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация  мандат 2015 -2019 г,  приема  Декларация  против  
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продължаващото обгазяване на града с остри задушливи миризми с 
неизвестен произход. 

2. Задължава Председателя на Общинския съвет да уведоми 

компетентните институции за взетата декларация. 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

Ние, общинските съветници от Общински съвет - Разград, сме 
категорично против продължаващото  обгазяване на града ни с остри 

задушливи миризми с неизвестен произход.  Настояваме  всички  

отговорни  държавни  институции,  включително Министерство на 
околната среда и водите, РИОСВ, РЗИ и Прокуратурата на Република 
България, Министерството на земеделието и Агенцията по храните, в  
рамките  на  своите  правомощия,  да  извършат  проверка  и  установят  с 
категоричност кой е източника на миризмите, опасни ли са за хората, 
законосъобразно и здравословно ли е производството или дейността от 
която се генерират, както и да предпишат  мерки  за  тяхното  незабавно  

прекратяване.  Ако  бъдат  установени нарушения на законите на 
Република България настояваме за незабавно спиране на дейността до 

отстраняване на проблема. 
Настояваме Кмета на Община Разград и общинска администрация да 

изработят и внесат за обсъждане в Общински съвет, в най-кратък срок, 
Общинска програма за опазване на околната среда на община Разград с 
конкретни мерки, срокове и отговорни лица за установяване и премахване 
на опасностите свързани със здравето на хората, опазване и възстановяване 
на природата.  

Настояваме  също  така  да  бъде  установена  на  територията  на  
града,  за  един продължителен  период  от  време,  мобилната  станция  за  
наблюдение  и  контрол  на качеството  на  въздуха,  на  местата,  където  

са  засечени  превишаващите  стойности сероводород, както и да бъде 
извършен анализ и  оценка на всички предприятия, и дейности на 
територията на града, които евентуално могат да генерират опасния газ и 

да бъдат взети съответните мерки по опазване на природата, и здравето на 
хората. 

Декларираме, че единно ще работим в тази насока и призоваваме 
Правителството и държавните институции да се съобразяват с мнението на 
гражданите и местната власт относно разрешаването на проблема. 

 

Общински съвет Разград 

Август 2018г. 
С Т А Т И Я 15 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 
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Пристъпваме към разглеждане последната докладна записка от точка 
първа на дневния ред, също влязла по извънредния способ на днешното 

заседание, тя е вх.№518. 

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

Относно:Определяне на училище – преимуществен ползвател 

на моторно превозно средство – автобус марка „Отойол“ модел „Е 

27.14 Скулбъс“, 27+1 места, рег. № РР 74 18 ВА за превоз на ученици. 

Заповядайте, господин Хасанов. 
 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно разпоредбата на чл.256, ал.1, т.10 от Закона за 
предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ органите на местното 

самоуправление осигуряват и контролират безплатния транспорт на децата 
в задължителна предучилищна възраст и на учениците от населени места, в 
които няма детска градина или училище, до най-близката детска градина 
или училище, което провежда обучение в съответната група или в 
съответния клас, и обратно, за което по силата на чл.283, ал.2 от закона се 
осигуряват средства от държавния бюджет.   

В изпълнение на Националната програма „По-пълно обхващане на 
деца и ученици“, модул „Оптимизиране на училищната мрежа чрез 
осигуряване на превоз до държавните и общински училища за ученици в 
основна образователна степен“ със Заповед № РД 11-5 от 16.02.2010 г.,  
Министърът на образованието и науката е прехвърлил безвъзмездно на 
Община Разград правото на собственост върху движима вещ – частна 
държавна собственост, представляваща моторно превозно средство - 

автобус – марка „Отойол“ модел „Е 27.14 Скулбъс“, 27+1 места.  
Подписан е Договор № Д01-403 от 27.05.2010 г. между 

Министерството на образованието и науката и Община Разград, с който 

общината се задължава да използва училищния автобусза превоз на 
ученици, обучаващи се в общински и държавни училища, намиращи се в 
границите на общината. 

Съгласно чл. 3 от посочения по – горе договор с решение на 
Общинския съвет следва да се определи училище – преимуществен 

ползвател на моторното превозно средство.     

В изпълнение на клаузите от Договор № Д01-403 от 27.05.2010 г., 
сключен между Министерството на образованието и науката и Община 
Разград с Решение № 383 по Протокол №27 от 27.06.2017 г. на Общински 

съвет Разград, ОУ „Отец Паисий“ гр. Разград е определен за 
преимуществен ползвател на безвъзмездно предоставеното в собственост 
на Община Разград моторно превозно средство – автобус, марка „Отойол“ 

модел „Е 27.14 Скулбъс“, 27+1 места, рег. № РР 74 18 ВА, което със 
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Заповед № 791 от 20.07.2017 г. на Кмета на Община Разград е 
предоставено за безвъзмездно управление на училището.  

Със Заповед № 1038 от 24.08.2018г. на Кмета на Община Разград на 
ОУ “Отец Паисий“, гр. Разград е предоставено за безвъзмездно управление 
моторно превозно средство – автобус марка „Исузу“ модел „Тюркуаз“, 

32+1 места, рег. № РР 85 25 ВК, за извършване на превоз на деца и 

ученици. 

 С мотивирано искане до Кмета на Община Разград, с вх. № АО-05-

03-6549/23.08.2018г., Директорът на ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, гр. 

Разград моли за осигуряване на транспорт на 29 ученици от населени 

места, в които няма училище, което провежда обучение в съответния клас.  
Съгласно разпоредбата на чл. 283, ал. 2, изр. второ от ЗПУО средства 

от държавния бюджет за транспорт се предоставят и за ученици, които 

пътуват ежедневно до най – близкото училище в друго населено място, в 
което се обучават за придобиване на квалификация по професия, ако 

такова обучение не се провежда в населеното място в което живее 
ученикът. 

Изложеното по – горе дава възможност за определяне на нов 
преимуществен ползвател за автобус марка „Отойол“ модел „Е 27.14 

Скулбъс“, 27+1 места, рег. № РР 74 18 ВА.   

Предвид отпадналата необходимост от ползване на моторното 

превозно средство от ОУ “Отец Паисий“, гр. Разград и броя на 
обучаващите се ученици в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, гр. Разград, които 

ползват безплатен превоз по реда на ЗПУО, както и вместимостта на 
посоченото моторното превозно средство, предлагам да се определи нов 
преимуществен ползвател на автобус марка „Отойол“ модел „Е 27.14 

Скулбъс“, 27+1 места, рег. № РР 74 18 ВА - ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, гр. 

Разград.   

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 и чл. 3 от Договор № Д01-403/27.05.2010 г., сключен 

между Министерството на образованието и науката и Община Разград, 

Общински съвет, да вземе следното решение: 
Определя ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, гр. Разград за нов 

преимуществен ползвател вместо ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград на 
моторно превозно средство – автобус марка „Отойол“ модел „Е 27.14 

Скулбъс“, 27+1 места, рег. № РР 74 18 ВА за превоз на ученици, 

обучаващи се в училището.  

Приключих.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря ви, имате възможност да задавате въпроси на вносителя. 
Не виждам желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната 
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записка? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна 
записка с вх.№518.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.08.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15 Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 
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№ 604 

 

Съгласно разпоредбата на чл.256, ал.1, т.10 от Закона за 

предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ органите на 

местното самоуправление осигуряват и контролират безплатния 

транспорт на децата в задължителна предучилищна възраст и на 

учениците от населени места, в които няма детска градина или 

училище, до най-близката детска градина или училище, което 

провежда обучение в съответната група или в съответния клас, и 

обратно, за което по силата на чл.283, ал.2 от закона се осигуряват 

средства от държавния бюджет.   

В изпълнение на Националната програма „По-пълно обхващане 
на деца и ученици“, модул „Оптимизиране на училищната мрежа чрез 
осигуряване на превоз до държавните и общински училища за 

ученици в основна образователна степен“ със Заповед № РД 11-5 от 

16.02.2010 г.,  Министърът на образованието и науката е прехвърлил 

безвъзмездно на Община Разград правото на собственост върху 

движима вещ – частна държавна собственост, представляваща 

моторно превозно средство - автобус – марка „Отойол“ модел „Е 27.14 

Скулбъс“, 27+1 места.  

Подписан е Договор № Д01-403 от 27.05.2010 г. между 

Министерството на образованието и науката и Община Разград, с 
който общината се задължава да използва училищния автобусза 

превоз на ученици, обучаващи се в общински и държавни училища, 

намиращи се в границите на общината. 

Съгласно чл. 3 от посочения по – горе договор с решение на 

Общинския съвет следва да се определи училище – преимуществен 

ползвател на моторното превозно средство.     

В изпълнение на клаузите от Договор № Д01-403 от 27.05.2010 г., 
сключен между Министерството на образованието и науката и 

Община Разград с Решение № 383 по Протокол №27 от 27.06.2017 г. на 

Общински съвет Разград, ОУ „Отец Паисий“ гр. Разград е определен 

за преимуществен ползвател на безвъзмездно предоставеното в 

собственост на Община Разград моторно превозно средство – автобус, 
марка „Отойол“ модел „Е 27.14 Скулбъс“, 27+1 места, рег. № РР 74 18 

ВА, което със Заповед № 791 от 20.07.2017 г. на Кмета на Община 

Разград е предоставено за безвъзмездно управление на училището.  

Със Заповед № 1038 от 24.08.2018г. на Кмета на Община Разград 

на ОУ “Отец Паисий“, гр. Разград е предоставено за безвъзмездно 

управление моторно превозно средство – автобус марка „Исузу“ модел 

„Тюркуаз“, 32+1 места, рег. № РР 85 25 ВК, за извършване на превоз 
на деца и ученици. 
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 С мотивирано искане до Кмета на Община Разград, с вх. № АО-

05-03-6549/23.08.2018г., Директорът на ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, гр. 

Разград моли за осигуряване на транспорт на 29 ученици от населени 

места, в които няма училище, което провежда обучение в съответния 

клас.  
Съгласно разпоредбата на чл. 283, ал. 2, изр. второ от ЗПУО 

средства от държавния бюджет за транспорт се предоставят и за 

ученици, които пътуват ежедневно до най – близкото училище в друго 

населено място, в което се обучават за придобиване на квалификация 

по професия, ако такова обучение не се провежда в населеното място в 

което живее ученикът. 

Изложеното по – горе дава възможност за определяне на нов 

преимуществен ползвател за автобус марка „Отойол“ модел „Е 27.14 

Скулбъс“, 27+1 места, рег. № РР 74 18 ВА.   

Предвид отпадналата необходимост от ползване на моторното 

превозно средство от ОУ “Отец Паисий“, гр. Разград и броя на 

обучаващите се ученици в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, гр. Разград, 

които ползват безплатен превоз по реда на ЗПУО, както и 

вместимостта на посоченото моторното превозно средство, предлагам 

да се определи нов преимуществен ползвател на автобус марка 

„Отойол“ модел „Е 27.14 Скулбъс“, 27+1 места, рег. № РР 74 18 ВА - 

ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, гр. Разград.   

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 и чл. 3 от Договор № Д01-403/27.05.2010 г., сключен 

между Министерството на образованието и науката и Община 

Разград, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 23 гласа 

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

 

РЕШИ: 

 

Определя ПГССХВТ „Ангел Кънчев“, гр. Разград за нов 

преимуществен ползвател вместо ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград на 

моторно превозно средство – автобус марка „Отойол“ модел „Е 27.14 

Скулбъс“, 27+1 места, рег. № РР 74 18 ВА за превоз на ученици, 

обучаващи се в училището.  

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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ТОЧКА ВТОРА 

ТЕКУЩИ 
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

С това изчерпахме точка първа от дневния ред на редовната сесия за 
месец август на Общински съвет-Разград. Пристъпваме към точка втора и 

нейното изпълнение- текущи.  

Първо там ще чуем отговора на Кмета, който той дава на питане, 
направено от общински съветник от групата на „БСП“ в Общински съвет-
Разград Таня Тодорова. Имате ли готовност, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Заповядайте, слушаме Ви.  

 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Уважаема госпожо Тодорова, 
В отговор на Ваше питане заведено в администрацията на Общински 

съвет-Разград относно: „Липсата и необходимостта от детска площадка за 
игра в кв.“Добровски“, Ви предоставям следната информация към 

въпросите поставени в питането: 

1. Въпрос „Какво е Вашето отношение по проблема и какви 

действия сте предприели“. 

Квартал „Добровски“ обхваща територията заключена между 

илиците „Кресна“, „Перистър“, „Дойран“, „Бабуна“, „Костур“, 

„Люлебургас“, „Велес“, „Жеравна“ и „Добровски“. Кварталът е образуван 

от частни имоти с ниско жилищно застрояване и общински терени под 

формата на улична мрежа с прилежащи тротоари, една детска градина и 

маломерни зелени площи. В квартала има две изградени детски площадки 

за игра на деца, едната е на ул.“Кресна“, а другата на ул.“Цоньо 

Каракашев“. И двете площадки не отговарят на Наредба №1 за условията и 

реда за устройството и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр.10 от 
2009 г.), тъй като са разположени в маломерни зелени площи, но въпреки 

това са запазени поради липсата в квартала на общински терени, 

отговарящи на изискванията за изграждане на детски площадки за игра. 
След блаустрояването на ж.к.“Орел“ жителите на квартала ще могат да 
използват ново изградените площадки отговарящи на изискванията на 
Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра. 

В Община Разград е постъпило искане на живущите от квартал 
„Запад“, съседен на квартал „Добровски“, за изграждане на детска 
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площадка в квартала. Този квартал е със същите градоустройствени 

характеристики като квартал „Добровски“ и поради тази причина в него 

няма свободни общински терени, на които да се изгради детска площадка. 
Живущите в квартала имат възможността да използват изградените в 
съседство детски площадки в квартал „Млади семейства I“. Същите 
отговарят на Наредба №1 за условията и реда за устройството и 

безопасността на площадките за игра и са на 250 метра от техния квартал. 

2. Въпрос: „Бихте ли се ангажирали и в какъв срок за 

изграждане на детска площадка в кв.“Добровски“. 

Поемането на ангажимент и срок за изграждане на детска площадка, 
при липса на подходящ терен-общинска собственост, е меко казано 

популизъм и заблуда на живущите в квартала. При осигурен терен, 

реалния срок за изграждане на детска площадка отговаряща на Наредба 
№1 за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за 
игра е минимум една календарна година, тъй като през този период следва 
да се осигурят и плануват необходимите финансови средства, да се 
извърши проектиране, изграждане и сертифициране на площадката. 

3. Въпрос. „Какъв финансов ресурс би коствало на общината 

за да се създадат нормални условия за игра и безопасност на децата?“ 

За изграждането на детска площадка отговаряща на изискванията на 
Наредба №1 за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра, с площ 120 м2 и минимални количество съоръжения, 
са необходими 26 000 лв.  

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате право да зададете два доуточняващи въпроса, 
ако имате желание разбира се.  

 

Г-жа Таня Тодорова  – ПП „БСП“ 

Да, разбира се имам два доуточняващи въпроса. 
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-жа Таня Тодорова  – ПП „БСП“ 

Първия ми въпрос е къде според Вас играят тези деца? Мислите ли, 

че те посещават площадката в кв.“Млади семейства“, а и как родителя ще 
си пусне само детето без контрол да отиде в съседен квартал. Втория ми 

въпрос е, какво означава липса на подходящ терен за изграждане на детска 
площадка? Не мога да си обясня как в един квартал, тук става въпрос за 
два квартала не може да се намери едно кътче за да се обособи този кът.  
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Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

То ясно е написано. Заповядайте, доктор Василев.  
 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Благодаря. Аз мисля, че на втория въпрос Ви отговорих. На първия 
въпрос, Вие сте втори мандат общински съветник, нали? Не си спомням да 
сте задавали подобен въпрос на кмета от Вашата група. Предишния 
мандат. 

 

Г-жа Таня Тодорова  – ПП „БСП“ 

Първи мандат. Общински съветник съм първи мандат.  
 

Г-н Валентин Василев –  Кмет на Община Разград 

Госпожо Тодорова, истината е тази, която е написана във вашия 
отговор. Много Ви моля, да не създавате такива настроения във живущите. 
Ясно Ви е обяснено защо няма възможност да се изгради площадка 
отговаряща на тези условия. Ясно сме посочили къде е най-близкото 

място, където могат да ползват. Извинявайте много, но 

градоустройствения план на Разград не е от три години. Нали така? Така че 
за проблеми, които са затрупани последните 30 години, много Ви моля да 
не ни прехвърляте топката. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Благодаря Ви, доктор Василев.  
 

Г-жа Таня Тодорова  – ПП „БСП“ 

Становище искам да изразя.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-жа Таня Тодорова  – ПП „БСП“ 

Този проблем, който поставих е с ясен и конкретен отговор – ще има 
ли такава детска площадка или няма да има. Всичко останало в отговора, 
който представихте липсва всякаква ангажираност и оправдания за 
изграждане на такъв детски кът. Според мен този въпрос не е за 
пренебрегване и трябва да се преразгледа, за да се търси вариант за 
разрешаване на проблема. Това касае децата на Разград и ние сме длъжни 

да им осигурим нормални условия за живот и безопасност.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Искам да информирам останалите в залата общински 

съветници от сега, за да го знаете, всички сме ангажирани хора, че 
комисиите през месец септември ще бъдат на 20-то число, а сесията на 27-

ми. 

Още материали, които са постъпили в Общинския съвет, и които са 
на Ваше разположение в Звеното. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожо Радославова.  
 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Да.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Бихте ли възложи ли да се смени този календар, който е застинал на 
месец април, като съобщавате дати човек не може да направи в момента 
проверка. 

 

Г-жа Надежда Радославова –Председател на ОбС 

Датите са 20-ти и 27-ми. А пък Вие сте по-близо, госпожо Неделчева, 
до календара, можеше самоинициатива да проявите. 

Това, което е постъпило като материали и съм длъжна да Ви 

информирам за него е Отчет за дейността на „ДКЦ I“ – Разград ЕООД за 
второто тримесечие на 2018 г., Отчет за финансовото състояние, Отчет за 
приходите и разходите и Счетоводен баланс за второто тримесечие на 2018 

г., които са с вносител:управителя д-р Денев. Те са на Ваше разположение, 
както казах преди малко в Звеното за сведения. 

На второ място, в материалите на всички Вас за днешното заседание 
Ви е предоставена и Информацията от Кмета на Община Разград д-р 

Валентин Василев, относно:Изпълнение на бюджета на Община Разград 

към 30.06.2018 г. 
И Ви уведомявам, че е влязло в сила Решение №77 от 20.07.2018 г. 

по Административно дело №102 от 2018 г., с което Административен съд – 

Разград отменя чл.13, ал. 2 от Наредба №9 за овладяване популацията на 
безстопанствени кучета и котки на територията на Община Разград.  

С това изчерпахме дневния ред. Пожелавам на всички хубава вечер! 

И в 18:50 часа закривам редовната сесия на Общински съвет-Разград.  

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                            /Надежда Радославова / 

 

                                         ПРОВЕРИЛ     СЕКРЕТАР:  

                             /Владимир Димитров/ 
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