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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 11 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 31.05. 

2016 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  32. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 30 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха Общинските съветници: Хами 

Хамиев и Янка Георгиева. 

По уважителни причини отсъства общински съветник Валентина 

Френкева. 

 

/ 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; 

кметове на населени места; Д-р Николай Денев – управител на „ДКЦ-І – 

Разград” ЕООД; г-жа Деяна Колева – изпълнителен директор на 

„Общински пазари” Разград ЕАД; журналисти; граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добър ден и добре дошли на всички на сесията на Общински съвет 

Разград. За днешното заседание са се регистрирали 30 общински 

съветници. По уважителни причини отсъства общински съветник 

Валентина Френкева. Очакваме още двама общински съветници да се 

присъединят към нас в рамките на това редовно заседание на Общински 

съвет Разград.  

Имаме кворум и откривам сесията на 31.05. 2016 година на 

Общински съвет Разград. 

 

Дежурен секретар на днешното заседание е общински съветник 

Владимир Димитров. 

 

Пред вас е и проекта за дневен ред на днешното заседание, който 

включва три точки:  
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1. Докладни записки. 

2. Питане. 
3. Текущи. 

 

Имате ли изказвания и предложения по така предложения дневен 

ред? Не виждам желаещи. Пристъпваме към гласуване на дневния ред на 

днешното заседание.  

 

 С 23 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

дневният ред на редовното ни заседание на 31.05. 2016 г. се приема.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към изпълнение на точка първа – Докладни записки.  

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Първо ще разгледаме  докладна записка с вх. № 267.  

Докладна записка от  Радиана Ангелова Димитрова  председател на 

Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика  към 

Общински съвет Разград   

Относно: Одобряване на годишните финансови отчети на 

търговските дружества със 100% общинско участие за дейността им 

през  2015г. 

Заповядайте, госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова - председател на Постоянната комисия по 

бюджет, финанси и икономическа политика   

Благодаря Ви, госпожо Радославова.  

Уважаеми общински съветници, както всички знаете през 2015 г. в 

Община Разград осъществяваха дейността си две търговски дружества със 

100% общинско участие, а именно: 

1.”Диагностично-консултативен център I –Разград” ЕООД; 

2.”Общински пазари –Разград” ЕАД гр.Разград 

Съгласно изискванията на Търговския закон и Наредба №3 на 

Общински съвет Разград за осъществяване на стопанска дейност на 

Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 

общински предприятия, Общинският съвет, който изпълнява ролята на 

Общо събрание за съответния търговец, приема годишните финансови 

отчети на търговските дружества със 100% общинско участие. 



3 

 

Със заповед № 453/22.04.2016г. на кмета на Община Разград е 

назначена балансова комисия  в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Радиана Ангелова Димитрова – председател на 

Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика  към 

Общински съвет Разград  и 

Членове: 1.Наско Стоилов Анастасов – председател на Постоянната 

комисия по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол към Общински съвет Разград; 

                     2. Галина Милкова  Георгиева – Маринова - зам.-кмет на 

Община Разград 

                     3.Минка Иванова Ганева – директор на дирекция 

„Финансови дейности и МДТ” в Община Разград; 

                     4. Иван Тодоров Ненов – н-к отдел „ОСЗ” в дирекция 

„ТСУ, ОС и КС”  в Община Разград; 

                               5.Стефка Минкова Емануилова – регистриран  одитор, 

На свое заседание, бяха разгледани и обсъдени отчетните материали 

за 2015г.  предоставени от двете  търговски дружества със 100% общинско 

участие, като на вниманието на балансовата комисия „ДКЦ-I –Разград” 

ЕООД гр.Разград представи:  

1.Отчет за дейността на дружеството за 2015 година: 

2.Годишен финансов отчет  за 2015 година, включващ: 

= Отчет за приходите и разходите за 2015 година; 

= Счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2015 година; 

= Отчет за паричните потоци за 2015 година; 

= Отчет за собствения капитал за 2015 година 

= Справка за нетекущите  /дълготрайни/ активи към 31.12.2015 

година 

= Пояснителни бележки към финансовия отчет за 2015 година 

             Беше представен и Бизнес-план за развитие на „Диагностично-

консултативен център I-Разград” ЕООД гр.Разград за 2016 година. 

От страна на „Общински пазари-Разград” ЕАД гр.Разград  

1.Годишен доклад за дейността на дружеството за 2015 година; 

 2.Годишен финансов отчет на дружеството за 2015 година, който 

включва: 

= Счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2015 година; 

= Отчет за приходите и разходите за 2015 година; 

= Отчет за собствения капитал за 2015 година 

= Отчет за паричните потоци по прекия метод  за 2015 година; 

= Приложение към финансовия  отчет;  

            Също Доклад на независим одитор и Бизнес-план за управлението и 

развитието на дружеството за 2016 година. 

След приключване на заседанието комисията е изготви доклад, който 

бе одобрен от кмета на община Разград, с предложения за разпределение 
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на печалбата на дружествата и приемане на отчетите за приходите и 

разходите  и балансите за 2015г.  на двете дружества. Също така беше 

направено и предложение да се назначи регистриран одитор на 

дружеството, става дума за „Общински пазари-Разград” ЕАД гр.Разград - 

Стефка Емануилова – дипломиран експерт счетоводител. Направено бе  и 

предложение с оглед на постигнатите положителни финансови резултати  

през 2015г, ръководителите на двете дружества да получат допълнително  

материално стимулиране в размер на едно месечно трудово 

възнаграждение  от собствени средства.  

С оглед на  гореизложеното, предлагам на Общинският съвет да 

приеме следното РЕШЕНИЕ: 

1. За ”Диагностично-консултативен център I –Разград”ЕООД 

1.1 Приема отчета за приходите и разходите и баланса за 2015 г.. 

1.2 Финансовият резултат  от дейността на дружеството за 2015 г. , 

представляващ печалба в размер на 2 039,29 лв.  да бъде отнесен в баланса 

на дружеството за покриване на  загуби от минали години. 

1.3 Да бъде освободен от отговорност управителя на „ДКЦ –I 

Разград” ЕООД гр.Разград за дейността му  през 2015 г. 

1.4. Предлага на кмета на Община Разград да одобри бизнес-плана на 

дружеството за 2016г.  

1.5 Определя да бъде изплатено на  управителя на „ДКЦ –I Разград” 

ЕООД гр.Разград, допълнително едно месечно трудово възнаграждение от 

собствени средства, с оглед на постигнатите положителни финансови 

резултати  през 2015г. 

За ”Общински пазари –Разград”ЕАД гр.Разград   

2.1 Приема отчета за приходите и разходите и баланса за 2015г.. 2.2 

Финансовият резултат от дейността на дружеството за 2015г., 

представляващ печалбата  в размер на 19 902,43 лв.  да бъде разпределена 

както следва: 

- 10%   да бъдат отчислени за фонд „Резервен”; 

- 90% да бъдат отчислени за други резерви / инвестиционни цели/; 

2.3 Освобождава от отговорност  членовете на Съвета на 

директорите  за дейността им през 2015 година. 

2.4 Предлага на кмета на Община Разград да одобри бизнес-плана на 

дружеството за 2016г.  

2.5 Определя да бъде изплатено на на изпълнителния директор на 

„Общински пазари-Разград” ЕАД  гр.Разград, допълнително едно месечно 

трудово възнаграждение от собствени средства, с оглед на постигнатите 

положителни финансови резултати  през 2015г. 

2.6 Назначава регистриран одитор на дружеството за 2016г., Стефка 

Минкова Емануилова – дипломиран експерт счетоводител. 

Това беше. Благодаря ви. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Тази докладна записка беше разгледана много 

обстойно в постоянните комисии: по бюджет, финанси и икономическа 

политика, по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации. На заседанията и на трите 

комисии присъства управителят на ”Диагностично-консултативен център I 

–Разград” ЕООД, както и Изпълнителният директор на ”Общински пазари 

–Разград”ЕАД гр.Разград  също така и счетоводителите на двете дружества 

със 100 % общинско участие. Моля председателите на постоянните 

комисии да докладват за взетите решения.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаеми общински съветници, докладната записка 

беше разгледана в постоянната комисия по бюджет, финанси и 

икономическа политика. От 11 члена на комисията 6 общински съветника 

подкрепиха проекта за решение, „въздържали се” и „против” нямаше. Само 

ще допълня, че докладната беше разглеждана действително твърде 

обстойно. Направиха се предложения от някои от общинските съветници 

материалите, които се предоставят на балансовата комисия, в последствие  

на общинските съветници, да се предоставят до Общински съвет Разград 

на електронен носител, за да могат  да се разпратят до всички общински 

съветници, което ще очакваме и за в бъдеще така да се изпълнява и от 

двете общински дружества.  В известен смисъл бяха направени критични 

бележки по отношение на бизнес – плановете на двете дружества, но в 

крайна сметка докладната беше подкрепена. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря, госпожо Димитрова за постоянната комисия по бюджет. 

За постоянната комисия по общинска собственост, господин 

Анастасов.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Постоянната комисия по управление на общинската собственост, 

приватизация и следприватизационен контрол изрази становище по  

докладната записка без да взема  решение поради липса на кворум като 

„ЗА” гласуваха 5 общински съветници, без „против” и „въздържали се” .  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За постоянната комисия по законност, господин 

Монев.  
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Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА”, без „против” и  „въздържали се” 

проекта за решение беше подкрепен от постоянната комисия.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Уважаеми дами и господа общински съветници, имате 

възможност да задавате въпроси на вносителя. Имате ли въпроси? Да 

изразите становища, мнения, предложения. Не виждам желаещи. Наистина 

много подробно и в детайли беше разгледано всичко на постоянните 

комисии. Изглежда това е било удовлетворяващо. 

Господин Христов, заповядайте. 

 

Г-н Божинел Христов – Кауза Разград 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Правя процедурно 

предложение: при гласуването решенията да гласуваме поотделно по 

подточки.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате предвид не отделно за двете дружества, а всяка една подточка 

поотделно. Добре. Направено е процедурно предложение от общински 

съветник Божинел Христов да бъдат гласувани поотделно подточките в 

проекта за решение. Моля да гласуваме това процедурно предложение. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров той гласува с вдигане на ръка „против”. 

 

С 13 гласа „ЗА”, „против” – 3, „въздържали се” – 12, 

процедурното предложение не се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. № 267. Моля 

гласувайте. 

 

Поради техническа неизправност в  пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров той гласува с вдигане на ръка „ЗА”. 

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   
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2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +  с вдигане на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

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. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 119 

 

През 2015г. в Община Разград осъществяваха дейността си 

следните търговски дружества със 100% общинско участие: 

1.”Диагностично-консултативен център I –Разград” ЕООД; 

2.”Общински пазари –Разград”ЕАД гр.Разград 

Съгласно изискванията на Търговския закон и Наредба №3 на 

Общински съвет Разград за осъществяване на стопанска дейност на 

Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 

общински предприятия, Общинският съвет, който изпълнява ролята 
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на Общо събрание за съответния търговец  приема годишните 

финансови отчети на търговските дружества със 100% общинско 

участие, заверени съгласно изискванията на ЗСч и ТЗ от регистриран 

одитор. 

Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.9 и 

т..23,чл.22,ал.1от ЗМСМА,чл.137,ал.1,т.3.и т.5,чл.221,т.6,т.7 и т.10 от 

Търговския закон, чл.10,ал.1т.3 и т.5,чл.11,т.6 и т.9 от Наредба №3 на 

Общински съвет Разград за осъществяване на стопанска дейност на 

Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 

общински предприятия , Доклад  от 25.04.2016г. на балансовата 

комисия, назначена със заповед № 453/22.04.2016г. на кмета на 

Община Разград, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 

31 гласа «ЗА», «против» - няма, «въздържали се» - няма, 

 

РЕШИ: 

 

1. За ”Диагностично-консултативен център I –Разград”ЕООД 

 със седалище и адрес на  управление Разград, бул.”Васил Левски” 

ЕИК 116049644, представлявано от управителя д-р Николай Денев  

1.1 Приема отчета за приходите и разходите и баланса за 2015 г. на 

„ДКЦ –I Разград” ЕООД гр.Разград. 

1.2 Финансовият резултат  от дейността на дружеството за 2015 г. 

, представляващ печалба в размер на 2 039,29 лв.  да бъде отнесен в 

баланса на дружеството за покриване на  загуби от минали години. 

1.3 Да бъде освободен от отговорност управителя на „ДКЦ –I 

Разград” ЕООД гр.Разград за дейността му  през 2015 г. 

1.4. Предлага на кмета на Община Разград да одобри бизнес-

плана на дружеството за 2016 г.  

1.5 Определя да бъде изплатено на  управителя на „ДКЦ –I 

Разград” ЕООД гр.Разград, допълнително едно месечно трудово 

възнаграждение от собствени средства, с оглед на постигнатите 

положителни финансови резултати  през 2015 г. 

2. За”Общински пазари –Разград”ЕАД гр.Разград  със седалище  

и адрес на управление гр.Разград, ул.”Марица”№2, ЕИК 116502895 

2.1 Приема отчета за приходите и разходите и баланса за 2015г. 

на „Общински пазари-Разград” ЕАД гр.Разград 

2.2 Финансовият резултат от дейността на дружеството за 2015г., 

представляващ печалбата  в размер на 19 902,43 лв.  да бъде 

разпределена както следва: 

- 10%   /1990,24 лв./  да бъдат отчислени за фонд „Резервен”; 

- 90% / 17912,19лв./  да бъдат отчислени за други резерви / 

инвестиционни цели/; 
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2.3 Освобождава от отговорност  членовете на Съвета на 

директорите  за дейността им през 2015 година. 

2.4 Предлага на кмета на Община Разград да одобри бизнес-

плана на дружеството за 2016 г.  

2.5 Определя да бъде изплатено на на изпълнителния директор 

на „Общински пазари-Разград” ЕАД  гр.Разград , допълнително едно 

месечно трудово възнаграждение от собствени средства, с оглед на 

постигнатите положителни финансови резултати  през 2015г. 

2.6 Назначава регистриран одитор на дружеството за 2016 г., 

Стефка Минкова Емануилова – дипломиран експерт счетоводител. 

3.Задължава ръководителите на търговските дружества да 

предприемат необходимите действия по смисъла на ТЗ и ЗТР и в 

сроковете по ЗСч за обявяване в търговския регистър на приетите 

документи . 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и Областен управител на Област Разград в 7-дневен срок от 

приемането му. 

 

С Т А Т И Я  2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 265. 

Докладна записка от Иво Борисов Димитров  -  Общински съветник 

ОТНОСНО:  Даване на разрешение на „Общински пазари-

Разград” ЕАД за сключване на договор с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” 

АД за предоставяне на дългосрочен инвестиционен заем за изграждане 

на нова административно-търговска сграда и рефинансиране на  

съществуващ заем в „СИБАНК” АД. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник от ПП „Реформаторски 

блок”, вносител 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Постъпил е доклад с вх. № 228/18.04.2016 год. на Изпълнителния 

директор на „Общински пазари - Разград” ЕАД до Общински съвет 

Разград, в който се иска разрешение за сключване на договор с финансова 

институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен заем. На 

основание Решение № 909 по протокол № 63 от 29.09.2015 година на 

Общински съвет и по Протокол № РД-07-08/16.07.2015 година на Съвета 

на Директорите на „Общински пазари - Разград” ЕАД, и Решение № РД-

08-083 от 11.12.2015 г.  на Изпълнителния директор на дружеството е била  

обявена открита процедура за „Избор на финансова институция за 

предоставяне на дългосрочен  инвестиционен банков заем на „Общински 
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пазари - Разград” ЕАД”. В определения в процедурата срок не са 

постъпили оферти от страна на банковите институции, поради което е била 

прекратена на 27.01.2016 година, на основание чл.  39, ал. 1, т. 1  от ЗОП. 

Съгласно Закона за обществените поръчки с решение № РД-06-015 

от 19.02.2016 г.  на изпълнителния директор на дружеството, на основание 

чл. 90, ал. 1, т. 1 от ЗОП е била обявена процедура по пряко договаряне със 

същия предмет с направено предложение към „Уникредит Булбанк” АД, 

тъй като това е обслужващата банка на „Общински пазари - Разград” ЕАД 

и финансова институция, поддържаща висок рейтинг. На 15.03.2016 

година, която дата е била крайният срок за предоставяне на оферта - не е 

постъпила оферта от поканената банка, поради следната причина: В 

документацията по процедурата е бил конкретизиран лихвен процент - 

3,5%, представляващ надбавка над лихвения процент при просрочие на 

главницата, а поканената банка  има утвърдена кредитна политика от 

групата на банката, съгласно която надбавката над лихвения процент при 

просрочена главница е в размер на 5%. 

След влизането в сила на новия Закон за обществените поръчки от 

15.04.2016 год., от една страна „Общински пазари – Разград“ ЕАД престава 

да бъде възложител на обществени поръчки, според новото легално 

определение за „публичноправна организация“, което изключва от списъка 

на публичноправните организации, юридическите лица, действащи в 

нормални пазарни условия, а от друга страна, съгласно неговия чл. 13, ал. 

1, т. 9, законът не се прилага за заеми, независимо от това, дали са 

свързани с емитирането, продажбата, закупуването или прехвърлянето на 

ценни книжа или други финансови инструменти, което дава възможност на 

„Общински пазари – Разград“ ЕАД да се договори с банка, предлагаща 

изгодна оферта, без да провежда процедура за възлагане на обществена 

поръчка. 

На 18.04.2016 година в „Общински пазари - Разград” ЕАД е 

постъпила оферта с  вх. № РД-06-40/18.04.2016 год. от „Уникредит 

Булбанк” АД, която е неразделна част от доклада на Изпълнителния 

директор с определени условия за сключване на договор - едно от които е 

допълнително обезпечение, тъй като посоченото обезпечение в Решение № 

909 от Протокол № 63 от 29.09.2015 година на Общински съвет Разград не 

е достатъчно за отпускане на инвестиционен заем и едновременно за 

рефинансиране на съществуващ заем към „Сибанк” АД. 

 Докладът на Изпълнителния директор и офертата от кредитната 

институция, следва да се приемат като неразделна част от решението, 

съдържаща конкретните параметри от договора за банков заем. 

С оглед гореизложеното ви предлагам Общински съвет Разград за 

приеме следното РЕШЕНИЕ: 

1. Определя „Уникредит Булбанк” АД за финансова институция, 

която да предостави дългосрочен инвестиционен заем на търговското 
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дружество с общинско участие „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ-РАЗГРАД” ЕАД 

за изграждане на нова административно - търговска сграда и 

рефинансиране на съществуващ заем към „Сибанк” АД, с остатък в размер 

на 168 560 лева. 

2. За обезпечение към банковата институция да бъдат 

предложени недвижимите имоти, включени в баланса на дружеството – 

УПИ VІІ – 1823 по плана на град Разград – бъдещата постройка обект на 

финансиране, съгласно Решение № 909 . 

3. Да разреши на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград” ЕАД да сключи договор с банковата институция – „Уникредит 

Булбанк” АД, при условията в приложената оферта към доклада на 

Изпълнителния директор - за предоставяне на дългосрочен  инвестиционен 

банков заем. 

Благодаря ви. Готов съм да отговарям на вашите въпроси 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Тази докладна записка е разгледана в три 

постоянни комисии: по бюджет, финанси и икономическа политика, по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации. 

Госпожо Димитрова, за постоянната комисия по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаеми общински съветници, докладна записка с 

вх. № 265 беше разгледана на 14.05. 2016 година като постоянната комисия 

по бюджет и финанси подкрепи докладната, с 4 гласа „ЗА” и 3 –ма 

общински съветници се „въздържаха”. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За постоянна комисия по общинска собственост докладва  нейния 

председател господин Анастасов.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия изрази становище по 

докладната записка без да взема решение поради липса на кворум.   

Гласували „ЗА” – 4,  „против” – няма, „въздържали се” – 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За постоянната комисия по законност докладва господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 
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Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се” 

проекта за решение беше подкрепен от постоянната комисия.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате възможност да задавате въпроси към вносителя. 

Има ли въпроси?  Можете да изразите мнения, становища, да направите 

предложения. Не виждам желаещи. Пристъпваме към поименно гласуване  

на докладна записка с вх. № 265. 

 

Поради техническа неизправност в  пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров той гласува с вдигане на ръка „ЗА”. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев   + 

2. Божинел Василев Христов   + 

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров   + 

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан   + 

11. Иво Борисов Димитров +  с вдигане на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев Не участва   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти   + 

16. Мариан Пламенов Иванов   + 

17. Марина Петрова Христова   + 

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова   + 

21. Наско Стоилов Анастасов   + 

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова   + 

24. Рейхан Ридван Вели   + 

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов   + 

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   
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29. Фатме Зелкиф Емин   + 

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев   + 

32. Хасан Халилов Хасанов   + 

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 120 

 

На основание чл. 27, ал. 4 и ал.5 от  ЗМСМА,  Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 12 гласа „ЗА”, „против” – няма, 

„въздържали се” – 19,  

Р Е Ш И: 

 

1. Не приема докладна записка с вх. № 265/ 14.05. 2016 г. от Иво 

Борисов Димитров  -  Общински съветник 

ОТНОСНО:  Даване на разрешение на „Общински пазари-

Разград” ЕАД за сключване на договор с „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” 

АД за предоставяне на дългосрочен инвестиционен заем за изграждане 

на нова административно-търговска сграда и рефинансиране на  

съществуващ заем в „СИБАНК” АД. 

2. Решението да се изпрати на областния управител и на 

кмета на общината в седемдневен срок от приемането му. 

 

С Т А Т И Я  3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 271. 

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

Община Разград 

Относно: Прeдоставяне на земеделски земи от общински 

поземлен фонд, находящи се в землището на гр. Разград в изпълнение 

на съдебно решение за възстановяване на собствеността върху 

земеделска земя по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Заповядайте, господин Василев. 

 

 Г-н Валентин Василев  – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Следващата докладна записка с вх. 

№ 272 е идентична с тази, предлагам да ги разгледаме заедно. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, направено е процедурно предложение докладни записки с 

вх. №№ 271 и 272 да ни бъдат представени и обсъдени заедно тъй като са 

идентични, а ще ги гласуваме поотделно. 

Заповядайте, господин Василев.  

 

 Г-н Валентин Василев  – кмет на Община Разград 

Благодаря. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, с 

Решение на Районен съд Разград е признато за установено, че 

наследниците на Петър Иванов Драгийчев имат право да им бъде 

възстановена собствеността върху земеделски земи с площ от 13 дка в 

землището на гр. Разград, Община Разград. Другата докладна записка е 

също с  Решение на Районен съд Разград е признато за установено, че 

наследниците на Неделя Иванова Хинкова имат право да им бъде 

възстановена собствеността върху земеделски земи с площ от 6,8 дка в 

землището на гр. Разград, община Разград. В Общинска служба по 

земеделие гр. Разград са внесени искания от наследниците на Петър 

Иванов Драгийчев и на Неделя Иванова Хинкова за изпълнение на 

съдебното решение по реда на чл. 45д от Правилника за прилагане на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Във връзка с 

подаденото искане Общинска служба по земеделие гр. Разград ни 

уведомява, че имоти в землището на гр. Разград са предадени в 

собственост на Община Разград, по реда на чл.19 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ с Протоколно 

решение №2 от 29.07.2008 година, на комисия по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ и ще 

се произнесе с решение за възстановяване правото на собственост след 

предоставяне на имоти от общинския съвет по реда на § 27, ал.2 от 

Преходните и  заключителните разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските 

земи. 

Съгласно разпоредбата на чл.45д, ал.6 от ППЗСПЗЗ – при 

упражняване на правата на собственика, както и във връзка с устройство на 

територията за земите от общинския поземлен фонд, общинският съвет и 

кметът на общината осигуряват изпълнението на задължението за 

предоставяне на земи по §27 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. Съгласно ал.2, т. 2 от 

посочената разпоредба общинските съвети предоставят земи от общинския 

поземлен фонд за изпълнение на съдебни решения за признато право на 

собственост. 

Възстановяването на собствеността става в реални граници там, 

където съществуват или е възможно да бъдат установени. В случаите, 

когато границите не са установени, възстановяването може да се 

осъществява в реални граници върху равностойни по количество земи в 

землището на съответното населено място. 
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Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21,ал.1, т.8 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §27, 

ал.2, т.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, във вр. с чл. 10а, ал. 2 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл. 45ж, 

ал.2 от Правилника  за прилагане на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ и Решение № 402/28.12.1999 г. на 

Районен съд Разград, предлагам на Общински съвет Разград да вземе 

следното Решение: Предоставя на наследниците на Петър Иванов 

Драгийчев поземлени имоти с площ 12 915 кв.м, представляващи 

поземлени имоти с идентификатори, отразени са няма да ги повтарям, в 

местността „Хендем“, в землището на гр. Разград, община Разград, върху 

които имоти има учредени тежести, а именно наличен договор за наем, 

надлежно вписан в имотния регистър, със срок на действие до 01.10.2016г., 

който остава в сила до тази дата за новия приобретател на имотите. 

Второто решение, което предлагам да вземете е: Предоставя на 

наследниците на Неделя Иванова Хинкова имоти с обща площ 6,749 дка, 

представляващи имоти в местността „Джумлйолу“, в землището на с. 

Пороище, Община Разград, с площ 5.795 дка и в местността „Мандра“, в 

землището на с. Пороище, Община Разград, с площ 0.954дка, върху които 

имоти има учредени тежести, а именно наличен договор за наем, надлежно 

вписан в имотния регистър, със срок на действие до 01.10.2016г., който 

остава в сила до тази дата за новия приобретател на имотите. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Благодаря Ви. Само ще помоля всички 

присъстващи в залата да пазят тишина, защото наистина не можем да чуем 

представянето на докладните записки от вносителя! Надявам се, че повече 

няма да правя същата забележка!  

Двете докладни записки  бяха разгледани  в постоянните комисии по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол; законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с НПО и по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство.  

За постоянна комисия по управление на общинската собственост, 

господин Анастасов.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК  

Уважаеми колеги, по докладна записка № 271 постоянната комисия 

изрази становище без да взема решение поради липса на кворум  с 5 гласа 

„ЗА”, без „против” и „въздържали се”. 

По докладна записка № 272 също   с 5 гласа „ЗА”, без „против” и 

„въздържали се” изрази становище. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За Постоянната комисия по законност, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, двете докладни бяха разгледани в постоянната 

комисия по законност и двете бяха подкрепени с  6 гласа „ЗА“, без 

„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За Постоянна комисия по околна среда, господин Банков. 

 

Г- н Светослав Банков – Зам. - председател на ПК 

Постоянната комисия по околна среда подкрепи двете докладни 

записки с 6 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се”.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Уважаеми колеги общински съветници, имате 

възможност да задавате въпроси  към вносителя. Няма желаещи да зададат 

въпроси. Имате ли изказвания или предложения по така представените 

докладни записки?  Не виждам желаещи. Пристъпваме към поименно 

гласуване на докладна записка с вх. № 271. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров не участва    

12. Илия Христов Илиев Не участва   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   
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18. Милена Дачева Орешкова Не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 121 

 

В Общинска служба по земеделие гр. Разград е внесено искане по 

реда на чл.45д от Правилника за прилагане на Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ от Митко Петров 

Драгийчев и Ивайло Петев Драгийчев- наследници на Петър Иванов 

Драгийчев, за изпълнение на Решение № 402/28.12.1999 г. на Районен 

съд Разград, с което е признато за установено, че наследниците на 

Петър Иванов Драгийчев имат право да им бъде възстановена 

собствеността върху земеделски земи с площ от 13 дка в землището на 

гр. Разград, Община Разград.  

Във връзка с подаденото искане Общинска служба по земеделие 

гр. Разград ни уведомява, че имоти в землището на гр. Разград са 

предадени в собственост на Община Разград, по реда на чл.19 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ с 

Протоколно решение №2 от 29.07.2008 година, на комисия по чл.19, 

ал.2 от ЗСПЗЗ и ще се произнесе с решение за възстановяване правото 

на собственост след предоставяне на имоти от общинския съвет по 

реда на § 27, ал.2 от Преходните и  заключителните разпоредби на 

Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползуването на земеделските земи (ДВ бр. 62 от 2010г.). 

 Съгласно разпоредбата на чл.45д, ал.6 от ППЗСПЗЗ – при 

упражняване на правата на собственика, както и във връзка с 

устройство на територията за земите от общинския поземлен фонд, 

общинският съвет и кметът на общината осигуряват изпълнението на 
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задължението за предоставяне на земи по §27 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. 

Съгласно ал.2, т. 2 от посочената разпоредба общинските съвети 

предоставят земи от общинския поземлен фонд за изпълнение на 

съдебни решения за признато право на собственост. 

Възстановяването на собствеността става в реални граници там, 

където съществуват или е възможно да бъдат установени. В случаите, 

когато границите не са установени, възстановяването може да се 

осъществява в реални граници върху равностойни по количество земи 

в землището на съответното населено място. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21,ал.1, т.8 и 

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

администрация, §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във вр. с чл. 10а, ал. 

2 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл. 45ж, ал.2 от Правилника  за прилагане 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

/ППЗСПЗЗ/ и Решение № 402/28.12.1999 г. на Районен съд Разград, 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, 

„против” – няма, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И : 

 

1.    Предоставя на наследниците на Петър Иванов Драгийчев 

поземлени имоти с площ 12 915 кв.м, представляващи поземлени 

имоти с идентификатори: 61710.508.2, 61710.508.3, 61710.508.4, 

61710.508.5, 61710.508.6, 61710.508.7, 61710.508.8, 61710.508.9, 

61710.508.10, 61710.508.11 по КВС, местността „Хендем“, в землището 

на гр. Разград, община Разград, върху които имоти има учредени 

тежести, а именно наличен договор за наем, надлежно вписан в 

имотния регистър, със срок на действие до 01.10.2016г., който остава в 

сила до тази дата за новия приобретател на имотите. 

2.     Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

3.  След влизане в сила решението да бъде изпратено на Общинска 

служба по земеделие гр.Разград за продължаване на предвидената в 

чл. 45д от ППЗСПЗЗ процедура по възстановяване правото на 

собственост на земеделската земя. 

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда и в сроковете в 

Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд 

Разград. 
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С Т А Т И Я  4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка от  Д-Р ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ ВАСИЛЕВ  – 

КМЕТ НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

Относно: Прeдоставяне на земеделски земи от общински 

поземлен фонд, находящи се в землището на с. Пороище в изпълнение 

на съдебно решение за възстановяване на собствеността върху 

земеделска земя по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 

вх.№272. Моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров не участва    

12. Илия Христов Илиев Не участва   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова Не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   
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29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 122 
 

В Общинска служба по земеделие гр. Разград е внесено искане по 

реда на чл.45д от Правилника за прилагане на Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ от Милен Иванов 

Дечков наследник на Неделя Иванова Хинкова, за изпълнение на 

Решение № 54/28.02.2006 г. на Районен съд Разград, с което е признато 

за установено, че наследниците на Неделя Иванова Хинкова имат 

право да им бъде възстановена собствеността върху земеделски земи с 

площ от 6,8 дка, в землището на гр. Разград, община Разград.  

  Във връзка с подаденото искане Общинска служба по земеделие 

гр. Разград уведомява, че ще се произнесе с решение за възстановяване 

правото на собственост след предоставяне на имоти от Общинския 

съвет по реда на § 27, ал.2 от Преходните и  заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ бр. 62 от 

2010г.). 

Съгласно разпоредбата на чл.45д, ал.6 от ППЗСПЗЗ – при 

упражняване на правата на собственика, както и във връзка с 

устройство на територията за земите от общинския поземлен фонд, 

общинският съвет и кметът на общината осигуряват изпълнението на 

задължението за предоставяне на земи по §27 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ. 

Съгласно ал.2, т. 2 от посочената разпоредба общинските съвети 

предоставят земи от общинския поземлен фонд за изпълнение на 

съдебни решения за признато право на собственост. 

Възстановяването на собствеността става в реални граници там, 

където съществуват или е възможно да бъдат установени. В случаите, 

когато границите не са установени, възстановяването може да се 

осъществява в реални граници върху равностойни по количество земи 

в землището на съответното населено място или в друго землище със 

съгласието на собствениците. Депозирано е съгласие от 11.05.2016 г. за 

възстановяване на земи в землището на с. Пороище, община Разград. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21,ал.1, т.8 и 

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

администрация, §27, ал.2, т.2 от Преходните и заключителните 
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разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във вр. с чл. 10а, ал. 

2 от ЗСПЗЗ, чл.45д, ал.6 и чл. 45ж, ал.2 от Правилника  за прилагане 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

/ППЗСПЗЗ/ и Решение № 54/28.02.2006 г. на Районен съд Разград, 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, 

„против” – няма, „въздържали се” – няма, 

  

Р Е Ш И : 

 

1. Предоставя на наследниците на Неделя Иванова Хинкова 

имоти с обща площ 6,749 дка, представляващи имоти № 204097 по 

КВС, в местността „Джумлйолу“, в землището на с. Пороище, Община 

Разград, с площ 5.795 дка и № 225003 по КВС, в местността „Мандра“, 

в землището на с. Пороище, Община Разград, с площ 0.954дка, върху 

които имоти има учредени тежести, а именно наличен договор за наем, 

надлежно вписан в имотния регистър, със срок на действие до 

01.10.2016г., който остава в сила до тази дата за новия приобретател на 

имотите.  

2.  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

3.  След влизане в сила решението да бъде изпратено на 

Общинска служба по земеделие гр.Разград за продължаване на 

предвидената в чл. 45д от ППЗСПЗЗ процедура по възстановяване 

правото на собственост на земеделската земя. 

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда и в сроковете в 

Административнопроцесуалния кодекс 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.№ 273. 

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

ОТНОСНО: Изменение  на програмата за управление и 

разпореждане с имоти –общинска собственост  за 2016 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 следните имоти: 

= Поземлен имот № 332, в кв.17 по кадастралния план на с.Ушинци 
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= Административна сграда, предназначена за кметство, читалище и 

ритуална зала, находяща се в парцел I-57, кв.4 по плана на с. Просторно. 

Имотите не са включени в Програмата за управление и разпореждане 

с имоти - общинска собственост за 2016 година, приета с Решение №29 по 

Протокол № 4/26.01.2016 година на Общински съвет Разград 

 След приемане на програмата е получена молба за закупуване на 

имота  в с.Ушинци и писмо  от ръководителя  на Областна пощенска 

станция гр.Разград за оказване на съдействие за преместване на 

пощенската станция в с. Просторно в имот-общинска собственост, 

свързано с промяна на собствеността на сградата, в част от която е 

функционирала пощенската служба. За подходящо е определено 

помещение,  намиращо се в административната сграда, предназначена за 

кметство, читалище и ритуална зала.   

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

за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 

година, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното Решение:  

1.Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост за 2016 година, приета с Решение №29 по 

Протокол № 4/26.01.2016 година на Общински съвет Разград, като следва: 

 1.1. В раздел II, т.1.2 се изменя , както следва : „Продажби : 9 броя 

имота – 205 000 лв.”  

 1.2. В раздел II, т.2.2.1 се изменя , както следва : Наем : 143 броя – 

487 350 лв., в т.ч. 40 броя  на стойност 133 000 лв. за Бизнес зона 

„Перистър” 

 1.3. В раздел III,  точка 1.2 се изменя както следва: „Продажби -9 

броя” и се добавя нова точка 9 със следното съдържание: 

 „ 7. Имот №332, в кв.17, с.Ушинци, ул.”Марица” 7 , 1010 кв.м.”  

   1.4. В раздел III, точка 2.2.1. , се изменя както следва:  „Общо 

имоти, отдавани под наем 143 броя, с предстоящи процедури - 31 броя” и 

се добавя нова точка 31 със следното съдържание:  

„31. Помещение от партерен  етаж на административна сграда в 

с..Просторно, ул.”Стара планина” №1” 

2.Изменението и допълнението на програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година да се отрази 

в интернет страницата на Община Разград. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната е разгледана в постоянните комисии по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 
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връзка с НПО. Господин Анастасов, за постоянната комисия по общинска 

собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия изрази становище по 

докладната записка, с 5 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате възможност да задавате въпроси  към  вносителя. Не виждам 

желаещи да задават въпроси. Изказвания, предложения. Няма такива. 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. № 273. 

Моля, гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров не участва    

12. Илия Христов Илиев Не участва   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   
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20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 123 

 

С Решение №29 по Протокол №4/26.01.2016 година на Общински 

съвет Разград е приета Програма за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост  за 2016 година. Съгласно т.1 от Раздел 

IV от програмата, същата подлежи на актуализация при възникнала 

необходимост през годината. 

Община Разград е собственик  на следните имоти: 

• Поземлен имот № 332, в кв.17 по кадастралния план на с. 

Ушинци 

• Административна сграда, предназначена за кметство, 

читалище и ритуална зала, находяща се в парцел I-57, кв.4 по плана 

на с. Просторно. 

 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 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 от  

Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2016 година, Общински съвет Разград, след поименно 

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

Р Е Ш И: 

 

1.Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 

имоти - общинска собственост за 2016 година, приета с Решение №29 
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по Протокол № 4/26.01.2016 година на Общински съвет Разград, като 

следва: 

 1.1. В раздел II, т.1.2 се изменя , както следва : „Продажби : 9 

броя имота – 205 000 лв.”  

 1.2. В раздел II, т.2.2.1 се изменя , както следва : Наем : 143броя – 

487 350 лв., в т.ч. 40 броя  на стойност 133 000лв. за Бизнес зона 

„Перистър” 

 1.3. В раздел III,  точка 1.2 се изменя както следва: „Продажби -9 

броя” и се добавя нова точка 9 със следното съдържание: 

 „ 7. Имот №332, в кв.17, с. Ушинци, ул.”Марица” 7 , 1010 кв.м.”  

   1.4. В раздел III, точка 2.2.1. , се изменя както следва:  „Общо 

имоти, отдавани под наем 143 броя, с предстоящи процедури - 31 броя” 

и се добавя нова точка 31 със следното съдържание:  

„31. Помещение от партерен  етаж на административна сграда 

в с..Просторно, ул.”Стара планина” №1” 

2.Изменението и допълнението на програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016 година да се 

отрази в интернет страницата на Община Разград. 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я  6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 274. 

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

Община Разград 

ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от 

имот- публична общинска собственост на читалище „Просвета 1895” 

с.Топчии. 

Заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа 

общински съветници, Община Разград е собственик на имот - публична 

общинска собственост - сграда „Читалище”, находяща се в парцел 

„Читалище” в кв.39 по плана на с. Топчии с АОС №1/142 от 

20.11.1997год., съгласно чл.2а от Закона за общинска собственост, във 

връзка с Указ №111 от 2003 год. на Президента на Република България. В 

Община Разград е постъпила молба от Народно читалище „Просвета 
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1895”с.Топчии с искане за оформяне документално ползването по 

надлежния ред на читалищната сграда. Читалището е вписано под № 2404 

в Регистъра на народните читалища.  

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

ЗМСМА,  § 4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

народните читалища, чл.7, ал.2, изр.2, чл.39, ал.5 от Закона за общинската 

собственост и чл.39, ал.4  от Наредба № 2 на Общински съвет Разград  за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, предлагам Общински съвет Разград да вземе следното 

Решение:  1. Да се предостави за безвъзмездно ползване на Народно 

читалище „Просвета 1895” с. Топчии имот – публична общинска 

собственост - двуетажна сграда „Читалище”, находяща се в парцел 

„Читалище” в кв.39 по плана на с. Топчии, при граници на имота: улица, 

парцел VІІ, улица, парцел VІ-387 и УПИ ІV-388. 

2.Възлага  на кмета на Община Разград да  изготви заповед  за 

предоставяне безвъзмездно за ползване  на имота, описан в т.1.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната е разгледана в постоянните комисии по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол, по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с НПО и по култура, културно – историческо наследство и духовни 

ценности. Господин Анастасов, за постоянната комисия по общинска 

собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия изрази становище по 

докладната записка, с 5 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с  6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ 

проекта за решение беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по култура. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 
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Уважаеми колеги, докладната записка бе подкрепена в постоянната 

комисия по култура, културно – историческо наследство и духовни 

ценности, с 6 гласа „ЗА”, „против” – няма и „въздържали се” – няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате възможност да задавате въпроси към вносителя. Заповядайте. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС 

Благодаря, госпожо Председател. Искам да попитам само вносителя 

дали е технически пропуск да не се споменава срока за безвъзмездното 

ползване или съзнателно така е оформена докладната? Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

В същност срок няма. Наистина е безсрочно правото на ползване и то 

е по силата на Закона за народните читалища, § 4, който казва, че към 

момента на влизане в сила на този параграф, който за съжаление влиза в 

сила отдавна, но това не е до сега осъществено фактически, всички 

заварени към момента на влизане в сила на този параграф сгради, които се 

ползват от народните читалища преминават в тяхно ползване и им се 

учредява право на ползване. Тоест, не говорим за новоучредено читалище, 

на което по реда на Закона за общинската собственост предоставяме 

сграден фонд, а за такива които са заварено положение. Просто им се 

учредява по силата на Закона за народните читалища правото на ползване. 

Благодаря.     

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доуточняващ въпрос. Заповядайте.  

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС 

Ако хипотетично сметнем, че след време това читалище преустанови 

своята дейност тогава информира ли Общината, че е преустановило 

дейността си и връща самата сграда за определяне на друго 

предназначение от страна на Общината?  

 

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

В заповедта и договора, с който се предоставя има такава клауза, при 

преустановяване или закриване, или ликвидация на юридическото лице 

договора автоматично се прекратява.  

.  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Доволен ли сте, доктор Апти? Имате ли други въпроси? Няма 

въпроси. Изказвания, предложения. Не виждам желаещи. Пристъпваме към 

поименно гласуване на докладна записка с вх. № 274. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров не участва    

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков Не участва   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 
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РЕШЕНИЕ 

№ 124 
 

Община Разград е собственик на имот-публична общинска 

собственост - сграда „Читалище”, находяща се в парцел „Читалище” в 

кв.39 по плана на с.Топчии с АОС №1/142 от 20.11.1997год., съгласно 

чл.2а от Закона за общинска собственост, във връзка с Указ №111 от 

2003 год. на Президента на Република България. В Община Разград е 

постъпила молба от читалище „Просвета 1895”с.Топчии с искане за 

оформяне документално ползването по надлежния ред на 

читалищната сграда. Читалището е вписано под № 2404 в Регистъра 

на народните читалища. 

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

ЗМСМА,  § 4, ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби на 

Закона за народните читалища, чл.7, ал.2, изр.2, чл.39, ал.5 от Закона 

за общинската собственост и чл.39, ал.4  от Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград  за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост, Общински съвет Разград, след 

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

се” – няма, 

Р Е Ш  И : 

 

 1. Да се предостави за безвъзмездно ползване на Народно 

читалище „Просвета 1895” с. Топчии имот – публична общинска 

собственост-двуетажна сграда „Читалище”, находяща се в парцел 

„Читалище” в кв.39 по плана на с. Топчии, при граници на имота: 

улица, парцел VІІ, улица, парцел VІ-387 и УПИ ІV-388. 

2.Възлага  на кмета на Община Разград да  изготви заповед  за 

предоставяне безвъзмездно за ползване  на имота, описан в т.1.  

3.Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 7 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№275. 

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

 Относно: Участие на Община Разград в сътрудничество с 

Дружество „Военноинвалид“ гр. Разград. 

Заповядайте,  господин Василев. 
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Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. 

 В Община Разград е постъпило предложение от Съюза на 

военноинвалидите и военнопострадалите за съвместна дейност и 

сътрудничество от месец януари 2016 г. Във връзка с това е изготвен 

проект за  споразумение за сътрудничество между Община Разград и 

Дружество „Военноинвалид“ гр. Разград. Предмет на споразумението е 

взаимодействие и сътрудничество при реализиране на основната цел на 

Закона за военноинвалидите и военнопострадалите относно осигуряване на 

съответните условия за интегрирането на военноинвалидите и 

военнопострадалите в обществения живот, утвърждаване на националните 

традиции, символи и войнски добродетели сред обществото. Съгласно чл. 

61, ал. 1 от ЗМСМА споразумението за сътрудничество подлежи на 

одобрение от общинския съвет. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 61  

от ЗМСМА и предложение от Съюза на военноинвалидите и 

военнопострадалите за съвместна дейност и сътрудничество, предлагам на    

Общински съвет Разград да вземе следното Решение: 

1.Одобрява споразумение за сътрудничество между Община Разград 

и Дружество „Военноинвалид“ гр. Разград- приложение № 1. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 

комисии: по бюджет, финанси и икономическа политика; по законност, 

превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 

предложения на гражданите и връзка с НПО и по социална политика, 

трудова заетост и здравеопазване. Моля госпожа Димитрова, за 

постоянната комисия по бюджет.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаеми колеги общински съветници, докладна 

записка с вх. № 275 беше разгледана в постоянната комисия по бюджет, 

финанси и икономическа политика  и единодушно беше одобрена със 7 

гласа „ЗА” , без „против” и „въздържали се”.   

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За постоянната комисия по законност, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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За постоянната комисия по социална политика, доктор Петров. 

 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 

решение с гласували „ЗА” – 7, без „против” и без „въздържали се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате възможност да задавате въпроси към вносителя. 

Не виждам желаещи за  въпроси. Имате ли изказвания, предложения? Ако 

няма такива пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№275. 

Моля гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 125 

 

 В Община Разград е постъпило предложение от Съюза на 

военноинвалидите и военнопострадалите за съвместна дейност и 

сътрудничество   с вх. № АО-05-03-513 от 14.01.2016 г. Във връзка с 

това е изготвен проект на споразумение за сътрудничество между 

Община Разград и Дружество „Военноинвалид“ гр. Разград. Предмет 

на споразумението е взаимодействие и сътрудничество при 

реализиране на основната цел на Закона за военноинвалидите и 

военнопострадалите относно осигуряване на съответните условия за 

интегрирането на военноинвалидите и военнопострадалите в 

обществения живот, утвърждаване на националните традиции, 

символи и войнски добродетели сред обществото. Съгласно чл. 61, ал. 

1 от ЗМСМА споразумението за сътрудничество подлежи на одобрение 

от общинския съвет. 

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

61  от ЗМСМА и предложение от Съюза на военноинвалидите и 

военнопострадалите за съвместна дейност и сътрудничество   с вх. № 

АО-05-03-513 от 14.01.2016 г., Общински съвет Разград, с 30 гласа 

«ЗА», «против» - няма, «въздържали се» - няма,  

 

Р  Е  Ш  И  : 

 

1.Одобрява споразумение за сътрудничество между Община 

Разград и Дружество „Военноинвалид“ гр. Разград- приложение № 1. 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на Община Разград и 

Областен управител на Област Разград  в 7-дневен срок от приемането му. 
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Решението подлежи на оспорване в срока и по реда на АПК пред 

Административен съд Разград. 

      

 
Приложение № 1 

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

 Днес ………..2016 г. в гр. Разград, в съответствие с изискванията на чл. 61 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, 

1. ОБЩИНА РАЗГРАД, представлявана от кмета д-р Валентин Стефанов Василев и 

2. ДРУЖЕСТВО „ВОЕННОИНВАЛИД“ ГР. РАЗГРАД, представлявано от 

председателя Ибрахим Мусов Алиев, 

в качеството си на страни по споразумението, съставиха настоящето споразумение за 

сътрудничество със следното съдържание: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

 

1. Взаимодействие и сътрудничество при реализиране на основната цел на Закона 

за военноинвалидите и военнопострадалите относно осигуряване на съответните 

условия за интегрирането на военноинвалидите и военнопострадалите в обществения 

живот, утвърждаване на националните традиции, символи и войнски добродетели сред 

обществото. 

II. ЦЕЛ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО 

 

2. Осигуряване на съответните условия за интегрирането на военноинвалидите и 

военнопострадалите в обществения живот, утвърждаване на националните традиции, 

символи и войнски добродетели сред обществото. 

 

III. ФОРМА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

3. За изпълнение на конкретните дейности, регламентирани в настоящето 

споразумение за сътрудничество. 

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

4. Ръководството на ДРУЖЕСТВО „ВОЕННОИНВАЛИД“ ГР. РАЗГРАД да 

изучава социалните, битови, здравните, транспортните и трудови проблеми на 

военноинвалидите и военнопострадалите и търси съдействие от общинското 

ръководство за подпомагане тяхното разрешаване в съответствие с изискванията на 

нормативната база и с възможностите на общината. 

5. Ежегодно в бюджета на Община Разград да се предвиждат финансови средства 

за еднократни помощи за лечение, които се отпускат на база на регламентирани 

критерии. 

6. Ръководството на ДРУЖЕСТВО „ВОЕННОИНВАЛИД“ ГР. РАЗГРАД след 

извършено предварително проучване, ежегодно да подава заявка до кмета на Община 

Разград за отпускането на определено количество дървен материал за отопление за 

нуждаещите му членове. 

7. Община Разград да оказва съдействие и подкрепа на клубовете на 

военноинвалидите и военнопострадалите, като покрива комунално-битовите им 
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разходи и им предоставя средства за организиране на културни и социални 

мероприятия, съобразно заложените в бюджета средства. 

8. Във връзка с реализирането на законовото право на безплатно пътуване с 

обществените превозни средства по автобусната мрежа в общината и по 

вътрешноградския транспорт, кметът на общината или упълномощено от него лице 

ежегодно да издава на правоимащите членове на дружеството абонаментни карти за 

следващата календарна година при условията на Наредбата за условията и реда за 

предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на 

цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в 

нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени 

пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни 

документи за извършване на превози, след което да информира ръководството на 

дружеството.  

9. В изпълнение на социалната политика Община Разград да изгражда ефективни 

модели на сътрудничество и съдействие на дружеството с Дирекция за социално 

подпомагане гр. Разград. 

10. Двете страни да изработят план за провеждане на основни инициативи и 

мероприятия, свързани с национални традиции, чествания, празници и 

военнопатриотична дейност. 

11. Двете страни да си сътрудничат при възстановяване на стари или изграждането 

на нови паметници и паметни плочи.  

12. Да се проведат съвместни срещи с кметовете на кметства и кметските 

наместници на населените места с оглед разширяването кръга на установяване на 

военноинвалиди и военнопострадали на територията на Община Разград. 

13. Община Разград чрез Общинско радио и чрез кабелната телевизия, с която има 

сключен договор, да отразява съвместните прояви и инициативи. 

 

 Настоящето споразумение за сътрудничество е одобрено с Решение № 125 

по Протокол № 11 от 31.05.2016 г. на Общински съвет Разград. 

 Настоящето споразумение се състави в ………..екземпляра. 

 

     СПОРАЗУМЕЛИ СЕ: 

 

ОБЩИНА РАЗГРАД                                        ДРУЖЕСТВО „ВОЕННОИНВАЛИД“ ГР. 

             РАЗГРАД 

К М Е Т :                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

    /д-р ВАЛЕНТИН ВАСИЛЕВ/                                   / ИБРАХИМ АЛИЕВ/ 

 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 276. 

 Докладна записка от Галина Милкова Георгиева- Маринова  – 

заместник кмет на Община Разград 

 Относно: Продължаване срока на договори за наем за жилищни 

имоти – частна общинска собственост. 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  



34 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник кмет на Община Разград 

Благодаря. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, с 

договор от месец май 2010 г.  в общинско жилище, находящо се в 

гр.Разград, ж.к.”Орел”, бл.1, вх.Б, ап.8, ет.3 е настанена Изабела Цонева 

Стоянова. Поради изтичане на срока за настаняване е подадено заявление от 

наемателката за продължаване на наемните правоотношения. На второ 

място също с договор от месец юни 2010 година в общинско жилище, 

находящо се в гр.Разград, ж.к „Орел”, бл.12, вх.В, ап.17 е настанен 

Александър Петров Иванов  за срок до 07.06.2013 г. С последваща Заповед  

от  07.06.2013 г. на Кмета на Община Разград наемният срок е продължен с 

3 /три/ години, считано до 07.06.2016 г. Наемателят е починал поради което 

има и анекс към договора с неговата съпруга Костадинка Николова Петкова 

от 30.10. 2014 година. Този анекс също изтича, считано до 07.06. 2016 

година. Постъпила е молба и от втората наемателка за продължаване на 

наемните правоотношения.  

Комисията по чл.3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград е 

разгледа подадените заявления и е установи, че лицата отговарят на 

условията за продължаване срока на договора за наем и към настоящия 

момент нямат неразплатени задължения.  

Предвид гореизложеното, както и на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, 

ал.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.4 от ЗОС и чл.18, ал.3 от Наредба № 17 на 

Общински съвет Разград ви предлагаме проект за Решение, с което да бъдат 

продължени договорите за наем с наематели на жилищни имоти- частна 

общинска собственост както следва: 

 1. На Изабела Цонева Стоянова /двучленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.1, вх.Б, ап.8, ет.3  

/едностаен апартамент/  до 03.05.2020 година. 

         2. Договора за наем от 07.06.2010 г. на Костадинка Николова Петкова 

/едночленно семейство/ - наемател на общинско жилище в гр.Разград, ж.к. 

„Орел”,бл.12, вх.В, ап.17, ет.6 /двустаен апартамент/  до 07.06.2020 година. 

          ІІ. Поради настъпили промени в жилищната нужда, съгласно 

предвидените в чл.13 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград норми 

за жилищно задоволяване, при възможност на Костадинка Николова 

Петкова да бъде предоставена гарсониера. При липса на свободна такава, 

да се приложат разпоредбите на чл.13, ал.6 от Наредба № 17 на Общински 

съвет Разград. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в постоянната 

комисия по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и в ПК по законност, превенция на 

корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 



35 

 

гражданите и връзка с НПО. Господин Анастасов, за постоянната комисия 

по управление на общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия изрази становище по 

докладната записка с 5 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За постоянната комисия по законност, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Изказвания, предложения. Няма 

такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. № 

276.  
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева Не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров не участва    

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   
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22. Петя Ангелова Петкова Не участва   

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. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 126 

 

1.  С договор от 03.05.2010 г.  в общинско жилище, находящо се в 

гр.Разград, ж.к.”Орел”, бл.1, вх.Б, ап.8, ет.3 е настанена Изабела Цонева 

Стоянова. Поради изтичане на срока за настаняване е подадено 

заявление от наемателката с вх.№ АО-05-03-3053  от 01.04.2016 г. за 

продължаване на наемните правоотношения.  

2.  С договор от 07.06.2010 г. в общинско жилище, находящо се в 

гр.Разград, ж.к „Орел”, бл.12, вх.В, ап.17 е настанен Александър Петров 

Иванов  за срок до 07.06.2013 г. С последваща Заповед № 673 от  

07.06.2013 г. на Кмета на Община Разград наемният срок е продължен с 

3 /три/ години, считано до 07.06.2016 г. Наемателят е починал на 

23.06.2013 г. и  като основна страна в правата на наемател по 

сключеният договор встъпва  Костадинка Николова Петкова, за което е 

сключен на 30.10.2014 г. Анекс към договор за отдаване под наем на 

жилищен имот- частна общинска собственост от 07.06.2010 г. Поради 

изтичане на срока за настаняване е подадено Заявление от 

наемателката с вх. № АО-05-03- 3300 от 08.04.2016 г. за продължаване 

на наемните правоотношения . 

           Комисията по чл. 3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград 

е разгледала подадените заявления и е установила, че лицата отговарят 

на условията за продължаване срока на договора за наем и към 

настоящия момент нямат неразплатени задължения. 

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.4 от ЗОС и чл.18, ал.3 от Наредба № 17 

на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване 

жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на 
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общински жилища, Общинският съвет, след поименно гласуване, с 27 

гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

          І .  Продължава срока на договорите за наем с наематели на 

жилищни имоти- частна общинска собственост както следва:  

         1. Продължава срока на договора за наем от 03.05.2010 г. на 

Изабела Цонева Стоянова /двучленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.1, вх.Б, ап.8, ет.3  

/едностаен апартамент/  до 03.05.2020 година. 

         2. Продължава срока на договора за наем от 07.06.2010 г. на 

Костадинка Николова Петкова /едночленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”,бл.12, вх.В, ап.17, ет.6 

/двустаен апартамент/  до 07.06.2020 година. 

          ІІ. Поради настъпили промени в жилищната нужда, съгласно 

предвидените в чл.13 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград 

норми за жилищно задоволяване, при възможност на Костадинка 

Николова Петкова да бъде предоставена гарсониера. При липса на 

свободна такава, да се приложат разпоредбите на чл.13, ал.6 от 

Наредба № 17 на Общински съвет Разград. 

          ІІІ. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди за 

продължаване срока на договорите за наем с наемателите по точка І и 

сключи анекси към договорите. 

          ІV. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и Областен управител на Област Разград, в 7-дневен срок от 

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 
 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 277. 

 Докладна записка от Галина Милкова Георгиева- Маринова  – 

заместник кмет на Община Разград 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване 

върху имот - частна общинска собственост на  СНЦ „Тенис клуб“ 

Разград. 

Заповядайте. 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник кмет на Община Разград 
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Благодаря. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, Община 

Разград е собственик на имот – частна общинска собственост с 

идентификатор №61710.502.6104 по кадастралната карта на гр.Разград, с 

площ 10350 кв.м., съгласно АОС №155/26.01.2007г.. Върху имота в 

продължение от 1998 г. до сега е имало учредено безвъзмездно право на 

ползване на същото Сдружение с нестопанска цел  „Тенис клуб“ Разград, 

съответно с договори от 1998 г. за 10 години  и от 2008г. за 7 години. 

Сдружението през целия период на ползване е поддържало имота в 

отлично състояние и влагало средства за построяване на бани, санитарни 

възли,  съблекални и тренировъчна стена. 

С молба от 12.04.2016г. председателят на сдружението е поискал да 

бъде сключен нов договор за учредяване безвъзмездно право на ползване 

върху имота.  

Молбата беше разгледана от комисията по чл.2 от Наредба № 2 на 

ОбС Разград, която се произнесе положително за  учредяване на  

безвъзмездно право на ползване за срок от 7 години. 

Предвид гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.8, чл.22, ал.1 

от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.39, ал.3 от  

Наредба №2 на Общински съвет Разград, ви предлагаме проект за решение, 

с което: 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 7 години на  

Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб“ Разград върху имот – частна 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 

№61710.502.6104 по кадастралната карта на гр. Разград, с площ 10350 

кв.м., актуван с АОС №155/26.01.2007г. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да сключи договор за 

учредяване на  безвъзмездно право на ползване върху имота, описан в т.1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната е разглеждана в постоянните комисии: по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол; по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с НПО и в постоянната комисия за младежта, спорта и туризма.  

Господин Анастасов, за постоянната комисия по общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия изрази становище  по 

докладната записка с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
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Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За постоянната комисия по спорт докладва господин Парашкевов.  

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

На заседание на постоянната комисия за младежта и спорта 

комисията подкрепи докладната записка и проекта за решение с 5 гласа 

„ЗА”, без „против” и „въздържали се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате възможност да задавате въпроси към вносителя. Няма 

желаещи. Изказвания, предложения. Няма такива. Пристъпваме към 

поименно гласуване на докладна записка с вх.№277. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева Не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров не участва    

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова Не участва   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   
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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. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 127 

 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 

№61710.502.6104 по кадастралната карта на гр.Разград /по предходен 

план: парцел I-„Игрище за тенис”, в кв.318/, с площ 10350кв.м., 

съгласно АОС №155/26.01.2007г.  Върху имота е учредено безвъзмездно 

право на ползване на СНЦ „Тенис клуб“ Разград с договор, чийто срок 

е изтекъл. 

 С молба с вх.№АО-05-03-3389/12.04.2016г. председателят на 

сдружението е поискал да бъде сключен нов договор за учредяване 

безвъзмездно право на ползване върху имота. Молбата е разгледана от 

комисията по чл.2 от Наредба № 2 на ОбС Разград, която се е 

произнесла да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 7 

години  върху  имота. 

 Предвид гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.8, чл.22, 

ал.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, 

чл.39, ал.3 от  Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане 

с имоти и вещи – общинска собственост на Общински съвет Разград, 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, 

„против” – няма, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 7 години 

на  Сдружение с нестопанска цел „Тенис клуб“ Разград върху имот – 

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор №61710.502.6104 по кадастралната карта на гр. 

Разград /по предходен план: парцел I-„Игрище за тенис”, в кв.318/, с 

площ 10350 кв.м., при граници на имота: имоти №№ 61710.502.7157; 
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61710.502.6365; 61710.502.7156; 61710.608.4698; 61710.608.4674 и 

61710.608.4685, актуван с АОС №155/26.01.2007г. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да сключи договор за 

учредяване на  безвъзмездно право на ползване върху имота, описан в 

т.1. 

3.  Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване  в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 10 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 278. 

Докладна записка от Галина Милкова  Георгиева-Маринова – зам.-

кмет на Община Разград 

 ОТНОСНО:  Провеждане на публичен търг за отдаване под наем 

на част от имот – публична общинска собственост. 

Заповядайте. 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник кмет на Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, в Община 

Разград е получено писмо от ръководителя  на Областна пощенска станция 

гр.Разград за оказване на съдействие за преместване на пощенската 

станция в с.Просторно в имот-общинска собственост. Искането е във 

връзка с промяна на собствеността на сградата, в част от която е 

функционирала пощенската станция в населеното място. Извършен е  

оглед на общинските имоти и е определено помещение, подходящо за 

целта, намиращо се в  административна сграда, предназначена за кметство, 

читалище и ритуална зала. Помещението е одобрено като подходящо от 

ОПС Разград. 

Писмото на ръководителя на Областна пощенска станция  Разград е 

разгледано на заседание на комисията по чл.2 от Наредба №2 на Общински 

съвет Разград, която е приела решение да се проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на помещение от административна сграда 

в с. Просторно за административни дейности и услуги. 

С оглед на гореизложеното, както и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 

от Закона за общинската собственост,  чл.15, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба 

№2 на Общински съвет Разград,  ви предлагаме проект за решение: 

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

наем за срок от 10 години на част от имот-публична общинска 
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собственост, представляваща помещение с площ от 20 кв.м. от партерен  

етаж на административна сграда в с.Просторно, ул.”Стара планина” №1, 

актувана с АОС  №2/172 от 15.03.1999 г., с предназначение – за 

извършване на административни дейности и услуги, на цена в размер 39,80 

лв., без ДДС , определена съгласно Приложение №1 от Наредба №2 на 

ОбС Разград. 

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

договор със спечелилия търга за отдаване под наем  на  частта от имота, 

описана в т.1. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в постоянните 

комисии  по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол, и по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с НПО. Господин Анастасов, за постоянната комисия по общинска 

собственост.   

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Постоянната комисия изрази становище по докладната записка  с 5 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянната комисия по законност, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Изказвания, предложения. Няма 

такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 

вх.278. Моля гласувайте. 

 

Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров той гласува с вдигане на ръка „ЗА”. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 
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1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева Не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +  с вдигане на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова Не участва   

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. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 128 

 

Община Разград е собственик на имот - публична общинска 

собственост, представляващ административна сграда, предназначена 

за кметство, читалище и ритуална зала, находяща се в парцел I-57, 

кв.4 по плана на с.Просторно, съгласно АОС №2/172 от 15.03.1999 г. 

Част от имота, представляващ помещение с площ от 20 кв.м. от 

партерния  етаж на административната  сграда е включен в  
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Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2016 година за отдаване под наем. 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 от 

Закона за общинската собственост,  чл.15, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба 

№2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване, с 26 гласа „ЗА”, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма,  

 

Р Е Ш И: 

 

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

под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска 

собственост, представляваща помещение с площ от 20 кв.м. от 

партерен  етаж на административна сграда в с. Просторно, ул.”Стара 

планина” №1, актувана с АОС  №2/172 от 15.03.1999 г., при граници на 

частта от имота: запад – асфалтов път, юг - читалищна стая, изток - 

складово помещение, с предназначение – за извършване на 

административни дейности и услуги, на цена в размер 39,80 лв., без 

ДДС , определена съгласно Приложение №1 от Наредба №2 на ОбС 

Разград. 

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

сключи договор със спечелилия търга за отдаване под наем  на  частта 

от имота, описана в т.1. 

3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 11 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№279. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева - Маринова – зам.-

кмет на Община Разград 

Относно: Отдаване под наем без търг или конкурс на част от 

имот частна общинска собственост на СНЦ ”ДА БЪДЕМ ХОРА” гр. 

Разград за осъществяване на образователни и социални дейности и 

услуги. 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, в Община 

Разград е получена молба от Сдружение с нестопанска цел” ДА БЪДЕМ 

ХОРА” гр. Разград с искане за отдаване под наем за социални дейности и 

услуги на помещение № 20 /двадесет/  с площ от 30 кв.м., актувано с АОС 

№ 604 от 08.02.1999г. , находящо се в сграда в гр. Разград, бул. „България” 

№ 21 П. 

Предметът на дейност на сдружението е социална интеграция на 

деца и възрастни в неравностойно положение, утвърждаване на духовните 

ценности, развитие на гражданското общество, здравеопазването, 

културата, науката, техниката, технологиите и физическата култура, 

подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата нуждаещи се от 

грижи и т.н.  

Молбата е разгледана на заседание на комисията по чл. 2 от Наредба 

№ 2 на Общински съвет, която е приела положително решение по нея.  

Във връзка с гореизложеното, както и на основание чл.21, ал.1, т.8 от 

ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 от 

Наредба № 2 на Общински съвет Разград и молба с вх. № АО- 05-03-

3042/01.04.2016г. и допълнителна такава с която първоначалното 

помещение 26 беше променено на помещение №20 ви предлагаме проект 

за решение, с което: 1.  Да се отдаде под наем за срок от 5/пет/години  на 

СНЦ ”ДА БЪДЕМ ХОРА” гр. Разград част от имот – частна общинска 

собственост, представляващ  помещение от сграда Битов комбинат 

№20/двадесет/,  с площ от 30 кв.м., актувана с АОС № 604 от 08.02.1999г., 

находяща се в гр. Разград , бул. „България” № 21 П за осъществяване на 

социални дейности и услуги при месечна наемна цена в размер на 3,00/три/ 

лева без ДДС, определена съгласно Приложение № 1 към  Наредба № 2 на 

Общински съвет  Разград. 

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

договор за наем със СНЦ” ДА БЪДЕМ ХОРА”гр. Разград, за  частта от 

имота, която описах.  Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Докладната записка е разгледана в постоянните комисии: 

по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол; по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с НПО и в социална политика, трудова заетост и здравеопазване.  

Господин Анастасов, за постоянната комисия по общинска 

собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 
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Уважаеми колеги, постоянната комисия изрази становище по 

докладната записка, като гласували „ЗА” -2, „против” -  1, и 2 – ма 

„въздържали се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Постоянна комисия по законност, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с  3 гласа „ЗА“, без „против“ и 3 – ма „въздържали 

се“, постоянната комисия по законност не можа да формира редовно 

решение по докладната записка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Постоянната комисия по социална политика, доктор 

Петров. 

 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 

На своето редовно заседание комисията подкрепи докладната 

записка и проекта за решение. От присъствали 7 члена, гласували   „ЗА“ - 

6, без „против“ и „въздържали се“ – 1.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Няма въпроси. 

Изказвания, предложения. Не виждам такива.  

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Вземам думата само, за да изкажа 

благодарност към госпожа Иванова, която се отказа от първоначалното си 

намерение за първото помещение на предната сесия, което беше поради 

възникнала необходимост от съвместен проект между Окръжен съд 

Разград и Община Разград за предоставяне на помещение, ремонт и 

изграждане на „синя стая” за разпити за малтретирани деца. Така че 

благодаря Ви. И след това вече тя пренасочи своето искане към другото 

помещение. Благодаря за нейното разбиране. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли желание за изказвания, предложения? Не 

виждам желаещи.  

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 

вх.№279. Моля гласувайте. 
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Поради техническа неизправност в пулта за гласуване на общински 

съветник Иво Димитров той гласува с вдигане на ръка „ЗА”. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева Не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +  с вдигане на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев Не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова Не участва   

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. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 
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№ 129 

 

 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 

собственост, представляващ помещение № 20 /двадесет/  с площ от 30 

кв.м., , находящо се в сграда в гр. Разград , бул. „България” № 21 П, 

актувана с АОС № 604 от 08.02.1999г., което към момента е свободно  и 

към което  е проявен интерес от СНЦ ”ДА БЪДЕМ ХОРА” гр. Разград 

за отдаване под наем за образователни, културни и социални дейности. 

СНЦ” ДА БЪДЕМ ХОРА”гр. Разград  има за цел задоволяване 

потребностите на населението на гр. Разград, свързани с развитие и 

обогатяване на културния и социален живот. Предметът на дейност на 

сдружението е социална интеграция на деца и възрастни в 

неравностойно положение, утвърждаване на духовните ценности, 

развитие на гражданското общество, здравеопазването, културата, 

науката, техниката, технологиите и физическата култура, 

подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата нуждаещи 

се от грижи, подпомагане на социалната интеграция и личностната 

реализация, социални дейности, благотворителност, развитието и 

утвърждаването способностите на младите хора в област Разград, 

насърчаване и подпомагане на младежки инициативи в социален и 

икономически аспект, защита на човешките и граждански права, 

опазване и облагородяване на околната среда, екология, запазване на 

обичаите и традициите на българския народ, защита на животните и 

др. 

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

ЗМСМА, чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1 

от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост и 

молби с вх. № АО- 05-03-3042/01.04.2016г. и № АО- 05-03-

4270/13.05.2016 г. на СНЦ ”ДА БЪДЕМ ХОРА” гр. Разград, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване, с 28 гласа „ЗА”, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма,   

 

РЕШИ: 

 

1.  Да се отдаде под наем за срок от 5/пет/години  на СНЦ ”ДА 

БЪДЕМ ХОРА” гр. Разград част от имот – частна общинска 

собственост, представляващ  помещение от сграда Битов комбинат 

№20/двадесет/,  с площ от 30 кв.м., актувана с АОС № 604 от 

08.02.1999г., находяща се в гр. Разград , бул. „България” № 21 П за 

осъществяване на социални дейности и услуги при месечна наемна 

цена в размер на 3,00/три/ лева без ДДС, определена съгласно 
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Приложение № 1 към  Наредба № 2 на Общински съвет  Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост. 

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

сключи договор за наем със СНЦ” ДА БЪДЕМ ХОРА”гр. Разград, за  

частта от имота описана подробно в т. 1. 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград.  

               

С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№280. 

Докладна записка от Ердинч Хасанов – зам.- кмет на Община 

Разград 

       ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска 

собственост. 

Заповядайте, господин Хасанов.  

 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, Община Разград 

е собственик на имот – публична общинска собственост, находящ се в 

с.Мортагоново, община Разград, ул.”Рожен” №12, представляващ масивна 

сграда – „Здравна служба” със ЗП 214 кв.м., съгласно АОС №2 от 

16.10.1997 г. Част от имота, представляваща лекарски кабинет, 

манипулационна, ½ чакалня и складово помещение с обща застроена площ 

50,19 кв.м., е предмет на договор за наем, който изтича на 03.07.2016 г. 

Към имота има проявен интерес. 

        На свое заседание комисията по чл.2 от Наредба №2 на Общински 

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

– общинска собственост, се е произнесла с решение за обявяването на 

имота за отдаването му под наем по реда на Наредба №2 на  Общински 

съвет - Разград.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, ал.1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.7 

от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба 

№2 на Общински съвет – Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет – 

Разград, предлагам да вземете следното Решение:          
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1. Да се проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма 

на Наредба № 2 на Общински съвет  Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за отдаване под 

наем за срок от 10 /десет/ години на част от имот - публична общинска 

собственост, при начална месечна наемна цена в размер на 11,99 лв. 

/единадесет лева и 99 ст./ с включено ДДС.  

        2. Възлага на кмета на Община Разград да проведе публично 

оповестения конкурс за отдаване под наем на имота описан в т.1 и въз 

основа на резултатите от конкурса да сключи договор за наем. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

За процедура може ли, госпожо Председател? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Благодаря Ви. Уважаеми съветници, тъй като и следващите две 

докладни записки с №№ 281 и 282 са с идентичен предмет, а именно 

предоставяне за лекарски и за зъболекарски кабинети предлагам да 

продължим с докладването на заместник кмета господин Ердинч Хасанов 

и по следващите две докладни записки, комисиите да докладват по трите 

докладни записки, след което поотделно да се произнесем с решението.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имаме добрата практика да правим това, идентични 

докладни записки, които да ни бъдат представени заедно, да ги 

разглеждаме заедно, а след това да ги гласуваме поотделно.  

Подлагам това процедурно предложение на гласуване. Моля, който 

го приема да гласува.  

 

С 20 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

приехме това конструктивно процедурно предложение направено от 

Стоян Димитров. 

 

Господин Хасанов, ще Ви помоля да ни представите и другите две 

докладни записки с вх. №№ 281 и 282. Благодаря Ви.  

 

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

Благодаря и аз. Да, докладните са идентични. Следващия имот е 

„Здравна служба” в с. Раковски. Става въпрос за отдаване на 20.00 кв.м. . 

Другия, третия имот е също „Здравна служба” в с. Осенец – става въпрос за 

отдаване на площ от 17  кв.м.. Благодаря Ви.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И трите докладни записки бяха разгледани  в двете постоянни 

комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с НПО. Господин Анастасов, за общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия изрази становище по трите 

докладни записки с 5 гласа „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 

И трите докладни записки бяха подкрепени с 6 гласа „ЗА“, без 

„против“ и  „въздържали се“.     

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате възможност да задавате въпроси на вносителя. 

Имате ли въпроси?  Няма желаещи. Изказвания, предложения. Не виждам 

желаещи. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 

вх.№280. Моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Елка Александрова Неделчева не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти не участва   
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16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова не участва   

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. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 130 

 

Община Разград е собственик на имот – публична общинска 

собственост, находящ се в с.Мортагоново, община Разград, ул.”Рожен” 

№12, представляващ масивна сграда – „Здравна служба” със ЗП 214 

кв.м., съгласно АОС №2 от 16.10.1997 г. Част от имота, 

представляваща лекарски кабинет, манипулационна, ½ чакалня и 

складово помещение с обща застроена площ 50,19 кв.м., разположени в 

североизточната част на масивната сграда, е предмет на договор за 

наем, който изтича на 03.07.2016 г. Към имота има проявен интерес. 

        На свое заседание комисията по чл.2 от Наредба №2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост, се е произнесла с решение за 

обявяването на имота за отдаването му под наем по реда на Наредба 

№2 на  Общински съвет - Разград.  

        Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 

чл.15, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №2 на Общински съвет – Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, Общински съвет – Разград, след поименно гласуване, с 23 

гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 
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РЕШИ:  

 

         1. Да се проведе публично оповестен конкурс по реда на глава 

седма на Наредба № 2 на Общински съвет  Разград за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 

отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от имот - 

публична общинска собственост, актуван с Акт за общинска 

собственост №2 от 16.10.1997 г., представляваща лекарски кабинет, 

манипулационна, ½ чакалня и складово помещение с обща площ 50,19 

кв.м., разположени в североизточната част на масивна сграда – 

„Здравна служба“, при граници на частта от имота: югозапад – тревни 

площи и складово помещение, югоизток – стоматологичен кабинет, 

североизток – тревни площи, с адрес на имота: с.Мортагоново, община 

Разград, ул.”Рожен” №12, на общопрактикуващи лекари, сключили 

договор с НЗОК, чрез РЗОК гр.Разград за оказване на първична 

извънболнична медицинска помощ, при начална месечна наемна цена 

в размер на 11,99 лв. /единадесет лева и 99 ст./ с включено ДДС.  

        2. Възлага на кмета на Община Разград да проведе публично 

оповестен конкурс за отдаване под наем на имота описан в т.1 и въз 

основа на резултатите от конкурса да сключи договор за наем. 

        Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград и 

Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен срок от 

приемането му. 

        Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 13 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка от Ердинч Хасанов – зам.- кмет на Община 

Разград 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска 

собственост. 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 

вх.№281. Моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   
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3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Елка Александрова Неделчева не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова не участва   

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. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 131 

 

       Община Разград е собственик на имот – публична общинска 

собственост, находящ се в с.Раковски, община Разград, 

ул.”Опълченска” №2, представляващ двуетажна масивна сграда – 

„Здравна служба” със ЗП 431 кв.м., съгласно АОС №6 от 16.10.1996 г. 

Част от имота, представляваща лекарски кабинет, манипулационна и 

½ чакалня с обща застроена площ 20,00 кв.м., разположени на първия 

етаж в северозападната част на двуетажната масивна сграда, е 

предмет на договор за наем, който изтича на 13.07.2016 г. Към имота 

има проявен интерес. 
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         На свое заседание комисията по чл.2 от Наредба №2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 

с имоти и вещи – общинска собственост, се е произнесла с решение за 

обявяването на имота за отдаването му под наем по реда на Наредба 

№2 на  Общински съвет - Разград.  

         Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 

чл.15, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №2 на Общински съвет – Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, Общински съвет – Разград, след поименно гласуване, с 24 

гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма,  
 

РЕШИ:   

 

         1. Да се проведе публично оповестен конкурс по реда на глава 

седма на Наредба № 2 на Общински съвет  Разград за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 

отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от имот - 

публична общинска собственост, актуван с Акт за общинска 

собственост №6 от 16.10.1996 г., представляваща лекарски кабинет, 

манипулационна и ½ чакалня с обща застроена площ 20,00 кв.м., 

разположени на първия етаж в северозападната част на двуетажна 

масивна сграда – „Здравна служба“, с адрес на имота: с.Раковски, 

община Разград, ул.”Опълченска” №2, на общопрактикуващи лекари, 

сключили договор с НЗОК, чрез РЗОК гр.Разград за оказване на 

първична извънболнична медицинска помощ, при начална месечна 

наемна цена в размер на 4,78 лв. /четири лева и 78 ст./ с включено 

ДДС.  

        2. Възлага на кмета на Община Разград да проведе публично 

оповестен конкурс за отдаване под наем на имота описан в т.1 и въз 

основа на резултатите от конкурса да сключи договор за наем. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

и Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен срок от 

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 14 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка от Ердинч Хасанов – зам.- кмет на Община 

Разград 
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       ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска 

собственост. 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 

вх.№282. Моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Елка Александрова Неделчева не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +    

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова не участва   

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. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 132 

 

Община Разград е собственик на имот – публична общинска 

собственост, находящ се в с.Осенец, община Разград, ул.„Стоян 

Иванов” №1, представляващ масивна сграда - „Здравна служба“ със 

застроена площ 196 кв.м., съгласно АОС №3 от 13.10.1997 г. Част от 

имота, представляваща лекарски кабинет и чакалня с обща застроена 

площ 17,00 кв.м., е предмет на договор за наем, който изтича на 

13.07.2016 г. 

       На свое заседание комисията по чл.2 от Наредба №2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост, се е произнесла с решение за 

обявяването на имота за отдаването му под наем по реда на Наредба 

№2 на  Общински съвет - Разград.  

        Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 

чл.15, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба №2 на Общински съвет – Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, Общински съвет – Разград, след поименно гласуване, с 24 

гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 
 

РЕШИ: 

 

         1. Да се проведе публично оповестен конкурс по реда на глава 

седма на Наредба № 2 на Общински съвет  Разград за придобиване, 

управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 

отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от имот - 

публична общинска собственост, актуван с Акт за общинска 

собственост №3 от 13.10.1997 г., представляваща лекарски кабинет и 

чакалня с обща застроена площ 17,00 кв.м., с адрес на имота: с.Осенец, 

община Разград, обл. Разград, ул.„Стоян Иванов” №1, на лекари по 

дентална медицина, сключили договор с НЗОК, чрез РЗОК гр.Разград 

за оказване на първична извънболнична дентална помощ, при 

начална месечна наемна цена в размер на 4,06 лв. /четири лева и 06 

ст./ с включено ДДС.  

        2. Възлага на кмета на Община Разград да проведе публично 

оповестен конкурс за отдаване под наем на имота описан в т.1 и въз 

основа на резултатите от конкурса да сключи договор за наем. 

        Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград и 

Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен срок от 

приемането му. 
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        Настоящото решение подлежи на оспорване 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 ПП „ГЕРБ” искам 10 минути 

почивка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

На основание чл.64 от нашия Правилник, по искане на председателя 

на групата на ПП „ГЕРБ”, давам 10 минути почивка.   

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я  15 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№289. 

Докладна записка от Милена Дачева Орешкова – независим 

общински съветник, вносител  

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от 

имот- публична общинска собственост - Зоната за пикник, отдих и 

спорт, находяща се в местността „Пчелина” за провеждане на Петото 

издание на Национален Фолклорен Събор „Лудогорие” на 1,2 и 3 юли 

2016г.  

Заповядайте, госпожо Орешкова. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

СНЦ „Лудогорие 2012” е юридическо лице за осъществяване на 

общественополезна дейност. Основните им цели са подпомагане 

развитието на културата сред младежите, съхраняване на фолклора и 

традициите, осъществяване на дейности за разнообразяване на културния и 

обществен живот на хора от различни етноси и религия. В дейността им се 

включва и организирането на благотворителни концерти, културни 

мероприятия, фолклорни фестивали и др. 

На 1,2 и 3 юли 2016г. СНЦ „Лудогорие 2012” желае да организира за 

пета поредна година издание на Национален Фолклорен Събор 
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„Лудогорие” в Зоната за пикник, отдих и спорт, находяща се в местността 

„Пчелина” 

Изданията на Национален фолклорен събор „Лудогорие” са свързани 

с пресъздаване на ритуали и обичаи на местната фолклорна група – 

капанци, както и на други фолклорни групи, с което освен 

популяризирането на традициите и тяхното съхранение се демонстрират и 

поставят иновативни рекорди:  Балкански рекорд за най-дългата сватбена 

софра, миналата година на своето четвърто издание, те кандидатстваха и 

 за рекорд на Гинес и много други. 

Видимо от горепосочените факти, и традиционността на 

провеждането на фолклорен събор „Лудогорие” и голям принос, който той 

има в културния календар на Община Разград, е и привличането на 

многобройни състави и участници, които освен с демонстрацията и 

разпространението на специфични обичаи и обогатяването на програмата 

на самия събор са и гости на град Разград. Ежегодно около 4000-5000 

човека посещават града ни, заради интереса и участието си в събора. 

Тяхното присъствие поощрява и подпомага дребния и среден хотелиерско-

ресторантьорски бизнес в града, както и популяризацията на региона като 

интересна туристическа дестинация. 

В тази връзка предлагам да вземем решение на Общински съвет за: 

отдаване безвъзмездно ползване на имот-публична общинска собственост- 

Зоната за пикник, отдих и спорт, находяща се в местността „Пчелина”, за 

период от три дни - 1,2 и 3 юли 2016г, за провеждането на Петото издание.  

Във връзка с гореизложеното и още няколко факта, които ще добавя 

в своята обосновка, искам да вземем и едно информирано решение. 

Уважаеми дами и господа общински съветници, внесената от мен 

докладна цели единствено отдаването на част от публична-общинска 

собственост за безвъзмездно ползване. Тъй като такова разрешение към 

момента не е дадено, а пред мен е писмото на СНЦ „Лудогорие“, което е 

входирано в началото на месец април. Мисля, че няма никакъв проблем 

това да се случи и исканията на СНЦ „Лудогорие“ не са много големи. 

Искат: сцена, която както знаем разполага Община Разград и тя е по 

проект, не се дължи сума за нея, шатри, хижата на общината, 5 куб. дърва, 

знамена и кошчета от ОП „Паркстрой“, окосяване и обезпаразитяване на 

местността, подаване на ел. захранване. Не знам на каква сума са 

изчислени тези разходи, но аз смятам, че за такова мащабно мероприятие 

сумата ще бъде не повече от 500- 1000 лв. пред мен е и план-сметката на 

СНЦ „Лудогорие“ за провеждането на Петия Национален Фолклорен 

Събор в, която се предвижда да … 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Госпожо Орешкова, това може да направите след това при 

обсъжданията, които са с докладната. Само представете докладната, 

обосновката и проекта за решение. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Обосновавам се защо трябва да вземем подобно решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Обосновката и мотивацията е в членове и алинеи, в съответните 

закони и наредби. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Добре.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. След това ще имате възможност да развиете всичките 

си тези… 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Госпожо Радославова, преди да пристъпим към предложеното от мен 

решение, искам да се обоснова защо правим такова искане, и мисля, че е 

мое право, за да можем решението, което вземаме, да го вземем в този вид, 

в който го предлагам или в друг вид, т.е. имам предложение, което може да 

промени вида на решението. 

В обосновката имам право, госпожо Димитрова, да направя своето 

предложение. Имам ли право? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Чакаме да ни изложите проекта за решение, за да можем да отворим 

дебат по нея и да можете да се обосновете за всичко, което смятате да 

направите. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Добре. Предлагам на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, 

ал. 4 от ЗОС във връзка с чл.14, ал.8 от Наредба № 2 на Общински съвет 

Разград, да вземе следното решение: 

1. Дава съгласие за отдаване за безвъзмездно ползване на имот-

публична общинска собственост- Зоната за пикник, отдих и спорт, 

находяща се в местността „Пчелина”, за период от три дни - 1,2 и 3 юли 

2016г, за провеждането на Петото издание на Национален Фолклорен 

Събор „Лудогорие”. 

2. Възлага  на кмета на Община Разград да  изготви заповед  за 

предоставяне безвъзмездно за ползване  на имота, описан в т.1.  
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3.Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря.  

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

В абсолютно противоречие с чл.85 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, тази докладна записка, 

по решение на две постоянни комисии, беше разгледана от ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 

етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и ПК по управление на 

общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол. 

Ще помоля председателите на тези комисии да докладват, за взетите на тях 

решения. Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с нарочно решение на постоянната комисия по 

законност, посочената докладна записка беше разгледана в дневния ред 

на комисията, бяха обсъдени всички доводи на вносителя, и с 5 – гласа 

„ЗА“, без „против“ и 1 – „въздържали се“, проекта беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Анастасов извинявайте, че сменихме реда на комисиите, за 

общинска собственост, заповядайте. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия изрази становище по 

докладната записка, с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате възможност да зададете въпроси към вносителя. Заповядайте. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Няколко въпроса имам. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Само искам да помоля всички да се представяте за протокола така, 

както е изписано в Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. 
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Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Госпожо Орешкова, един по един ли да Ви ги задавам или…. Първия 

ми въпрос е: Петото издание на Националния Фолклорен Събор 

„Лудогорие“, част ли е от национален или общински културен календар 

или е напълно частно мероприятие? Сдружението има ли задължения към 

Община Разград? Всички споменати разходи, за чия сметка ще бъдат, 

включително и разходите за почистване и възстановяване след събора? За 

каква площ се отнася съгласието, което трябва да дадем, както и 

местоположението на зоната за пикник, отдих и спорт? И последния ми 

въпрос, съобразено ли е искането с член 14, ал.4 от Наредба №2 на 

Общински съвет – Разград? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, като вносител… 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Господин Христов, може ли само четвърти и пети въпрос да 

повторите, не успях да запиша. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Ако искаш пак да ги изчета? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Четвърти и пети въпрос само. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

За каква площ се отнася съгласието, което трябва да дадем? Както и 

местоположението на зоната за пикник, отдих и спорт. И последното, 

съобразено ли е искането с член 14, ал.4 от Наредба №2 на Общински 

съвет : Имотите по ал.2, ал.3 не могат да се преотстъпват за ползване, да се 

ползват съвместно с трети лица, да се отдават под наем или да се 

пренаемат, както и да се ползват не по предназначение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Въпрос имам към вносителя. На всички въпроси ли ще отговорите 

накрая или по съветници, както минат. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Предлагам да отговоря подред, първо на Божинел Христов 

въпросите. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Заповядайте. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Първо, не мога да отговоря дали е част или е включен в Националния 

календар, но със сигурност е включен в Общинския културен календар. 

Това можем да изясним.  

Има ли задължения, не мога да отговоря. Аз не съм част от общинска 

администрация, така че няма как да дам отговор.  

Всички разходи за чия сметка ще бъдат, за кои разходи ? За 

организацията на събора ли имате предвид? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Господин Божинел Христов не говори на микрофон. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Доколкото съм информирана СНЦ „Лудогорие“ и Община Разград 

винаги са били партньори при организацията на този събор. Така че 5 куб. 

дърва, около 50 лв., са около 250 лв., както казах предполагам, че няма да 

бъде повече от 500 лв. При наличието, и при внасянето на сума от 30 000 

лв., която се предвижда събора да изплати на оркестри и за самата 

организация на толкова мащабно мероприятие, смятам че 500 или 1000 лв., 

от страна на общината не са голям разход. По отношение на окосяването и 

обезпаразитяването на местността, смятам че това си е задължение на ОП 

„Паркстрой“ и няма да бъде свързано с финансиране. Кой друг разход 

имате предвид? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Не, не, имах предвид – ток, охрана. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Мисля, че това със сигурност ще бъде включено в заповедта на кмета 

и сдружението ще си изплати тока, който е изразходвал. 

Четвъртия Ви въпрос е, за каква площ се отнася. Мисля, че тук 

въпроса отново не трябва да бъде към мен, а да бъде към общината и 

сдружението, когато те подпишат съответната заповед, и се внесат 

исканията. Аз, затова исках още в обосновката да поясня, че тук 

докладната записка, която внасям касае само и единствено възможността 

да се проведе събора. А не конкретиката, която ще бъде включена в 

заповедта, която ще издаде кмета. И тук отиваме към следващия въпрос: 

Кой ще почисти след провеждането на събора. Това е естествено 

задължение на организаторите, и това също може да бъде включено като 

допълнителна клауза в заповедта на кмета.  
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Съобразено ли е искането с чл.14, който гласи: че не може да се 

ползват…Така ли ми цитирахте? Не могат да се преотстъпват имоти.  

Искането за провеждането на събор…Само за минутка, ще цитирам 

точно члена, който дава възможност съответно да се проведе такъв събор. 

Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, чл.14, ал.8: по изключение имоти публична-

общинска собственост, могат да се използват кратковременно за срок до 2 

месеца за мероприятия с общественополезно значение, при условие че не 

се възпрепятства дейността свързана с основното предназначение на 

обекта. Тоест има възможност да бъде проведен събора, на терен 

публична-общинска собственост. 

Пропуснах ли някой въпрос? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Господин Христов не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля да говорите на микрофон. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Извинявам се много. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Отговорих Ви, че аз няма как да знам какви задължения има 

сдружението. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Общинска администрация, имат ли готовност да отговорят на този 

въпрос, на общински съветник Христов? Има ли информация? 

 

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

Имате предвид задължения – какви? Задължения свързани със 

събора, изобщо като сдружение ли? Ние според мен, не сме длъжни да 

отговаряме на въпроси, които касаят докладна, на която ние не сме 

вносител. Ако искате да направим такава справка, ще я направим, но 

изисква време.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов. 
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Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Да, доуточняващ, ако ми позволите. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, заповядайте. Имате право. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Въпроса ми беше дали имат публични задължения. Тъй като в 

наредбата е записано, ако има публични задължения, няма как да има 

такъв вид съвместна дейност, или по договор. Това, което аз попитах – 

дали е съобразено искането с чл.14, ал.4 е по-скоро дали ще има търговска 

дейност на това място. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Мога ли да отговоря? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, разбира се. Заповядайте. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Доколкото аз съм запозната е естествено да има търговска дейност, 

но искането за провеждане на този събор, което е отправено не касае 

докладната записка по отношение на търговската дейност. В медиите се 

разразиха различни изказвания. Всеки търговец на територията на Община 

Разград, трябва да спазва необходимите наредби и съгласно Наредба №4 и 

Наредба №14 да си заплати таксите, тогава когато те са дължими. Самата 

докладна записка, касае само и единствено разрешаването на ползването 

на част от имот публична-общинска собственост. Искате ли да Ви цитирам 

членовете, с които всички търговски обекти трябва да си заплатят такса? 

Няма нужда, добре. Само ще допълня още нещо. Тук проблема всъщност е 

определянето на статута на зоната за пикник, отдих и спорт в местността 

„Пчелина“ и тогава можем да говорим, в коя точно категория попада 

обекта, този имот публична-общинска собственост, и да видим в чл.19, 

ал.4, т.3, каква точно такса е дължима за тези търговски обекти. И за това 

ще помоля представителите на общинска администрация, какъв е статута 

на тази местност. Питам защо, защото въпросът с търговската дейност 

явно е интересен обществен проблем и поради тази причина СНЦ 

„Лудогорие 2012“ все още не е получило разрешение да организира 

събора.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, тези въпроси трябваше да ги зададете към 

общинска администрация, преди да подготвите докладната записка, която 
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давате и искате да вземе решение Общински съвет. Процедурата, в която 

се намираме е задаване на въпроси към Вас, като вносител. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Добре. Следователно, считано че не е определен статута… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Никой не е казал такова нещо, моля Ви да не изопачавате факти. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Не изопачавам. Подавам докладната записка с информацията, която 

имам. Значи, зоната за пикник, отдих и спорт е лесопарк и следователно не 

попада в Наредба №14, чл.19, ал.4, т.3, където се счита, че зоната за 

пикник, отдих и спорт е населено място. Ако не съм права, моля да ме 

оборите.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Димитрова, заповядайте. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Този път вдигах ръка 

многократно. Сега, някои от въпросите, които щях да задам вече получиха 

частично някакъв отговор, но аз ще искам сега да ги обобщя и ще искам 

точен и ясен отговор. Признавам пред общинските съветници, че така 

внесената докладна последния момент, не ми остана много време в 

детайли да се запозная, но в мен възникнаха някои въпроси. Първия ми 

въпрос е, кое налага внасянето на тази докладна записка? Както сама е 

посочила вносителката, за 5-та година ще се провежда този Фолклорен 

събор. Аз не си спомням последните 5 години Общински съвет да се е 

произнасял по предоставяне на безвъзмездно ползване на СНЦ „Лудогорие 

2012“. В тази връзка ме интересува водени ли са разговори с общинска 

администрация, дали общинска администрация отказва да предостави 

определени терени в местността за отдих „Пчелина“? Има ли писмен отказ 

и какви са техните намерения? След като прочетох оня ден докладната, 

разбира се едно от най-важните неща да направя е да попитам общинска 

администрация какви са техните намерения. Отговора, ако искат 

общинските съветници ще им го предоставя. Всичко, което се иска в тази 

докладна никой няма намерение да откаже. Ще помоля общинска 

администрация да потвърди или да ме коригира.  

От тук нататък започвам следващия въпрос. Втория ми въпрос е, 

моля да ни посочите идентификаторите и площите, които ние ще отдадем 

безвъзмездно на СНЦ „Лудогорие 2012“. Вие сте общински съветник вече 

втори мандат и не може да посочвате в докладната записка, да отдадем 
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безвъзмездно: зоната за пикник, отдих и спорт, находяща се в местността 

„Пчелина“. Местността „Пчелина“ е зона за отдих. Ние не знаем нито 

колко кв.м., нито в коя част…Да, ние теоретично знаем, знаем къде беше 

миналата година, но Вие трябва да го посочите конкретно, да посочите 

вида, устно научихме, че е публична-общинска собственост, да посочите 

идентификаторите, квадратурата, с които ние общинските съветници 

трябва да се запознаем и да кажем „ок“. Никой от нас не е против. Моля в 

тази връзка да ми дадете информация. 

И последния ми въпрос е, къде ще бъдат позиционирани 

юридическите лица, едноличните търговци, които ще извършват търговска 

дейност. Така, както отдаваме безвъзмездно, ние отдаваме почти целия 

Пчелин безвъзмездно на сдружението. На какво основание ние ще 

позиционираме търговските дружества, юридическите лица, тези, които 

искат да предлагат своите услуги – било то увеселителни, било то за 

изхранване на хората, които ще са там. Как ще ги позиционираме, в коя 

част на „Пчелина“ ще ги позиционираме? След като, ако отдадем 

безвъзмездно на „Лудогорие 2012“, те нямат право, моля юристите тук да 

ме допълнят, те нямат право да преотдават на някое друго юридическо 

лице търговска дейност. Бихте ли ми отговорили, къде ще ги 

позиционираме?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, госпожо Димитрова? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Да. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Ще отговоря на въпросите. По първия въпрос: какво налага 

внасянето на тази докладна записка, както вече споменах я налага факта, 

че СНЦ „Лудогорие“ е подало своето заявление в началото на месец април. 

Организацията на подобно събитие изисква страшно много ангажименти 

от страна на самото сдружение – това са покани на различни състави, 

покана към различни участници и певци, подготовка за различните 

дейности, които ще се извършват, ангажименти към хотели, ангажименти 

ако щете и към търговските обекти, които ще извършват дейност. 

Ангажименти, говоря за разговори, дали те ще участват в самия събор. Има 

още точно един месец до провеждането на събора. Естествено, че ако в 

края на месец юни, сдружението получи отказ, всичко това, което е 

подготвил предварително или го е подготвил без предварителното 
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разрешение ще коства освен разходи, но и чисто морални загуби за самото 

сдружение. Мисля, че е ясно след като два месеца не получава 

потвърждение, трябва да се предприемат други дейности, с които да се 

даде възможност за провеждането на това пето издание. Дали има отказ, 

явно няма отказ, но няма и заповед или разрешение за провеждане на 

мероприятието, говорим за 2 месеца.  

По отношение на идентификатори и всички останали изисквания, 

които госпожа Димитрова иска аз да посоча, няма как това да се случи 

поради простата причина, че моята докладна записка касае единствено 

разрешение. Каква зона ще бъде отдадена, каква част от имота ще бъде 

отдадена, това ще бъде по решение на кмета с неговата заповед и 

съответното искане от сдружението. С докладната записка, аз просто 

изисках Общински съвет, да разреши ползването на тази зона за пикник, 

отдих и спорт в лесопарк „Пчелина“.  

Къде ще бъдат позиционирани търговските дружества. Госпожо 

Димитрова, аз съм втори мандат общински съветник, Вие сте трети и 

много добре знаете, че юридическите лица или търговските дружества, 

които искат да извършват търговска дейност подават заявление по Наредба 

№4 и посочват съответните места и квадратура. Защо считате, че аз като 

вносител на тази докладна, с това съдържание, трябва да имам 

информация. Тази докладна записка изобщо не касае търговските 

взаимоотношения с общината.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Доуточняващ въпрос. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Или госпожа Орешкова не ме е разбрала, или аз не съм се изразила 

добре. С така внесената докладна записка, уважаеми колеги общински 

съветници, ние нямаме конкретизиране какво точно, като площ и къде го 

даваме за безвъзмездно ползване на СНЦ „Лудогорие 2012“. Единственото, 

което е конкретизирано е м. „Пчелина“, зоната за пикник, отдих и спорт и 

т.н. От там нататък, всяко позициониране на търговските обекти след 

нашето такова решение вече ще е в пълно противоречие, защото ние 

веднъж сме го дали безвъзмездно на СНЦ „Лудогорие 2012“. По какъв 

начин ще го дадем възмездно същата тази площ след като не сме 

конкретизирали тук? Как ще го дадем после възмездно на търговец „Х“ и 

на търговец „У“? Освен това, госпожо Орешкова, не ми отворихте, преди 

внасянето на докладната е било нормално от общинска администрация да 

поискате информацията за техните намерения. Ако наистина техните 
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намерения са да не подкрепят Фолклорния фестивал, да логично е 

внасянето на тази докладна. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Зоната за пикник, отдих и спорт в местността „Пчелина“ се води 

поляната, която много трудно може да бъде определена, защото самият 

статут на местността много трудно може да бъде определена. Има скици, 

но смятате ли, че това е мое задължение, първото което е. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Като вносител определено е Ваше задължение да конкретизирате 

това, което искате да вземе като решение Общинския съвет. Защото с това 

искане… 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Добре, това се води поляна за пикник, отдих и спорт. Това е мястото, 

което винаги за ползвали Събор „Лудогорие“ и никой не говори да бъдат 

предоставяни абсолютно всички площи в местността „Пчелина“. И какво 

беше още, търговските обекти, както казах вече, те си подават заявление 

къде ще се позиционират.  

Търговските обекти в случая нямат никакво отношение към 

докладната записка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Но това не е посочено. Госпожо Димитрова, доколкото аз разбрах 

Вие имате въпрос и към общинска администрация, относно това какво е 

говорено с нея и какво е нейното становище относно това предложение и 

въобще събора. Правилно ли съм разбрала? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Аз тъй като не получих отговор се повтаря едно и също. Ще помоля 

общинска администрация, ако има доброто желание, да ми отговори 

конкретно, за да можем да вземем правилното решение: Ние ще отказваме 

ли предоставянето на определена площ в местността „Пчелина“…Не знам 

какво са заявили, вносителката не  посочва.  

Аз искам отговор от общинска администрация за тяхното становище 

какви са техните намерения. Тъй като досега Общинския съвет не се е 

налагало да се произнася. Второ, моля да ми отговорите, ако ние приемем 

тази докладна в този й вид, без да е конкретизирано какво точно 

предоставяме безвъзмездно, ще можем ли да позиционираме там търговци, 
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които да обслужват хората, които ще посетят този така очакван Фолклорен 

фестивал от всички нас. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Василев, имате ли такава готовност? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Ще се опитаме, госпожо председател.  

Първо, да помогна на госпожа Орешкова с въпроса, който беше 

зададен от господин Христов. Да, господин Христов, сдружението има 

задължение към Община Разград, за миналата година в рамките на може 

би около 700 или нагоре лева, за ползваната електрическа енергия. Държа 

да уточня, че в разговорите, които бяха водени с господин Димов миналата 

година, той е ползвал мощности, които не са отговаряли на нуждите. Аз 

поех ангажимента, като принципал и като кмет на общината, да изградим 

съоръжения в местността „Пчелина“, допълнително да подсилим 

ел.системата с още едно табло, с нови линии, това могат да го кажат 

специалисти как ще стане най-добре, за наша сметка, за сметка на Община 

Разград, с оглед да откликнем на желанията на господин Димов за 

провеждане на събора и за в бъдеще решаване на подобни проблеми.  

Сега малко предистория, в момента в който разбрахме, че ще има 

такъв събор, новото ръководство няма да скрия, че с радост приехме това 

предизвикателство. Дори забележете, направихме промени в Културния 

календар, тъй като датите първоначално бяха за Историческия фестивал 

„Абритус“. Ние се съобразихме с господин Димов и преместихме датите. 

Имахме няколко срещи, на които всичките искания, които сте изложили в 

докладната записка, цитирам точно: сцена – подиум, шатри, хижата на 

общината за настаняване на гости и членовете, 5 куб.дърва, знамена, 

кошчета, окосяване и обезпаразитяване на местата за палатков лагер. 

Всичко това ние им го гарантирахме, че ще им го предоставим абсолютно 

безвъзмездно и за сметка на общината. Нашите различия с господин Димов 

настъпиха в момента, в който аз му заявих, че ние ще спазим изискванията 

на Наредба №14 за плащане на посочените такси в нея. Съответно, няма да 

влизам в големи подробности, но мисля че беше изказано някакво 

становище, в което нямало начин как да стане или събора щяло 

това…Истина е, че може би аз за първи път като кмет поисках някой да си 

плаща за това, което ползва. И забележете ние не искаме плащане за 

културната  част или за спортната, а ние държим да се спази изискването 

на Наредба  №14 – чл.19, ал.4, т.3, в които е пояснено, че: За места върху, 

които се организират панаири, събори и празници, за продажба на стоки се 

дължи такса от 1,15 лв. на кв.м. на ден за всички населени места извън 

общинския център, където са валидни таксите за четвърта  градска зона, в 

която попада и местността „Пчелина“. Това беше точката, която прекрати 
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нашите разговори. Включително имаше изречения от типа на „Сега ще 

видите Вие тука като докарам 100 рокера“ и т.н.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Василев, ще Ви помоля да се придържате към същността 

на въпроса. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Аз мисля, че е към същността, госпожо Радославова. Освен това, 

понеже получих едно писмо, което мисля, че е във връзка с едно подобно 

мероприятие от един търговец. И ще Ви го зачета. И понеже в статията, в 

която господин Димов беше цитирал, имаше там едно изречение от типа на 

„Кмета не е подготвен, не е компетентен“, сега ще се опитам много добре 

да се подготвя и много компетентно да отговоря на въпроса на търговеца.  

Казвам се госпожа Николова, собственик съм на фирма „еди коя си“, 

имам запитване към Вас. Началото на месец март при мен дойде 

Председателят на Сдружение „Лудогорие 2012“ Валентин Димов. Той ми 

връчи плакат за Бирен фестивал, който ще се провежда в 8 града на 

страната, между които и Разград. За нашия град е предвидил датата на 

провеждане 11-17 юли 2016 г., място на провеждане Градски парк. Той 

каза, че има разрешение за провеждане и от мен в качеството ми на 

търговец поиска да платя такса за ползване на общински терен в размер на 

2000 лв. Той искаше веднага 1000 лв., срещу които да ми направи договор , 

а следващите 1000 лв. да платя през юни. Моля да ми отговорите дали има 

такова разрешение господин Димов, да ползва тези общински площи, ще 

се проведе ли този Бирен фест при тези условия тъй като от медиите 

разбрах, че е под въпрос и друго събитие.  

Сега ще се постарая на госпожа търговката да й отговоря, че никой и 

никога не е оторизирал господин Димов да събира каквито и да е такси, за 

каквото и да било. Защото единствения принципал – това е общината и 

единствения, който има право да събира такси за провеждане на 

мероприятие и за каквото и да е, е Община Разград. В мен възникват някои 

допълнителни въпроси, всичките тези четири години, които досега са 

правени това ли е бил принципа на събирането на такси и на 

финансирането на определени събори. По някакъв начин тези отношения, 

това са риторични въпроси, аз си ги задавам, по някакъв начин някъде 

отразено ли е с някакви документи, с договор съвместна дейност, с 

рекламна дейност и т.н., отношенията между търговците и организаторите 

на събора. Платени ли са нужните данъци? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Василев? Само искам да спомена, че 

Бирения фест не е обект на тази докладна записка. Госпожо Димитрова. 
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Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Аз като цяло продължавам да искам, да си изясня нещата. Господин 

Василев, искате да ни кажете, че СНЦ „Лудогорие 2012“ няма никакъв 

проблем да ползва определена част от местността „Пчелина“, като Вие го 

подкрепите, като Община Разград, всичко което беше изброено.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Категорично. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Въпроса касае плащането от страна на търговците за ползване на 

определена площ по време на фестивала… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Точно така. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

…които да предлагат своите услуги на гражданите. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Точно така. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Ами аз мисля, че тази докладна въобще няма за какво да я 

разглеждаме от тук нататък. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, госпожо Димитрова? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Да. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Госпожо председател, аз мисля че докладната изобщо не би следвало 

да се разглежда поради това, че това сдружение има задължения към 

общината. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, правите ли предложение? Още сме на въпроси. 
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Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Правя предложение… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Още сме на въпроси, само искам да уточня. Заповядайте, господин 

Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Искам да уточня. Общинска администрация е длъжна да не сключи 

договор с някой, който има задължения към момента на сключване на 

договора. Ние все още не знаем дали ще има такъв или няма, или кога ще 

бъде сключен евентуално. Дотогава задълженията на господин Димов с 

това сдружение и на всички други, които искат да участват могат да бъдат 

погасени и те към момента на сключване на договора да нямат никакви 

задължения. Така че не намесвайте този въпрос към този момент.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има ли други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи да 

зададат въпроси. 

Дами и господа общински съветници, можете да направите 

изказвания и предложения по така направената и предложена ви докладна 

записка. Заповядайте. 

 

Г-н Стоян  Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми колеги, 

Обсъждането на настоящия въпрос е един красноречив пример, от 

който можем да си направим извода, че когато липсва добра комуникация, 

и когато не се спазят установените форми за произнасяне по определени 

молби, заявления на граждани е възможно да настъпят такива колизии. 

Ако правилно съм разбрал от казаното до сега от април месец 2016 г. в 

деловодството на общинска администрация има адресирано заявление, 

молба или някакъв документ, в който това СНЦ се обръща към кмета на 

общината с определени искания и молба за произнасяне по определени 

въпроси. И от това, което се казва до сега става ясно, че до настоящия 

момент, 31 май, няма писмено произнасяне на административния орган, до 

когото е направено това обръщение. Това според мен, е една не 

единствена, но една от причините ние сега на финала на днешната сесия да 

покажем как неумело и непохватно водим дискусия и смесваме въпроси, 

които не би следвало да бъдат предмет на сериозна докладна записка и на 

сериозна дискусия на Общинския съвет. За какво по-конкретно става 

въпрос? В една част от въпросите, примерно на колегата Божинел Христов, 

недопустимо се смесват два съвсем различни въпроса свързани с трайното 
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и постоянно ползване на обособени части от имот публична-общинска 

собственост и инцидентното за часове и за няколко дни ползване за 

определен вид прояви на обособени части имоти публична-общинска 

собственост. Това е недопустимо. И това го отдавам на липсата на 

юридически и правни познания. Тук въпросът се свежда до това, ако има 

желание за провеждане на такова мероприятие, за което ще се отзоват 

няколко хиляди души, които ще посетят Разград, наред с ползването на 

хотелиерски, търговски и други услуги, ще посетят и Археологическия 

резерват „Абритус“ и други места, това разбира се е нещо позитивно и 

положително. Така както и каза кмета, д-р Валентин Василев, че такива 

прояви заслужават подкрепа. За включването в Културния календар на 

Община Разград е без значение  кой е организатор на събитието – дали е 

държавата, Европейския съюз или някаква частна организация. Те са 

абсолютно равнопоставени. Така че тук не може да има място за дебат и 

дискусии. И за това, според мен, до тази дискусия нямаше да се стигне ако 

още от самото начало по надлежния ред, писмено, ясно и категорично, с 

посочване на фактически и правни основания беше отговорено на този 

молител така, както тук беше пояснено и в общи линии правилно.  

Да, общината ще даде възможност за ползване на този имот. Не е 

трудно да се определят параметрите, ние ги знаем много добре какви са – 

от запад е пътя, от изток е реката, на единия край е бившия ресторант 

„Горски кът“ и т.н. Другите неща вече, на основата на действащите 

наредби и нормативни изисквания, както беше споменато вече от 

ръководството на общинска администрация ще се регламентират със 

съответните административни актове. Затова ние сега сме изправени пред 

голямото затруднение, заради тая каша и сезирането на Общинския съвет с 

искане за произнасяне по този въпрос да вземем мъдрото решение, от една 

страна Общинският съвет да изрази подкрепа за такъв вид мероприятие и в 

своя акт да поясни, че такъв вид мероприятия са добре дошли на 

територията на Община Разград, но от друга страна и да подчертае 

Общинският съвет, че провеждането на тези мероприятия, включително и 

със съпътстващите други търговски дейности, услуги и т.н. ще бъде 

извършвано на базата на определения правен ред.  

И затова сега при напирането на сроковете и оставането на по-малко 

от месец и при непроизнасянето на общинската администрация, не виждам 

пречка Общински съвет да изрази становище по този въпрос, че дава 

съгласие за ползване за този кратък период от време. И с ясното съзнание, 

че по-нататък кмета на общината в рамките на своите правомощия на 

базата на действащите наредби и други нормативни изисквания ще уреди 

всички съпътстващи въпроси. Ама каква щяла да бъде схемата, къде ще 

бъдат барбекютата, другите кебабчийници и пунктове за търговия и т.н., 

кмета е във властта си, в правомощията си, да определи и да създаде 

порядък в тези неща. Същото се отнася и за съответните фискални 
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задължения. И затова като е важно да чуем и становището на други 

общински съветници ние да решим главното – ще бъде ли общината и 

Общинският съвет пречка да се проведе това полезно за хората от града и 

общината мероприятие. Ще подкрепим ли една възможност тук да се 

проведе такова събитие с идването на голям брой хора, с всички добри 

последици  за живота в общината и ако сме се обединили около 

съгласието, че това е нещо полезно да намерим начин как да стане и да 

бъде проведено при спазване на закона. Благодаря Ви за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Димитров? За мен стана много ясно, че 

общинска администрация дава съгласие за всички тези неща, които се 

искат в докладната, не знам на Вас какво точно не Ви става ясно. Госпожо 

Георгиева, заповядайте, поискахте думата за становище по въпроса. 

 

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

Аз наистина ще се съглася с господин Димитров, тук става дума за 

едно объркване цялостно на понятията. Говорим за учредяване на вещно 

право на ползване, така поне е написано – да се отдаде за ползване. Реда за 

учредяване безвъзмездно право на ползване в нашата наредба, нито в 

Закона за общинската собственост – безвъзмездно несъществува такъв. 

Нали говорим за вещното право на ползване. Ако говорим за фактическо 

предоставяне за ползване, реда е разрешителен и той е по Наредба №1. 

Всяко публично мероприятие, което ще се провежда независимо кой е 

организатора си подава искане за разрешение от страна на кмета и ние в 

този случай не мога да кажа, че сме нарушили срока. Защото ние до 48 

часа преди мероприятието имаме време, за да издадем такова 

разрешително. Устните разговори, които са водени с кмета са го уверили, 

че той ще има такова при наличието на съответните условия. Така че аз не 

мога да се съглася, че общинската администрация със своето бездействие е 

създала този хаос. И аз наистина обаче искам това уточнение да бъде 

направено от общинските съветници, когато гласуват тази докладна 

записка. Точно на какво основание и по кой ред, по коя наредба, ще се 

предоставя подчертавам публична-общинска собственост на СНЦ 

безвъзмездно. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Изказвания и предложения по докладната записка с вх.№289? 

Заповядайте, госпожо Орешкова. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Благодаря Ви, госпожо председател. За изказване, изразяване на 

становище по докладната записка тъй като засегнаха много и най-различни 



76 

 

въпроси, които конкретно не касаят докладната записка. Както подчертах 

няколко пъти, тук не говорим за търговските обекти, нито тяхното 

разположение. Тук говорим само за този разрешителен режим, който каза 

госпожа Георгиева, че трябва да се даде на сдружението, да се проведе 

мероприятието на СНЦ „Лудогорие“. 48 часа преди самото провеждане ако 

бъде дадено разрешение малко трудно може да се организира, това вече го 

казах и го напомням отново след като са ангажирани толкова много 

субекти за провеждането му. Така че произнасянето по тази докладна 

записка, ако бъде положително, би могло да даде възможност на 

организаторите на събора да продължат своята организация и да го 

проведат. Само такъв е характера на докладната записка, тъй като 

Общински съвет има право да се разпорежда с общинската собственост и 

да вземе такова решение. Всички търговски взаимоотношения между 

юридическите лица и общината са обект на наредби след като бъде 

изяснен, както казах статута на зоната за пикник, отдих и спорт в 

местността „Пчелина“. Надявам се колегите да подкрепят докладната ми 

записка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли желание за изказвания и предложения по докладната 

записка? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз искам да взема отношение по сроковете. Наистина тук чета с 

огромен интерес, че ще се кандидатства за поставяне на рекорд на Гинес за 

най-дълга сватбена софра (месали) и за най-многолюдна старинна сватба 

по време на Четвъртия фолклорен събор „Лудогорие“ и други. За да бъде 

регистриран рекорд в Гинес, трябва много преди самото събитие, което ще 

бъде регистрирано, да бъде направена заявка и да бъдат акредитирани 

официални лица, които да могат да констатират, че това е валиден рекорд 

и така да влезе Разград в книгата на Гинес поне за тази година. За да стане 

това обаче, наистина трябва да има достатъчно време, за да може 

подготвителната работа да бъде свършена и аз ще призова наистина 

Общинския съвет  и общинската администрация да не саботираме този 

рекорд, който ще бъде поставен, като вземем навременно решение. Още 

повече, че тук също чета, че ще има пет дълги софри с месали, с дължина 

80 м., което прави по скромни изчисления 400 м., по 1 м. да , все пак става 

дума за 400 кв.м., които ще бъдат всъщност използвани, защото около тях 

ще сядат хора облечени в народни носии. А и също и към тези 400 кв.м., 

тук ми подсказват, че ще има и не знам каква ще е площта на най-голямата 

на балканския полуостров тава за яхния, но и тя ако бъде примерно – 10 

кв.м. да е, тук се разправяме за 400 кв.м., които дали да ги отдадем срещу 

1,15 лв. или да вземем решение, че с това ще насърчим това мероприятие и 
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все пак Общинският съвет ще е избутал Разград в книгата на Гинес поне за 

тази година. Дайте да вземем решение и да подкрепим докладната записка.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Този рекорд на Гинес е бил на Четвъртото издание на събора, както е 

написано. А ние в момента обсъждаме неговото пето издание, където няма 

да има рекорд на Гинес, както става ясно от докладната записка. Моля Ви, 

не вкарвайте в заблуда Общинския съвет. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ами аз чета това, което имам. Две последователни години, госпожо 

председател ще … 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Явно не се готвя добре за сесии, въпреки това съм го прочела по-

добре се оказва. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кое? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Че става въпрос този Балкански рекорд и рекорд на Гинес, че са били 

в четвъртото издание на събора, което е било през 2015 г. Сега сме 2016 г. 

и ние в момента, това което трябва да вземем като решение касае Петото 

издание. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да. Моето огромно желание е на Петото издание също да влезем в 

тази книга за втора поредна година, госпожо председател. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Молбата ми беше единствено да бъдете коректен в съдържанието на 

докладната и за събитието, за което ние трябва да вземем решение. 

Благодаря Ви.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 
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Поемам ангажимент за следващото заседание, тук да си нося едно 

пакетче с пепел, ще си посипвам главата, когато сбъркам, обаче нека бъда 

правилно разбран. Нека две поредни години влезем в тази книга. За мен да 

чета за Разград е гордост. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да. 

 

Г-н Стоян  Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, процедура. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  

 

Г-н Стоян  Димитров – ПП „БСП“ 

Използвам възможността за процедура, за да не се включва 

председателят в дебат по същество, ръководейки заседанието. Вие току-що 

навлязохте по същината на темата, а не бива съгласно нашия правилник. И 

второто, което е да помолим госпожа Галина Георгиева, ако има 

възможност и желание, разбира се, да поясни по-ясно терминологията 

относно  даването на съгласие и правото на това сдружение да ползва този 

имот, за да могат общинските съветници да преценят дали да не го 

включат, като корекция в т.1. от диспозитива на решението. Така 

евентуално при приемане на решение ще бъде улеснена и общинската 

администрация.  

 

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

Истината е, че няма ред по който безвъзмездно да бъде предоставена 

публична-общинска собственост – имот на СНЦ. Реда е съвсем друг. Той е 

разрешителен. Оказва се, че е безпредметна докладната записка. Аз не 

мога да измисля ред, защото такъв няма нито в наредбата, нито в Закона за 

общинската собственост. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, госпожо Радославова. 

Уважаеми колеги общински съветници, 
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От всичко, което чух настоящата докладна записка мога да определя 

с няколко думи: ненужна, неточна, некоректна, незаконосъобразна. 

Ненужна защо, защото няма никакъв риск за провеждането на Фолклорния 

фестивал, както всички чухме в публичното пространство с изказване на 

общинска администрация. Неточна и некоректна, защото ние за първи път 

ще отдадем нещо за безвъзмездно ползване без да знаем какво точно 

отдаваме и точно да конкретизираме къде се намира. Некоректна, защото 

поставя в риск останалите търговци ако предоставим цялата зона – 

м.“Пчелина“, къде ще ги позиционираме и общинска администрация може 

да влезе в противоречие. Това което чувам от госпожа Галина Георгиева по 

отношение, че нямаме право да предоставяме за безвъзмездно ползване на 

публична-общинска собственост, за мен вече я прави незаконосъобразна. 

Призовавам общинските съветници да не подкрепят докладната записка, тя 

няма смисъл. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Има ли желаещи за изказвания? Заповядайте, 

господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Уважаеми колеги, 

Голямо обсъждане, голямо умуване падна по тази докладна записка, 

очевидно има и някакви други интереси, които следват цялата тази тема. 

Сега аз искам само едно нещо да кажа. Да ви припомня, че ние даваме 

покрита общинска собственост в центъра на Разград за 10 стотинки на 

квадрат, моля ви нека за една поляна, която е пуста да не се излагаме и да 

не проваляме една проява, от която Разград и общината печелят макар и по 

косвен път. Преди малко стана дума за хотели, заведения и т.н. Аз ви 

предлагам да подкрепим тази докладна записка и да приключим с 

достойнство. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Ханчев? 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Да, благодаря Ви, приключих. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви. 
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Колеги, аз не мисля, че в тази зала има някой, който е против 

провеждането на събор „Лудогорие“. Обаче и това, което чух от вносителя 

на докладната записка и от общинска администрация, и след справка в 

нашите общински наредби, аз наистина оставам с впечатление, че режима 

за провеждане на този събор върви по Наредба №1 и е с акт на кмета на 

Община Разград, а не с акт на Общински съвет. Ако ние сега вземем такова 

решение, каквото е в докладната записка, първо, тя донякъде ще бъде 

незаконосъобразна, ще противоречи на нашата наредба и ние ще задължим 

кмета да издаде разрешение на събор „Лудогорие“. Тоест и напреки на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и напреки 

на нашите наредби, ние ще му вменим едно задължение, което ще го 

принудим да обжалва решението на Общински съвет, най-малкото това. 

Тъй че при явното изявление на кмета , че разрешение на събора ще има, 

ако организаторът спази изискванията на общината за провеждането на 

такъв вид събития, не виждам защо трябва сами да приемаме едни 

решения, които са донякъде неправилни и незаконосъобразни. Благодаря 

Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Заповядайте. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

Правя предложение за прекратяване на дебатите по докладната.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има процедурно предложение за прекратяване на дебата по тази 

докладна записка. Моля да гласувате това процедурно предложение.  

 

С 19 гласа „ЗА”, „против” – 1, „въздържали се” – няма, 

процедурното предложение на общински съветник Мариан Иванов се 

приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Прекратявам дебатите по докладна записка с вх.№289 и пристъпваме 

към нейното поименно гласуване. Моля, дами и господа, гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

31.05.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 
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1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов   + 

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   + 

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров  +  

6. Галин Пенчев Парашкевов  +  

7. Гюлвер Исмаил Хасан  +  

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +          с    вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев не участва   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов  +  

17. Марина Петрова Христова  +  

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова   + 

21. Наско Стоилов Анастасов  +  

22. Петя Ангелова Петкова +   

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. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева не участва   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 133 

 

СНЦ „Лудогорие 2012” с БУЛСТАТ: 176251255 е юридическо 

лице за осъществяване на общественополезна дейност. Основните им 

цели са подпомагане развитието на културата сред младежите, 

съхраняване на фолклора и традициите, осъществяване на дейности за 

разнообразяване на културния и обществен живот на хора от 

различни етноси и религия. В дейността им се включва и 
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организирането на благотворителни концерти, културни 

мероприятия, фолклорни фестивали и др. 

В тази връзка е необходимо решение на Общински съвет Разград 

за отдаване за безвъзмездно ползване на имот- публична общинска 

собственост - Зоната за пикник, отдих и спорт, находяща се в 

местността „Пчелина”, за период от три дни - 1,2 и 3 юли 2016г, за 

провеждането на Петото издание на Национален Фолклорен Събор 

„Лудогорие”. 

На oснование чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 15 гласа „ЗА”, „против” – 10, 

„въздържали се” – 3, 

Р Е Ш И: 

 

1.Не приема докладна записка с вх.№289/19.05.2016 г. от Милена 

Дачева Орешкова –общински съветник в Общински съвет Разград. 

Относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от 

имот- публична общинска собственост - Зоната за пикник, отдих и 

спорт, находяща се в местността „Пчелина” за провеждане на Петото 

издание на Национален Фолклорен Събор „Лудогорие” на 1,2 и 3 юли 

2016 г.  

Настоящото решение да се изпрати на кмета на общината и на 

областния управител в седемдневен срок от приемането му. 

 

ТОЧКА ВТОРА 

 ПИТАНИЯ 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Преминаваме към точка втора питания. На предишното заседание, на 

предишната редовна сесия на Общинския съвет, през месец април, 

общински съветник Илия Илиев от групата съветници от ПП „БСП“, разви 

своето питане към кмета във връзка с две детски площадки в градинките 

пред блок 20 и блок 24 в ж.к.“Орел“. Господин Василев, имате ли 

готовност да отговорите, както Ви задължава нашия Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, на 

общински съветник Илия Илиев? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да, госпожо председател.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

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

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми господин Илиев, 

Вашето питане касае: Непосредствено преди изборите за местна 

власт, общината направи едно добро дело за ж.к. „Орел“. Изгради две 

детски площадки в градинките пред бл.20 и 24. Площадките нямат гумено 

покритие и вече има няколко случая на паднали върху бетона на малки 

деца, спускащи се от пързалките, с разбити глави. 

Ето защо молим,  общината да покрие детските площадки със 

същото покритие, каквото е на площадките в останалите седем квартали на 

града. 

Господин Илиев, аз даже може би ще оставя при колегите 

общинските съветници да разгледат . 

 

/ Господин Валентин Василев – Кмет на Община Разград, 

показва снимков материал/ . 

 

За блок 20, ето я площадката, която е в момента, ето го плана и ето в 

този край е изградена настоящата площадка. Отварям Ви плана по 

Инвестиционната програма на Община Разград. Новоизградените 

площадки трябва да бъдат в черно, а тази площадка е тук на долния край. 

Това е за първата площадка. 

Понеже проблема е общ, това е втората площадка. 

/ Господин Валентин Василев – Кмет на Община Разград, 

показва снимков материал/ . 

Ето я зелената площ, ето тук в момента е площадката и ето го новият 

проект, в черното, това, където ще бъде новата площадка. 

Господин Илиев, два месеца преди изборите правим площадки, 

които безспорно града и ж.к.“Орел“ имат нужда. В същото време 

Инвестиционната програма на общината се работи от месеци, да не кажа от 

година-две. Аз мисля, че общинското ръководство е имало много ясна 

представа къде ще бъдат изградени новите площадки. И за мен просто е 

недоумяващо защо то в рамките на няколко месеца разлика се изграждат 

едни площадки, които ние сега с новия проект по Инвестиционната 

програма ще трябва да развалим.   

 

Г-н Божинел Христов– „Кауза Разград“ 

Господин Божинел Христов не говори на микрофон. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Христов, нали видяхте, освен, че не отговарят те просто не 

им е било местото. Един път е хвърлен общински ресурс, изградени са 

едни площадки, които  не отговарят на изискванията и сега в момента при 
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приета Инвестиционна програма и проектите, по които сега започваме 

процедури. Това е моят отговор, няма смисъл да хвърляме и да 

ремонтираме площадки, които след няколко месеца „Дай Боже“ трябва да 

развалим, за да правим новия проект на ж.к. „Орел“.  

 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Василев? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Илиев, имате право на два доуточняващи въпроса. Ще се 

възползвате ли от това си право?  

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Не, няма да се възползвам. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Удовлетворен ли сте от отговора, който получихте на питането си? 

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Удовлетворен съм, но жалко. Нещо направено не бива да се разваля. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Явно и мнението на общинска администрация е такова. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Илиев, пак повтарям, че тук има проект за ж.к. „Орел“. 

Едната площадка остава в страни от тази, която трябва да бъде изградена 

по проект, а другата площадка съвпада с „петното“, където ще бъде 

изградена много по-голяма, много по-функционална детска-спортна 

площадка. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Постъпили са питания от общински съветник Милена 

Орешкова към кмета на Община Разград д-р Валентин Василев. 

Заповядайте, госпожо Орешкова, да изложите питанията си към кмета. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Благодаря Ви, госпожо председател. 
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Питането ми е свързано с: Етапа на подготовка на внасяне на 

докладна записка за откриване на процедура  за предоставяне на концесия 

за строителство с предмет Реконструкция и модернизация на стадион 

„Лудогорец Арена“, неговото управление и поддържане след въвеждането 

в експлоатация за риск на концесионера. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, това питане беше за предишното редовно 

заседание на Общинския съвет, Вие не присъствахте в залата и сградата на 

Община Разград. Специално сътрудниците от Звеното Ви издирваха и Ви 

търсиха, за да можете да си го развиете и на основание чл.96, ал.2,  от 

Правилника питането се снема от дневния ред, когато общинският 

съветник, който го е направил отсъства или го е оттеглил. Така че ще Ви 

помоля за другите питания, които касаят социалните услуги, да ги 

изложите. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Как смъквате питането от днешния дневен ред след като то е 

входирано? 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Входирано е и е вкарано за сесията, която беше през месец април – 

редовното заседание на Общинския съвет. Вие къде бяхте на тази сесия, 

която се проведе на 26 април. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

ОАИЛ – гр. Разград, бях. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Разбирам Ви, но значи не сте били в залата, нали? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Да, със сигурност, по обективни причини. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Аз Ви цитирах члена, по който процедираме съгласно Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация.  

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Съгласно чл.96, ал.1, кметът отговаря на питането на следващото 

заседание. Ако искате няма да го развивам, защото той е запознат с него, 

ако искате ще го развия… 



86 

 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, ще Ви помоля в Звеното депозирахте искане, на 

това искане общинска администрация Ви отговори писмено, така както 

беше посочено в искането Ви. Ако  трябва служителите от Звеното ще 

трябва да донесат цялата документация, за да се запознаят всички 

общински съветници. Това е редът по нашия правилник и по този ред 

нашата дейност и организация трябва да се случва. Ако имате нещо против 

има си ред, за да се случи това. Сега Ви давам възможност да развиете 

питанията си, които касаят социалните услуги в общината. Заповядайте. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Оттеглям питанията си. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Добре, благодаря Ви. Оттеглени са питанията. С това изчерпахме 

точка втора от дневния ред на днешното заседание. 

 

ТОЧКА ВТОРА 

 ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Това, с което ще ви запозная в точка трета – текущи е изключително 

кратко предвид проведената Тържествена сесия във връзка с 24 май Ден на 

славянската писменост и българската просвета и култура.  

Само една е информацията, която е постъпила в Общинския съвет и 

тя е от „ДКЦ I - Разград“ ЕООД, за Първото тримесечие на 2016 г. и 

съдържа Отчет за дейността, Отчет за финансовото състояние, Отчет за 

приходите и разходите и Счетоводен баланс за това първо тримесечие на 

2016 г. 

Тези материали, искам да напомня на всички вас, се намират в 

Звеното към Общински съвет – Разград. 

Благодаря Ви за вниманието. В 16:19 часа закривам редовното 

заседание на Общински съвет – Разград, проведено на 31 май 2016 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ Не се чете 

                                                                           / Надежда Радославова / 

       

  ПРОВЕРИЛ  СЕКРЕТАР: /П/ Не се чете 

      /Владимир Димитров / 

 

 


