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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 14 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 30.08. 2016 

година, от 13.30 часа, в хижата на Община Разград, местността „Пчелина“. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  31. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 29 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници Ахтер Чилев и 

Хами Хамиев. 
По уважителни причини отсъстват общинските съветници: д-р Красимир 

Петров и д-р Левент Апти. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

 На заседанието присъстваха:  
д-р Валентин Василев – кмет на Община Разград; г-жа Галина Георгиева- 

зам.-кмет на Община Разград; г-н Ердинч Хасанов - зам. - кмет на Община 
Разград; представители на общинска администрация; журналисти. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми д-р Василев, госпожо Георгиева, господин Хасанов, журналисти 

и кметове на малки населени места, 
Добре дошли на изнесеното заседание на Общински съвет-Разград, което 

се провежда на хижата на Община Разград, в местността „Пчелина“. Имаме 
нужда от създаването на добри практики  във връзка с определени неща. Тъжно 

ми е да отчета това, че местния печат се е превърнал по-скоро на място за изява 
на блогъри, отколкото в място за обективно  отразяване на реалностите. Хубаво 

е, аз съм се убедила от своя опит, че лоша реклама – няма, а определено в 
Община Разград рекламата и добрия мениджмънт, не са били на ниво. 

Общинският съвет е този, който има отношение, огромно, към общинската 
собственост и разпореждането с нея във всичките й форми. Това е една 
собственост, за която много малко хора знаят, която много малко хора са имали 

възможност да използват. И ако всичко, което се изписа доведе до това да има 
по-голям интерес към сесията и към това заседание, значи идеята да бъде тук е 
добра.  
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Тъй като се излъчва по “Кис 13”, което разбира се и днес е така, и по 

общинското радио, както и в сайта на общината онлайн, помолила съм наистина 
да разберем, каква е била активността във връзка с провеждането на тази сесия. 
И мисля си, че това ще е показател дали има нужда или не от подобни неща.  

За днешното заседание са се регистрирали 29 общински съветници. По 

уважителни причини отсъстват: д-р Красимир Петров и д-р Левент Апти. 

Надяваме се, че поне получих такова уверение, че другите двама общински 

съветници ще се присъединят на следващ етап към нас. Вече кворума ни нарасна 
на 30 общински съветници. Имаме кворум и обявявам сесията на Общински 

съвет – Разград за открита.  
 

Дежурен секретар на днешната сесия е общински съветник  Емине 

Хасан. 

 

До мен е постъпило искане от гражданин, това е Маню Манев, който иска 
да вземе на днешната сесия, превръща го в традиция явно, отношение във връзка 
с: Общинското сътрудничество между Община Разград и гр.Орел, което първо е 
изписал в искането си. И второ: Отчета за дейността на Общински съвет – 

Разград и неговите комисии за периода 06.11.2015 г. – 30.06.2016 г.  
Господин Манев, заповядайте.  

 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 

Добър ден.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Само искам да Ви напомня, че Вашето изказване трябва да бъде в рамките 
на 5 минути, така както е по правилника на Общинския съвет. Заповядайте. 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 

Искам преди да започна изказването си, ще Ви помолим за едноминутно 

ставане, да почетем паметта на Димитър Цонев – журналист от БНТ – София. 
Моля Ви, да станем на крака за едноминутно мълчание. 

 

/ Всички в залата станаха на крака за едноминутно мълчание в памет на 

Димитър Цонев/ 

 

Да, благодаря Ви много. Нямах намерение да се изказвам, но по няколко 

точки….става въпрос за общинския съветник от…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Манев. 
 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 
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Момент.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ако сте нямали намерение да се изказвате, не е било нужно да…. 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 

Имам намерение… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля Ви, не ме прекъсвайте.  
 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 

Моля Ви, не ме прекъсвайте, защото точно за това става въпрос. Също и 

заместник кмета на Разград и още неща, които трябва да се кажат.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Манев, ще напуснете залата ако не се придържате към това, 
което е упоменато във вашето искане. Това, за което ще се изказвате е във 
връзка с: Сътрудничество между общините Разград и Орел, и другото е във 

връзка с Отчета за дейността на Общинския съвет и неговите комисии. Това са 
двете точки, които сте упоменали в искането си. Ще Ви помоля да се 
придържате само и единствено към тях. Благодаря Ви, иначе ще отнема думата 
Ви. 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 

Добре, благодаря Ви. Значи, ставаше въпрос за сключването на договор – 

гр. Разград и гр. Орел. Става въпрос за Руската федерация. Значи, има ли 

предварително становище на общинските и комисиите за това споразумение? 

Второто, което е за нещата, които се получават…Момент, госпожата каза, че 
трябва да се изкажем по точките, които са написани. Значи ставаше въпрос за 
2015 г. и 2016 г., ние бяхме подали молба към Вас, уважаема госпожа общински 

съветник. Става въпрос, нас ни интересува, какво е…има ли комисии, решение 
за…Става въпрос за…От 1990 г. до 2015 г., дали има някакво решение. Дали са 
направени някакви ревизии. Значи, това е  просто, не знам защо. Значи, аз се 
върнах от заседание от София, на общинското ръководство на партията, от 
централното ръководство на партията. Значи, ние сме против абсолютно, значи 

това нещо, което Вие го казвате, аз нямам нищо напротив, обаче аз нямам неща 
които да се казват. Значи, ремонта който миналата година е направено говорим 

за „ЕПЖБ 2“, блок №56, №58, №60, значи е в абсолютно плачевна стойност. 
Значи, в центъра около джамията, плочките са абсолютно са, абсолютен хаос. 
Абсолютно пък, да не говорим за Орел. Там е, да не говорим.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 



4 

 

Господин Манев. 
 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 

Момент, момент, момент. Ние се изказваме точно заради тея 2015-2016 г. 
Значи Вие искате, да се изпълнява точно, каквото казвате Вие. Добре, ще го 

изпълним. Значи, говорим за ж.к. „Орел“. Вие казахте отначало, че са отпуснати 

40 мил.лв., за ремонт на ж.к. „Орел“, а онзи ден ми казахте, вече са отпуснати 

едва около 9 мил.лв. Значи, Вие ме поправете, кое е вярно: 40 мил.лв. ли е или 9 

мил.лв. ли е? Значи момент, аз не говоря само от името на гражданите, аз говоря 
от името на ПП „Нова демокрация“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искам да Ви кажа, че имате две минути до края на изказването си. 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 

Добре, ще си изпълним нещата за 2 минути. Значи, Вие казахте отчетни 

дейности на Общинския съвет…значи не знам дали общинските съветници го 

имат, но ние като извън парламентарна партия ги нямаме този общински отчет. 
Значи, Ви молим след заседанието Вие да ни го дадете този отчет, ако е 
възможно.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Има го качен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да не прекъсвате гражданина.  
 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 

Господин Димитров…Извинете ме, уважаема госпожо председател. Към 

Вас имам абсолютна забележка. Значи, Вие имате наглостта да ме атакувате 
постоянно и да говорите зад гърба ми. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Къде ти е гърба бе „пич“? 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 

Момент, аз не съм Ви обидил „пич“. Извинявайте, това е абсолютна 
простотия от Вас.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Хваля те. 
 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 
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Не, благодаря! Вие не ме хвалите, Вие ме атакувате и се опитвате да ми 

забиете нож в гърба. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кажи, че не си „пич“, и аз ще си оттегля думите.  
 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 

Искам официално да ми се извините.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

За кое?  

 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 

Защото Вие абсолютно започнахте да говорите глупости, и аз не знам 

какво да Ви кажа.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров. Господин Манев, имате 1 минута.  
 

Г-н Маню Манев – гражданин на гр. Разград 

Да, благодаря Ви, но Ви моля да ми се даде отчета на общината от 2015-

2016 г. Благодаря за вниманието.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря, че бяхте точен.  

Госпожи и господа общински съветници, на вашето внимание е проекта за 
дневен ред на днешното заседание, той е в три точки:  

1. Докладни записки. 

2. Питане. 
3. Текущи. 

Имате ли други предложения във връзка с така представения дневния ред?  

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Уважаеми общински съветници, 

По предвидения в Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация Мандат 2015-2019 г., сме представили докладна записка, заедно 

с общинския съветник Митко Иванов Ханчев… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля тъй като в първа точка не 
конкретизираме докладните записки, нека сега да засегнем само дневния ред, да 
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го приемем и след това ще внесете записката по извънредния способ, както сте 
го направили надлежно. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Точно това ми е предложението, и за да не се стигне пак до формално 

недопускане за поставянето на този въпрос по дневния ред, ние молим да бъде 
включена на основание чл.54, ал.4 от Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация Мандат 2015-2019 г., по извънреден способ 

докладна записка, която касае неотложен случай, приемане на решение относно: 

ръководството на общинско дружество със 100 % участие, тъй като мандата на 
досегашното ръководство изтича през месец септември. За това и по дневния ред 

правим това предложение, и Ви молим Вие като председател да извършите 
съответните действия за включването в дневния ред на този въпрос.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Приключихте ли? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП” 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Тъй като заседанието е изнесено, бих искала да кажа какъв ще бъде начина 
на гласуване на тази сесия. За докладните, които не изискват поименно 

гласуване ще се гласува с вдигане на ръка: „ЗА“, „против“ и „въздържал се“. 

Дежурен секретар на днешното заседание е общински съветник Емине Хасан. Тя 
ще бъде подпомагана в броенето от Звеното, което подпомага дейността на 
Общинския съвет. А за докладните, които изискват поименно гласуване по 

списък, по азбучен ред, ще изчитам името на всеки един общински съветник, 

който след това ще трябва да обяви как гласува по конкретната докладна 
записка. Надявам се, че на всички е ясно как се случва това, защото е едно от 
най-важните неща на сесията. Не виждам въпроси във връзка с реда на 
гласуване. 

Постъпило е процедурно предложение от Стоян Ненчев във връзка с 
включването в дневния ред на докладна записка по извънредния способ от 
Митко Иванов Ханчев и Стоян Димитров Ненчев, която касае: Преизбиране на 
членовете Съвета на директорите на търговско дружество със 100 % общинско 

участие  на Община Разград – „Общински пазари – Разград“ ЕАД. Подлагам на 
гласуване… 

 

Г-н Калоян Монев –  „Кауза Разград” 

Госпожо председател, може ли да задам въпрос? 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-н Калоян Монев –  „Кауза Разград” 

Колеги, за да мога да взема правилно решение по отношение на 
направеното предложение за включване на допълнителна докладна записка към 

дневния ред, аз имам въпрос към вносителите. Колеги, на коя хипотеза се 
спирате по чл.54, ал.5 от посочените три хипотези в правилника, за да 
предложите на нашето внимание вашата докладна записка? Като имате в 
предвид, че вече в Общинския съвет е постъпила аналогична, със същия 
предмет, докладна записка с вх.№445 беше, ако не се лъжа от колегата Наско 

Анастасов. Първо да мотивирате коя хипотеза налага това включване на 
неотложен въпрос, и второ защо се предлага аналогична докладна записка на 
вече постъпила такава.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Калоян Монев –  „Кауза Разград” 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ненчев, Вие ли ще отговорите?  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП” 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП” 

Съжалявам, че трябва да отговарям на юрист на такива въпроси, тъй като 

поставящия тези въпроси е много добре наясно за какво става въпрос, и че 
утежняваме дневния ред на това изнесено заседание на Общинския съвет. Но 

сега ще трябва да повторим неща, които сме ги говорили и на комисиите и по 

други поводи.  

Уважаеми общински съветници, през месец септември изтичат мандата на 
ръководството на „Общински пазари-Разград“ ЕАД. Във връзка с това е 
абсолютно наложително преди това принципалът – Общинският съвет да се 
произнесе с решение във връзка с управлението на това търговско дружество. 

Питащия знае много добре, че съществува възможност вносителят на едно от 
предложението по този въпрос, по предвидения в правилника ред да го оттегли 
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по някакви негови причини. И внасянето на докладна записка от един активно 

легитимиран субект по този въпрос в никакъв случай не означава, че се 
обезпечава и гарантира произнасянето на Общинския съвет в необходимите 
срокове. И понеже на заседанията на комисиите се видя, че има много 

неизяснени въпроси, неясноти, противоречия и проблеми, и за да можем да 
обезпечим спазването на изискванията на закона, непременно преди да изтече 
мандата на ръководството на това общинско дружество, ние с другия вносител, 

колегата Митко Ханчев, обезпечаваме по този начин произнасянето на 
Общинския съвет в определения срок.  

На другото питане какво ще стане, когато пристъпим към обсъждане вече 
на тези въпроси, питащия също е наясно и знае много добре, тъй като е юрист по 

образование. Съществуват няколко възможности за разглеждането и 

произнасянето по този въпрос. Първата възможност е след като се стигне, да се 
вземе процедурно решение за обединяване на обсъждането, включващо въпроси, 

отговори, разисквания, предложения и мнения и след това да се пристъпи към 

гласуване. Втория начин, е във входа на обсъждането по реда на първо 

постъпилата докладна записка, а тя е на общинския съветник Наско Анастасов, 
съответно да се правят предложения в проекта за решение с предвидените в 
правилника възможности: заместващ, допълващ, отхвърлящ и текст за отлагане 
на произнасянето на Общинския съвет. Та и това е моя отговор, как точно ще се 
процедира и какви са били съображенията ни да внесем тази докладна записка. 
Накратко казано, с две думи те са непременно, на тази сесия, във всички случаи 

Общинският съвет е длъжен да се произнесе с решение по този въпрос, и с това 
ние само гарантираме тази възможност. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Пристъпваме към гласуване на предложението за 
включване по извънреден способ на докладната от Митко Ханчев и Стоян 

Ненчев с вх.№460. Моля, който е „ЗА“ включването, да гласува с вдигане на 
ръка. Кворумът ни нарасна на 31 общински съветници, с включването на тази 

сесия на общински съветник Хами Хамиев.  
 

С 15 гласа „ЗА”, „против” – 12, „въздържали се” – 3 включването на 

докладна записка с вх. №460 в дневния ред по точка първа не се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на предложения ви дневен ред. Моля, който е 
„ЗА“, да гласува.  

 

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

ред се приема.  
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ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 417.  

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

Относно: Изменение и допълнение на 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.  

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С Решение №29 по Протокол №4/26.01.2016 година на Общински съвет 
Разград, беше приета Програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2016 година. 
Община  Разград е собственик  на поземлен имот с идентификатор 

№61710.505.7347, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр.Разград, с адрес: гр.Разград, ул.”Транспортна” №6-А, с площ от 2 224,00 кв.  
метра. За поземления имот, който посочих е проявен инвеститорски интерес за 
учредяване право на строеж. За реализиране на основната цел на Програмата за 
управление и разпореждане, възниква необходимостта от включване в нея на 
посочения  поземлен имот.  

Предвид гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.8, чл.22, ал.1  от 
ЗМСМА, чл.8 ал.9 и ал.10 от Закона за общинската собственост, Ви предлагаме 
проект за решение с, което: 

1.Да бъде изменена и допълнена 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, както 

следва: 
1.1. В раздел II точка 1.3 се изменя, както следва: „Вещни права – 7 броя – 

100 000 лв. за Бизнес зона „Перистър”; 

1.2. В раздел III  точка 1.3 се изменя, както следва: „Вещни права – 7 броя”, 

вместо 6 както е досегашната програма; 
1.3.В раздел III  точка 1.3 се създават  нова точка  със следното съдържание:  
„7. Имот №61710.505.7347, Разград, ул.”Транспортна” №6-А, Бизнес зона 

„Перистър”. 
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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. 

Благодаря за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин Анастасов, да 
докладвате за постоянната комисия по управление на общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов– Председател на ПК 

Уважаеми колеги, на свое редовно заседание на комисията, проведено на 
23.08.2016 г. докладната записка беше разгледана и проекта за решение бе 
подкрепен с: 6 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 
беше подкрепен от комисията.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Мнения, изказвания във връзка с докладната записка? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№417.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.08.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   
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10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

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 +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 174 

 

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

съвет Разград, беше 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 поземлен имот с идентификатор 

№61710.505.7347, по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр.Разград, с адрес: гр.Разград, ул.”Транспортна” №6-А, по Акт 

№2759/22.06.2016 година  за  частна общинска собственост, с площ от 2 

224,00 кв.  метра. 

За реализиране на основната цел на програмата възниква 

необходимостта от включване в нея на посочения  поземлен имот.  

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

ЗМСМА, чл.8 ал.9 и ал.10 от Закона за общинската собственост, Общински 
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съвет  Разград, след поименно гласуване с 31 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 по 

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

1.1. В раздел II точка 1.3 се изменя, както следва: „Вещни права – 7 

броя – 100 000лв. за Бизнес зона „Перистър”; 

1.2. В раздел III  точка 1.3 се изменя, както следва: „Вещни права – 7 

броя”; 

1.3.В раздел III  точка 1.3 се създава  нова точка  със следното 

съдържание:  

„7. Имот №61710.505.7347, Разград, ул.”Транспортна” №6-А, Бизнес 

зона „Перистър”. 

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 

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 2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 418.  

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

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот, с 

идентификатор 61710.505.7347 по Акт №2759/22.06.2016 година за частна 

общинска собственост по кадастралната карта на град Разград по реда на 

Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване. 

Заповядайте. 
 

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

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В ОП „Бизнес зона „Перистър” град Разград е получено заявление за 
инвестиционно намерение с вх. №462/02.03.2016 година от  „БАДЖАНАКА 

2014” ЕООД гр.Разград, с искане за учредяване на безсрочно възмездно право на 



13 

 

строеж върху 432,00 кв. метра в определените граници за застрояване на 
недвижими имоти-частна общинска собственост, представляващи поземлени 

имоти с идентификатор №61710.505.7327, с площ от 1353,00 кв.м. и с 
идентификатор №61710.505.7328, с площ от 871,00 кв. м., находящи се в  Бизнес 
зона „Перистър”. Предложението е за изграждане на автосервиз със застроена 
площ до 432,00 кв. метра. Инвестиционният проект е на стойност не по-малко от 
300 000,00 /триста хиляди/ лева със срок за изграждане до 36 /тридесет и шест/ 
месеца от датата на подписване на договора за учредяване на право на строеж, 

разкриване на 7 /седем/ броя работни места. Предложението е разгледано на 
заседание на комисията по чл.2, ал.3 от Наредба №21 на Общинския съвет, която 

предложи да бъде  извършено обединяване на горепосочените поземлени имоти 

в един общ имот, след което да се проведе процедура за публичен търг с тайно 

наддаване за учредяване  право на строеж върху новообразувания поземлен 

имот. В изпълнение решението на комисията бе извършено и въпросното 

обединяване на поземлените имоти. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж  на новия  поземлен имот 
с идентификатор №61710.505.7347, по кадастралната карта на град Разград за 
изграждане на едноетажна сграда със застроена площ до 432,00 /четиристотин 

тридесет и два/ квадратни метра за производствен, складов обект, от оценител на 
недвижими имоти, която е в размер на 22 934,00 лева /двадесет и две хиляди 

деветстотин тридесет и четири  лева/, без ДДС. Съгласно удостоверение за 
данъчната оценка на  имота, правото  на  строеж  в  поземления имот с  
идентификатор  №61710.505.7347  е  в размер на 13 142,50 лева /тринадесет 
хиляди сто четиридесет и два лева и 50 ст./.  

Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.22, ал.1 от 
ЗМСМА,  чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17 от 
Наредба №21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър” 

гр.Разград, във вр. с чл. 33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет 
– Разград, предлагаме проект за решение, с който: 

1.Да се проведе публичен търг  с тайно наддаване по реда на глава седма 
от Наредба №2 на Общински съвет – Разград за учредяване на безсрочно право 

на строеж в определените граници за застрояване на недвижим имот-частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 

№61710.505.7347, с площ от  2 224,00 /две хиляди двеста двадесет и четири/ 

квадратни метра, и с адрес: град Разград, улица „Транспортна” №6-А. Трайно 

предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване 
ползване: за друг вид производствен, складов обект. При  начална тръжна цена 
22 934,00 лева /двадесет и две хиляди деветстотин тридесет и четири  лева/, при 

данъчна оценка  13 142,50 лева /тринадесет  хиляди сто четиридесет и два лева и 

50 ст./. 
1.1.Застроена площ на новоизградената сграда - до 432,00 /четиристотин 

тридесет и два/ квадратни метра. 
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1.2.Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ етаж. 

1.3.Предназначение на новоизградената сграда: производствен, складов 
обект. 1.4.Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството около 

обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или паркиране в 
границите на поземления имот, в който е придобито правото на строеж. 

1.5.Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет и 

шест/ месеца от датата на подписване на договора. 
1.6.Разкриване на не по-малко от 7 /седем/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването им  за 
срок  не по-малък от 1 /една/ година. 

2.Възлага на кмета на Община Разград, да организира провеждането на 
публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на безсрочно право на строеж в 
поземления имот по т.1, да издаде заповед  и сключи договор въз основа на 
резултатите от проведения търг. 

Благодаря за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с НПО. Господин Анастасов, за комисията 
по общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов– Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната записка и 

проекта за решение със: 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за комисията 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 от комисията.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна 
записка с вх.№418.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.08.2016 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

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 +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 175 

 

Община Разград е собственик на недвижим имот - частна общинска 

собственост, по Акт №2759/22.06.2016 год. за частна общинска собственост, 

представляващ поземлен имот с идентификатор №61710.505.7347, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, с адрес: 

гр.Разград, ул.”Транспортна” №6-А, с площ от 2 224,00 кв.м., с трайно 
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предназначение на територията: „Урбанизирана” с начин на трайно 

ползване:  „За друг вид производствен, складов обект”. 

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл.1, ал.4 от 

Наредба №21 на Общински съвет за управление и разпореждане с имотите 

общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър” 

гр.Разград стратегически цели, е необходимо учредяване на ограничени 

вещни права върху поземлените имоти, находящи са на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на представители на бизнеса под 

различни форми. За учредяване право на строеж в поземлен имот с 

идентификатор №61710.505.7347  има проявен инвеститорски интерес, в 

резултат на което комисията по чл.2, ал.3 от Наредба №21 на Общински 

съвет за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, определена със Заповед 

№30 от 14.01.2016 година на кмета на Община Разград, на свое заседание, 

проведено на 15.03.2016 година, предлага да се проведе процедура за 

публичен търг с тайно наддаване за учредяване на право на строеж върху 

посочения имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж  в поземлен имот с 
идентификатор №61710.505.7347, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри на град Разград за изграждане на едноетажна сграда със застроена 

площ до 432,00 /четиристотин тридесет и два/ квадратни метра за 

производствен, складов обект, от „РЕГПАЛ” ЕООД – оценител на 

недвижими имоти, с рег.№900300013/14.12.2009 година на Камарата на 

независимите оценители, която е в размер на 22 934,00 лева /двадесет и две 

хиляди деветстотин тридесет и четири  лева/, без ДДС. Съгласно 

удостоверение изх.№6705002834/01.07.2016 година, издадено от Община 

Разград, данъчната оценка на  правото  на  строеж  в  поземления имот с  

идентификатор  №61710.505.7347  е   13 142,50 лева /тринадесет хиляди сто 

четиридесет и два лева и 50 ст./.  

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

ЗМСМА,  чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, 

чл.17 от Наредба №21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес 

зона „Перистър” гр.Разград, във вр. с чл. 33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба 

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

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

Разград, след поименно гласуване с 30 гласа „ЗА”, „против” - няма, 

„въздържали се” - няма,          
 

Р Е Ш И: 
 

1.Да се проведе публичен търг  с тайно наддаване по реда на глава 

седма от Наредба №2 на Общински съвет за придобиване, управление и 
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разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, за учредяване на 

безсрочно право на строеж в определените граници за застрояване на 

недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ поземлен 

имот с идентификатор №61710.505.7347, по Акт №2759/22.06.2016 година за 

частна общинска собственост, с площ от  2 224,00 /две хиляди двеста 

двадесет и четири/ квадратни метра по кадастралната карта на гр.Разград, 

одобрена със Заповед РД-18-37/10.03.2008 година на изпълнителния 

директор на АГКК, с адрес: град Разград, улица „Транспортна” №6-А, 

община Разград, област Разград. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид производствен, 

складов обект. Съседи: ПИ №№61710.505.7224,  61710.505.7247, 

61710.505.7326, при  начална тръжна цена 22 934,00 лева /двадесет и две 

хиляди деветстотин тридесет и четири  лева/, определена от независим 

оценител на недвижими имоти и данъчна оценка  13 142,50 лева /тринадесет  

хиляди сто четиридесет и два лева и 50 ст./, при следните тръжни условия: 

1.1.Застроена площ на новоизградената сграда - до 432,00 

/четиристотин тридесет и два/ квадратни метра, която да отговаря на 

изискванията на Наредба №7 на МРРБ за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони и 

одобрения с Решение №741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград 

план за застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград. 

1.2.Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ 

етаж. 

1.3.Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект.  

1.4.Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството около 

обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или 

паркиране в границите на поземления имот, в който е придобито правото 

на строеж. 

1.5.Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет и 

шест/ месеца от датата на подписване на договора. 

1.6.Разкриване на не по-малко от 7 /седем/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването им  

за срок  не по-малък от 1 /една/ година. 

2.Възлага на кмета на Община Разград, да организира провеждането 

на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на безсрочно право на 

строеж в поземления имот по т.1, да издаде заповед  и сключи договор въз 
основа на резултатите от проведения търг. 

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. 
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С Т А Т И Я 3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 419.  

Докладна записка  от Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

Относно: Общинско сътрудничество между Община Разград и град 

Орел, Руска Федерация. 

Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

На 04.08.2016 г. между Община Разград и град Орел, Руска Федерация е 
подписано Споразумение за партньорство и сътрудничество за срок от 5 години. 

Предмет на споразумението е осъществяване на сътрудничество в 
областта на икономическата, административната, културната, образователната, 
спортната, здравната, екологичната сфера и в сферата на туризма. 

Съгласно т. 2 от раздел 3 на споразумението при изтичане на срока и 

желание за продължаване на сътрудничеството се извършва договаряне и 

преподписване на Споразумението. 

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

ал.2 от ЗМСМА, предлагам на Общинският съвет-Разград, да вземе следното 

решение: 
1. Одобрява споразумение за сътрудничество между Община Разград и 

град Орел, Руска Федерация – приложение №1. 

2. Дава съгласие Община Разград да бъде партньор по одобреното 

споразумение по т.1 от настоящото решение. 
Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения 
на гражданите и връзка с НПО, ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване, ПК по образование и наука, ПК по култура, културно-

историческо наследство и духовни ценности, ПК за младежта, спорта и туризма 
и ПК по международно сътруднчество. Господин Монев, за постоянната 
комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА“, 1 – „против“, без „въздържали се“, 

проекта за решение беше подкрепен. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Стефанов, за постоянната комисия по социална политика. 
 

Г-н Стефан Стефанов – зам.-председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за решение 
с: 9 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, за постоянната комисия по образование. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка е подкрепена с: 6 гласа „ЗА“, 

„против“ и „въздържали се“ няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Постоянната комисия по култура, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

На свое заседание проведено на 22.08.2016 г., постоянната комисия по 

култура разгледа докладната записка с вх.№419, от всички присъствали 7 

членове на комисията, подкрепили са я 7 човека, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Парашкевов, за постоянната комисия за младежта и спорта. 
 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната записка и 

проекта за решение, гласували „ЗА“ – 3, „против“ – няма, „въздържали се“ също 

няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Вели, за постоянната комисия по международно 

сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия по международно сътрудничество 

подкрепи докладната записка със: 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 
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Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми господин Василев, 
Аз се запознах обстойно с това споразумение, което вече е подписано и 

ние трябва да гласуваме да бъде одобрено от Общинския съвет, предварително 

казвам, че аз ще го подкрепя, защото приветствам всякакви такива инициативи, 

но имам няколко въпроса свързани с направленията и формите на 
сътрудничество. Подписано е, че заедно с гр. Орел-Руска федерация ще бъдат 
провеждани научно-практически конференции, семинари, кръгли маси, 

тренинги и т.н., по проблемите за усъвършенстване на местното 

самоуправление. По конкретно се интересувам каква научно-практическа 
конференция се има предвид, кой я организира и къде ще бъде проведена? Също 

така, съвместно участие в изложби, панаири, презентации в икономическата 
сфера. Въпроса ми е в кой сектор от икономическата сфера и на кои изложби и 

панаири ще има Община Разград съвместно участие? Съвместно разработване на 
програми свързани с жилищно строителство, транспорт, водоснабдяване и 

канализация, електроснабдяване, строителство и поддръжка на пътища, 
екология и др., тук въпроса ми е как ще си взаимодействаме, какво ще 
предприемем като практически стъпки извън добрите пожелания в сферата 
свързана с жилищното строителство, водоснабдяването и канализацията, 
енергоснабдяването и строителство, и какво се предвижда в Разград под тези 

програми да бъде съвместно изпълнено с нашите любими партньори от гр.Орел, 

Руската федерация? И последния ми въпрос е, обмен на делегация в сферата на 
образованието, подчертават се ученици и студенти с цел стажуване и изучаване 
на най-добри практики в тези сфери – кои са точно тези сфери? Дали в сферата 
на образованието, какво ние можем да предложим на делегациите от Руската 
федерация, които ще дойдат при нас с цел стажуване и изучаване на нашите 
добри практики? И другото е, какви практики се визират да бъдат запознати и 

приети от нашата делегация формирана от ученици и студенти в гр. Орел? 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да, благодаря Ви госпожо председател. Ще се опитам да отговоря на 
въпросите на господин Димитров. Много внимателно го слушах, той беше много 

коректен при задаването. 

Господин Димитров,  договорът за сътрудничество, който беше подписан 

касае 5-годишен период от време. На конкретните въпроси: кои научно-

практически конференции и т.н., в момента не мога да Ви отговоря, защото това 
е въпрос на договорки и разговори с руската страна. Това, което със сигурност 
мога да Ви кажа е, че на срещата в гр.Орел, беше обърнато изключително 
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внимание на българската делегация, имахме разговори с губернатора, с който 

постигнахме договореност в най-скоро време българската страна, т.е. нашата и 

руската, започват в момента преговори с руската за съставяне на делегации от 
бизнеса, от сферата на културата, от спорта и т.н., и на разменни начала най-

вероятно първо руската страна ще гостува в България, може би в рамките на 
месец ноември. Вие като част от бизнеса в Разград ще имате възможност да 
участвате от българска страна, да направите тези контакти. Имахме разговори , 

оказа се, че има известни затруднения по отношение на пропускателни режими, 

по отношение на визи, по отношение на някои други такива лицензионни 

режими, но мисля че при добро желание от двете страни, може да се работи в 
тази посока. Това е, което мога да Ви кажа по първите три въпроса. 

По отношение на обменна на делегациите на образованието и стажовете: в 
гр.Орел, не знам дали знаете, но там се намира един университет, един от най-

големите в Русия, той има над 50 000 студенти, с най-разностранни 

специалности. Разбира се, част от ръководството на университета най-вероятно 

ще бъде също тук на гости за да презентира университета, за да може 
евентуално и наши студенти да учат там. Вече доколкото разбрах имаме такива 
синове и дъщери, които са завършили в гр.Орел. Нали така, госпожо Неделчева? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Не. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, не вашите, но на други хора синовете са завършили там. 

По отношение на пътища, строежи и т.н., ще Ви отговоря така: господин 

Димитров, аз съм впечатлен от това, което е направено в гр.Орел за последните 
5 години по национални програми, на федералното правителство и на областта в 
града са налети 300 мил.евро. Този град е неузнаваем. Аз съм ходил два пъти 

досега в гр.Орел, последното ми посещение беше впечатляващо, за мен поне. 
Толкова много блокове, толкова много улици, толкова много пътища, толкова 
много училища и т.н., хубаво би било да го видите и вие. Завърших, госпожо 

председател. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли други въпроси към вносителя? Не виждам такива. 
Изказвания? Заповядайте, госпожо Неделчева.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 

Преди малко казах становището на комисията по култура, която 

единодушно подкрепи това Споразумение, сега искам да кажа и моето лично 

становище. Наистина това е едно добро нещо, което ще се случи. Това 
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Споразумение е една рамка, която дава карт-бланш за сътрудничество в много 

сфери, сътрудничество, което винаги е било традиция между гр.Орел Русия и 

гр.Разград. Аз много се радвам, че тази традиция ще бъде продължена и от 
сегашното ръководство. Нека всички си спомним каква е и в исторически план 

заслугата и ролята на гр.Орел за гр. Разград, за освобождаването на гр.Разград от 
руски войни родом от този град. Така че призовавам и другите колеги да 
подкрепят докладната. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи за изказвания? Не виждам такива. 
Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№419. Моля, който е „ЗА“ 

да гласува с вдигане на ръка.  
 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 176 

 

На 04.08.2016 г. между Община Разград и град Орел /Руска Федерация/ 

е подписано Споразумение за партньорство и сътрудничество за срок от 5 

години. 

Съгласно т.2 от раздел 3 на Споразумението при изтичане на срока и 

желание за продължаване на сътрудничеството се извършва договаряне и 

преподписване на споразумението. 

Съгласно чл.59, ал.1 и чл. 61, ал.1 от ЗМСМА общините могат да 

сътрудничат помежду си, като общинското сътрудничество се осъществява 

на основата на споразумение за сътрудничество, което подлежи на 

одобрение от Общинския съвет. 

Предмет на споразумението е осъществяване на сътрудничество в 

областта на икономическата, административната, културната, 

образователната, спортната, социална, екологичната сфера и в сферата на 

туризма. 

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

ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет – Разград, с 27 гласа „ЗА”, „против” - 

няма, „въздържали се” - няма,          
 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява споразумение за сътрудничество между Община 

Разград и град Орел, Руска Федерация – приложение №1. 

2. Дава съгласие Община Разград да бъде партньор по одобреното 

споразумение по т.1 от настоящото решение. 
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3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

4. Решението подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 
СПОРАЗУМЕНИЕ 

за сътрудничество между побратимените градове Орел/ Руска Федерация/ и Разград/България/ 

 

 

Днес, ……… 2016г. в гр. Орел, в съответствие с изискванията на чл.61 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, се сключи настоящото споразумение за 
партньорство и сътрудничество между: 

Администрацията на гр. Орел/Руска Федерация/  в лицето на кмета Василий Фьодорович 

Новиков и Ръководителя на Орловската администрация Андрей Иванович Усиков, от една страна 
и  

Община Разград/България/ в лицето на кмета д-р Валентин Стефанов Василев, Общинският 
съвет на Разград/България/ в лицето на председателя Надежда Радославова Димитрова, от друга страна 
/по-нататък именуващи се Страни/, се договориха за следното: 

 

1. Предмет на Споразумението 

 

Страните съдействат за взаимното сътрудничество, обмен на информация, инициират 
установяване на делови, културни, научни, спортни, художествени връзки с органите за местно 

самоуправление, предприятия, организации и учреждения, обществени, културни и творчески 

обединения. 
 

2. Направления и форми на сътрудничество 

 

 За укрепване на приятелските връзки и съдействие за развитието на градовете  Орел /Руска 
Федерация/ и Разград /България/, задълбочаване на сътрудничеството в хуманитарната, социалната и 

културната сфери, внедряване на нови форми за взаимноизгодно сътрудничество между градовете, 
Страните се ангажират да си сътрудничат посредством: 

- информационна и просветна дейност за развитие на местното самоуправление; 
- провеждане на научно-практически конференции, семинари, кръгли маси, тренинги и други 

организационни мероприятия по проблемите на усъвършенстването на местното самоуправление с 
взаимното участие на представители на Страните 

- иницииране за провеждане на делови срещи и конференции с участието на заинтересовани 

юридически лица, независимо от формите на собственост, и индивидуални предприемачи; 

- съдействие за сключване на дългосрочни договори и контракти между заинтересовани юридически 

лица, независимо от формите на собственост, и индивидуални предприемачи; 

- съвместно участие в изложби, панаири и презентации в икономическата сфера; 
- съвместно разработване на програми, свързани с жилищно строителство, транспорт, 

водоснабдяване и канализация, енергоснабдяване, строителство и поддръжка на пътища, екология 
и др., в това число с участие на заинтересовани лица; 

- двустранен обмен на информация и покани за изложби, концерти и други мероприятия, 
провеждащи се в побратимените градове; 

- съдействие за установяване на трайни делови връзки за организиране на туристически мостове, в 
това число и обмен на туристически групи; 

- обмен на делегации в сферата на образованието/ ученици, студенти/ с цел стажуване и изучаване 
на най-добри практики в тези сфери; 

- оказване на съдействие при осъществяване на сътрудничество между творчески колективи и 

обществени организации, асоциации и фондове в сферата на културата и науката. 
 

3. Срокове и условия на действие на Споразумението 
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3.1. Споразумението влиза в сила от момента на подписването му от страните и е за срок от 5/пет/ 
години. 

3.2. Споразумението може да се допълва, изменя, продължава или прекратява по взаимно съгласие на 
страните. 

3.3. По отделните направления на сътрудничеството страните могат да сключват допълнителни 

конкретизирани съглашения, не противоречащи на принципите на партньорството и 

сътрудничеството на страните по Споразумението. 

3.4. Споразумението е съставено в два еднакви екземпляра, по един за всяка страна, имащ еднаква сила 
на руски и български език. 

 

 

Кмет на град Орел 

 

 

                                 

 

 

                          В. Ф. Новиков 

 

   Дата:…………. 2016г. 

 

Кмет на Община Разград 

 

 

 

 

 

                        д-р Валентин Василев 

 

   Дата:…………. 2016г. 

 

 

Ръководител на Орловска администрация 

 

 

 

 

                             А.И. Усиков 

 

 Дата:…………. 2016г. 

 

Председател на Общински съвет 

Разград 

 

 

                     

                        Надежда Радославова 

    

Дата:…………. 2016г. 

 

 

С Т А Т И Я 4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 420.  

Докладна записка  от Валентин Стефанов Василев – Кмет на Община 
Разград 

Относно: Обезпечение на авансово плащане чрез издаване на запис на 

заповед за размера на аванса за бюджетна линия „Подобряване на 

административния капацитет на Община Разград за изпълнение на 

приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 

2014-2020 г.“ с рег.№ BG16RFOP001-8.001-0022 по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG16RFOP001-8.001-0022-C01 от 04.07.2016 г. в 

рамките на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и 

националния бюджет на Република България. 

Заповядайте, д-р Василев. 
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

На 04.07.2016 г. Община Разград подписа Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на бюджетна линия 
„Подобряване на административния капацитет на Община Разград за 
изпълнение на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 
ОПРР 2014-2020 г.“ , по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ, „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на 
ОПРР 2014-2020 г." в рамките на приоритетна ос 8 „Техническа помощ” на 
Оперативна програма „Регионално развитие 2014-2020 г.". Максималната 
стойност на безвъзмездната финансова помощ за бюджетната линия е 106 167,76 

лв. Бенефициент по договора е Община Разград, а срокът за изпълнение на 
бюджетната линия е 61 месеца. 

Основна цел на бюджетната линия е подобряване на административния 
капацитет на Община Разград в качеството й на местен орган, отговорен за 
изпълнението на стратегия за устойчиво градско развитие, Междинно звено за 
оценка и избор на проектни предложения за кандидатстване по приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони 

в растеж“ 2014-2020 г. по чл.123 (6) от Общ Регламент (ЕС) 1303/2013 на 
Европейския парламент и Съвета и конкретен бенефициент по приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Сред специфичните цели на 
бюджетната линия са финансовото обезпечаване на работата на членовете на 
Междинното звено за оценка на проектни предложения за кандидатстване по 

Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативната 
програма в т.ч. на наетите външни оценители; финансовото обезпечаване на 
работата на екипа по управление и изпълнение на Инвестиционна програма за 
устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020 за периода 
до 2023 г.; финансовото обезпечаване на работата на екипа за управление и 

изпълнение на бюджетната линия на Община Разград, както и предоставяне на 
възможност за участие в програми и обучения за обмен на опит и добри 

практики на членовете на Междинното звено за оценка на проектни 

предложения за кандидатстване по Приоритетна ос 1. и екипа по управление и 

изпълнение на Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско 

развитие на община Разград 2020. 

Съгласно чл.17, т.1 и чл.18, т.2 от подписания Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ при искане на средства за авансово плащане по 

бюджетна линия „Подобряване на административния капацитет на Община 
Разград за изпълнение на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ е необходимо и задължително условие  Община Разград в качеството 

си на Бенефициент по договора да осигури учредяването/издаването в полза на 
Управляващия орган на ОПРР на обезпечение, гарантиращо авансовото 

плащане, посредством запис на заповед (по образец) или банкова гаранция (по 
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образец) за размера на аванса, с приложено Решение на Общинския съвет, с 
което се разрешава поемане на задължението. Стойността на авансовото 

плащане е в размер до 37 158,72 лв., представляващи до 35 % от стойността на 
предоставената от Управляващия орган безвъзмездна финансова помощ. 

Съгласно чл.17, т.1 и чл.18, т.2 от подписания Договор и във връзка с 
гореизложеното и на основание чл.21 ал.1 т.10 от от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет 
Разград, да вземе следното решение: 

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на авансово 

плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 

представляващо до 35 % от стойността на предоставената от УПРАВЛЯВАЩИЯ 

ОРГАН безвъзмездна финансова помощ (100 %) по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ към Бенефициента в размер до 37 158,72 лв. 

2. Упълномощава кмета на Община Разград да извърши всички 

необходими действия за издаването в полза на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Региони в растеж“– Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ на запис 
на заповед без протест и разноски, платим на предявяване, който обезпечава 
пълния размер на авансовото плащане по Договора за безвъзмездна финансова 
помощ. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по бюджет, финанси 

и икономическа политика и ПК по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
НПО. Госпожо Димитрова, за постоянната комисия по бюджет.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги общински съветници, докладна записка с вх.№420 беше 
разгледана на заседание на постоянната комисия по бюджет, финанси и 

икономическа политика и беше категорично подкрепена, като 7 общински 

съветника гласува „ЗА“, без „против“ и без „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 

Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА“, 1 – „против“, и без „въздържали се“ 

проекта за решение беше подкрепен от комисията.  
 

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

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Моя въпрос касае може би някаква техническа грешка допусната. Още в 
първи абзац, където след като е цитирана бюджетната линия, отдолу пише: ОП 

„Регионално развитие 2014-2020 г.“, в този период действа ОП „Региони в 
растеж“. Предполагам, че е грешка. Или едно от двете не е вярно, или е 
„Региони в растеж“ или е „Регионално развитие“, но отзад трябва да са други 

годините и тя приключи тази програма.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Преди максималната стойност.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, преди максималната стойност. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговори на въпроса? Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Да, наистина може би има допусната грешка. Пред мен е договора 
BG16RFOP001 и всъщност той касае действително ОП „Региони в растеж“. Вече 
като вносител може би да направите съответната корекция. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приемате ли, господин Василев? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Приемам го, да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодарим Ви, госпожо Неделчева, за острия поглед. Има ли други 

въпроси към вносителя? Не виждам такива. Изказвания? Не виждам желаещи за 
изказвания. Прекратявам разискванията и пристъпваме към поименно гласуване 
на докладна записка с вх.№420.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.08.2016 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 +   

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 +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 177 

 

Община Разград има сключен Договор за безвъзмездна финансова 

помощ /ДБФП/ №BG16RFOP001-8.001-0022-C01 от 04.07.2016 г. за 

финансиране на бюджетна линия „Подобряване на административния 

капацитет на Община Разград за изпълнение на приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.“ с 

рег.№ BG16RFOP001-8.001-0022 по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално 

развитие и  националния бюджет на Република България. 
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За финансово обезпечение на дейностите, предвидени за изпълнение в 

ДБФП, е допустимо авансово плащане в размер до 35 % от стойността на 

предоставената от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН безвъзмездна финансова 

помощ към бенефициента по бюджетна линия „Подобряване на 

административния капацитет на Община Разград за изпълнение на 

приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 

2014-2020 г.“ с рег.№ BG16RFOP001-8.001-0022, в размер до 37 158,72 лв. 

Съгласно чл.17, т.1 и чл.18, т.2 от подписания Договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ №BG16RFOP001-8.001-0022-C01 

при искане на средства за авансово плащане по бюджетната линия 

необходимо и задължително условие е Община Разград в качеството си на 

Бенефициент по договора да осигури учредяването/издаването в полза на 

Управляващия орган на обезпечение, гарантиращо авансовото плащане по 

ДБФП, посредством запис на заповед (по образец) или банкова гаранция (по 

образец) за размера на аванса, с приложено Решение на Общинския съвет, с 
което се разрешава поемане на задължението. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.10 от от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване с 30 гласа „ЗА”, „против” - няма, 

„въздържали се” - няма,          
 

Р Е Ш И: 
 

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на авансово 

плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

/ДБФП/ №BG16RFOP001-8.001-0022-C01, представляващо до 35 % от 

стойността на предоставената от УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН безвъзмездна 

финансова помощ (100 %) по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г. /ОПРР/ към Бенефициента в размер до 37 158,72 лв. 

2. Упълномощава кмета на Община Разград да извърши всички 

необходими действия за издаването в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. /ОПРР/  – Главна 

дирекция „Градско и регионално развитие“ на запис на заповед без протест 

и разноски, платим на предявяване, който обезпечава пълния размер на 

авансовото плащане по Договора за безвъзмездна финансова помощ 

/ДБФП/ №BG16RFOP001-8.001-0022-C01. 

3. 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 по реда на Административно-

процесуалния кодекс пред Административния съд – Разград. 
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С Т А Т И Я 5 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 422.  

Докладна записка  от Милена Орешкова – общински съветник, 

Председател на Постоянната комисия по наука и образование в Общински съвет 
– Разград 

Относно: Приемане на Правилник за дейността на Обществен съвет 

за социално подпомагане в община Разград, приет с Решение №86 по 

Протокол №8/29.03.2016 г. на Общински съвет Разград. 

Заповядайте, госпожо Орешкова. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Общински съветник, вносител 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

На основание чл.75 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, оттеглям докладната записка. Като причините за 
това са непубликуването на Правилника на сайта на общината, въпреки 

напомнящото ми писмо от 12 август и по този начин не са изпълнени 

необходимите изисквания за обществено обсъждане на Правилника.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е оттеглена.  
 

С Т А Т И Я 6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 424.  

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

Относно: Отдаване под наем на свободни пасища и мери от 

общинския поземлен фонд чрез публични търгове на собственици на 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на БАБХ. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В изпълнение на Решение № 107 по Протокол № 9 от 26.04.2016г. на 
Общински съвет Разград беше извършено разпределение на мерите, пасищата и 
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ливадите от Общинския поземлен фонд между собственици или ползватели на 
животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. 

След направеното разпределение има останали свободни пасища, мери и 

ливади, които могат да бъдат отдадени под наем за 1 стопанска година чрез търг, 
в който се допускат само собственици на пасищни животни, регистрирани в 
Интегрираната информационна система на БАБХ. 

За част от свободните имоти има проявен интерес от правоимащи лица, 
отговарящи на това изискване. 

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.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и чл.102 от ППЗСПЗЗ, Ви 

предлагаме проект за решение с, който: 

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под 

наем на имоти - публична общинска собственост, представляващи пасища, мери 

и ливади за срок от 1 /една/ стопанска година по реда на глава седма от Наредба 
№2 на Общински съвет Разград, за две землища: землището на с.Побит камък, 

имоти с №№121 и 216, землището на с.Ясеновец – 7 брой имоти, с 
№№15,634,1077, 4006, 12113, 13039 и 20127.  

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

пазарен механизъм. 

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

4. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да сключи 

договори със спечелилите търговете за отдаване под наем на имотите, описани в 
т.1. 

Благодаря Ви за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с НПО и ПК по околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство. Господин Анастасов, за комисията по 

общинска собственост.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, членовете на постоянната комисия подкрепиха 
докладната записка и проекта за решение с: 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 – „въздържали се“, 

проекта беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За постоянната комисия по околна среда, госпожо Френкева. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия по 

околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и с: 6 гласа „ЗА“, без 
„против“ и без „въздържали се“, бе подкрепен проекта за решение. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания във връзка с докладната записка? Няма такива. Пристъпваме към 

поименно гласуване на докладна записка с вх.№424.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.08.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан 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 отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   
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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 не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков не участва   

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 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 178 

 

Община Разград е собственик на следните имоти – публична 

общинска собственост, представляващи пасища, мери и ливади, както 

следва: 
      

За землището на с. Побит камък:    

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000121 378.512 ПАЛАШЧА Пасище, мера 4 

2 000216 115.038 МЕШЕЛИКА Пасище, мера 3 

      

За землището на с. 
Ясеновец:     

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000015 70.691 ЮРТЛУК Пасище, мера 10 

2 000634 2.782 ЯСАК Пасище, мера 3 

3 001077 7.555 КЕЛЛИК Пасище, мера 4 

4 004006 27.717 КОРУБОСТАНЛЪК Пасище, мера 10 

5 012113 49.120 ЯСАК Пасище, мера 4 

6 013039 5.345 МЕРАЛАР Пасище, мера 3 

7 020127 4.886 ЮРТЛУК Пасище, мера 3 
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 За описаните по-горе имоти има проявен интерес за наемането им от 

собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. 

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

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

за общинската собственост, чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ и чл.102 от ППЗСПЗЗ, 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване с 22 гласа „ЗА”, 

„против” - няма, „въздържали се” - няма,          
 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за отдаване под 

наем на имоти - публична общинска собственост, представляващи пасища, 

мери и ливади за срок от 1 /една/ стопанска година по реда на глава седма 

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

разпореждане с имоти и вещи частна – общинска собственост, както следва:  
      

За землището на с. Побит камък:    

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000121 378.512 ПАЛАШЧА Пасище, мера 4 

2 000216 115.038 МЕШЕЛИКА Пасище, мера 3 

      

За землището на с. 
Ясеновец:     

№ Имот № Площ /дка/ Местност НТП Категория 

1 000015 70.691 ЮРТЛУК Пасище, мера 10 

2 000634 2.782 ЯСАК Пасище, мера 3 

3 001077 7.555 КЕЛЛИК Пасище, мера 4 

4 004006 27.717 КОРУБОСТАНЛЪК Пасище, мера 10 

5 012113 49.120 ЯСАК Пасище, мера 4 

6 013039 5.345 МЕРАЛАР Пасище, мера 3 

7 020127 4.886 ЮРТЛУК Пасище, мера 3 

      

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

пазарен механизъм. 

3. Условие за участие – до участие в публичните търгове се допускат 

само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ. 

 4. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 

сключи договори със спечелилите търговете за отдаване под наем на 

имотите, описани в т.1. 

  Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на община Разград и 

Областен управител на област Разград в седемдневен срок от приемането му. 
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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 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 425.  

Докладна записка  от Надежда Радославова Димитрова – Председател на 
Общински съвет - Разград 

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Разград и на 

неговите комисии за периода 6.11.2015 г. – 30.06.2016 г. 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за 
разглеждане, два пъти годишно, отчет за дейността на съвета и на неговите 
комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението 

на общината по ред, определен в Правилника на Общинския съвет. 
С оглед на което ви представям отчет за работата на Общински съвет – 

Разград, мандат 2015-2019 г., за времето от конституирането му на 06.11.2015 г. 
до 30.06.2016 г.  

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който решава 
всички въпроси от местно значение,  свързани с общинското имущество, 

общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската 
администрация, устройството и развитието на територията на общината и на 
населените места в нея, образованието, здравеопазването, културата, 
благоустрояването и комуналните дейности, социалните услуги, опазването на 
околната среда и рационалното използване на природните ресурси, 

поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни 

паметници, развитието на спорта, отдиха и туризма. 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 27, ал.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Ви предлагам проект за 
решение: 

1. Приема разгледания в открито заседание Отчет за дейността на 
Общински съвет – Разград и на неговите комисии за периода 06.11.2015 г. – 

30.06.2016 г. – Приложение №1 към настоящата докладна записка. 
2. Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Разград и на 

Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

Приключих. 

Докладната записка е разгледана във всички постоянни комисии. Госпожо 

Димитрова, за ПК по бюджет, финанси и икономическа политика.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 
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Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа 
настоящата докладна записка, касаеща Отчет за дейността на Общински съвет-
Разград и на неговите комисии за периода 06.11.2015 г.-30.06.2016 г., и 

единодушно подкрепи Отчета на председателя на Общински съвет – Надежда 
Радославова, като 6 общински съветника гласува „ЗА“, без „против“, без 
„въздържали се“. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Анастасов, за ПК по управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, членовете на постоянната комисия подкрепиха 
докладната записка и проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, „против“ – 1, без 
„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 4 гласа „ЗА“, 2 – „против“ и без „въздържали се“, 

проекта за решение беше подкрепен от комисията. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Димитров, за ПК по устройство и развитие на 
територията, транспорт на Общината. 
 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Постоянната комисия по устройство и развитие на територията, транспорт 
на Общината, се запозна с докладната записка и при гласуването беше приета с 
гласовете на 7 общински съветници, без „против“ и без „въздържали се“. Искам 

да кажа, че в постоянните комисии тази докладна записка не я одобряват или не 
я отхвърлят, а само се запознават тъй като тя не е с проект за решение, тя е само 

информативна. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за ПК по околна среда, селско, горско, 

водно и ловно стопанство. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 
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Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия по 

околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, и с: 6 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“, бе подкрепен проекта за решение. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Стефанов, за ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. 
 

Г-н Стефан Стефанов – зам.-председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за решение 
с: 9 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, за ПК по образование и наука. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладна записка с вх.№425 е подкрепена с: 6 гласа 
„ЗА“, „против“ и „въздържали се“ няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, за ПК по култура, културно-историческо наследство и 

духовни ценности. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Докладна записка с вх.№425, беше разгледана в постоянната комисия по 

култура и бе подкрепена със: 7 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Парашкевов, за ПК за младежта, спорта и туризма. 
 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната записка и 

проекта за решение с: 4 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“, също 

няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Вели, за ПК по международно сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 
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Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната записка със: 
7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси? Не виждам желаещи. Изказвания във 
връзка с докладната записка? Заповядайте, господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Уважаеми общински съветници, 

Разглеждането на подобен тип докладни записки е традиция в работата на 
Общинския съвет и във всеки един мандат това се прави регулярно. И сега в 

докладната записка ние получаваме полезна-статистическа информация за някои 

от количествените показатели свързани с дейността на Общинския съвет. 
Информация за актуалното състояние на групите общински съветници, тъй като 

при тях има промени след конституирането на Общинския съвет, информация за 
дейността на постоянните комисии, приетите решение, оспорените решения. Но 

липсва, според мен най-важното, това не е само и не е най-важната част от 
дейността на Общинския съвет. За това и разглеждането на настоящия въпрос е 
повод ние, общинските съветници, сега, да изразим становище и да обсъдим 

въпроса: как е работил Общинския съвет от началото на мандата си – от ноември 

месец миналата година, до сега. Има ли проблеми в организацията на неговата 
работа, на какво се дължат те и как биха могли да бъдат отстранени тези 

проблеми. В тази връзка, аз искам да поставя на вниманието на колегите 
съветници констатацията, че през изминалото време са се появили някои 

проблеми в организацията на дейността на Общинския съвет, които по-рано не 
са съществували, макар вече да има утвърдена практика от 1991 г. до сега. И в 
тази връзка ще трябва да отправим някои препоръки към председателя на 
Общинския съвет, и към ръководствата на постоянните комисии за 
отстраняването на тези проблеми, тъй като последиците понякога са крайно 

неприятни. За какво по конкретно става въпрос, за пръв път от много време 
насам се утвърждава една лоша практика да не се спазват изискванията на 
правилника, общинските съветници своевременно да бъдат информирани и да 
им бъдат предоставени материалите за предстоящите сесии на Общинския съвет. 
Такъв случай имаме през месец март, когато две докладни записки с проекти за 
решение бяха разгледани в постоянните комисии, те бяха изпратени и по 

електронната поща на общинските съветници, но не беше изпълнено другото 

изискване на правилника, на хартиен носител така, както сега разглеждаме тези 

материали и разполагаме с тях да бъдат предоставени на общинските съветници 

три работни дни преди заседанието на Общинския съвет. През месец март по две 
докладни записки съветниците ги получиха в самия ден на заседанието и тогава 
се разгоря една полемика по извънредния способ ли се внасят тези докладни, 

имаше и мнение, че след като са били на електронната поща нямало нужда да се 
спазва изискването да бъдат представени и на хартиен носител и т.н. и т.н. 
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Въпроса за спазването на нормативно определените срокове е важен и 

принципен въпрос. Той дава възможност на общинските съветници да се 
подготвят задълбочено за дискусията по всеки един проблем, при нужда да 
ползват експертна помощ, да направят необходимите справки и т.н. На 22 юли 

например, пак не е бил спазен този срок от 3 работни дни, което включва 
следното изчисляване и това председателя на Общинския съвет трябва да го 

знае: денят, в който материалите се предоставят фактически на общинските 
съветници, не се включва в изчисляването на тези 3 работни дни. Това е 
установен принцип в правото и гражданското, и административното, 

наказателното и въобще при изчисляването на сроковете. 
 Второто, което следва да отбележим е, че  за по-добрата организация на 

сесиите на Общинския съвет е необходимо председателят по-често да си 

припомня неговият статут, неговите права и задължения. Те са определени ясно 

и точно в правилника. Председателят ръководи заседанията на Общинския 
съвет. Той може да прави изказвания и да излага становища, но не и като 

председател. Тогава той предоставя временно ръководството на сесията на 
Общинския съвет на друг съветник, определен по предвидения ред и може да 
участва пълноценно в дискусиите. И моя апел е по-малко да се използва 
възможността председателят да влиза в полемика по същество с общински 

съветници, да прави изказвания по същество и да произнася речи, които го 

ангажират по някакъв начин с определена политическа сила. 
По-нататък за подобряване организацията на дейността на Общинския 

съвет е важно да не се допускат такива пропуски, както е пропуска днеска с 
докладната записка на общинския съветник Милена Орешкова. На комисиите 
стана ясно и тя самата сега поясни, че поради неспазване на нормативно 

определени срокове свързани с обявяването и представянето по надлежния ред 

на този проект за решение на Общинския съвет и приемането на Правилник, са 
налице формални пречки. Необходимо е било председателят на Общинския 
съвет, след като е решил да отсъства за определен период от време през месец 

август, това е напълно естествено, да предвиди и да вземе мерки за спазване 
изискването на Правилника на Общинския съвет във всички случаи да се 
осигурява изпълнение на процедурните изисквания за работа на Общинския 
съвет. Могат да се внасят проекти за решения и за актове по всяко време и ако 

ние нямаме избран заместник председател, конкретно предлагам какво следва да 
прави председателя и той трябва да се съобразява с това нещо, той следваше да 
постави този въпрос на вниманието на последната сесия примерно на 22 юли и 

да обяви: Уважаеми съветници, аз ще отсъствам определено време от работа и за 
това Ви моля на основание съответния текст от правилника, да изберем един 

общински съветник, който временно ще изпълнява функциите на председател на 
Общинския съвет. Ако това беше сторил председателят, нямаше сега да се стига 
до положение да се внасят проекти за решения и те да не могат да бъдат 
разглеждани и обсъждани поради това, че отсъствал председателят и нямало кой 

да предвиди съответните процедури и изисквания на закона свързани с тези 
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докладни записки. И в този дух, аз считам, че обсъждането по тази докладна 
записка и излагането на такива мнения и препоръки, ако има от други общински 

съветници, ще е само от полза за подобряване на нашата дейност и за 
недопускане в бъдеще на подобен род пропуски и неспазване на някои 

изисквания в нашата работа.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Приключихте ли? 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Благодаря и аз.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Сега като вносител ще се възползвам от възможността си да ползвам 

правото на реплика и да Ви отговоря във връзка с обвиненията. Няма да съм 

толкова многословна като Вас, аз не обичам словоблудствата. Аз ще бъда много 

конкретна във връзка с обвиненията, които са лични и са към мен като 

председател на Общинския съвет. Във връзка със сроковете, господин 

Димитров, мисля си, че Вие сте последния човек на когото трябва да обясня, 
какво точно се случва. На предишната сесия общински съветник Иво Димитров 
ме обвини в същото, знаете това съм го обявила по надлежния ред разбира се, че 
е заведена такава жалба от общински съветници, предполагам, че сте получили и 

решението на Административния съд, което също ще го обявя по надлежния 
ред. Само искам да кажа, тъй като за мен е много важно, че тези сесии се 
излъчват директно по една кабелна телевизия и по общинско радио Разград, 

искам да знаят абсолютно всички жители на Разград, които се интересуват от 
сесиите на Общинския съвет и от решенията, които той взема, че докладните 
записки в тридневен срок преди още да се проведат постоянните комисии, всеки 

един общински съветник ги получава по e.mail. Така че, ако някой има желание 
да се подготви за сесията, да ползва възможността, каквато му дава правилника 
за експертни мнения и консултации, наистина ако се интересува има достатъчно 

време, което е не само три работни дни, а почти две седмици, за да го направи. 

Това е във връзка с Вашето изказване по отношение на сроковете, защото се 
оставят грешни впечатления във връзка с това как се върши работата в 
Общинския съвет, а аз не мисля, че тя не се върши добре и организацията по 

някакъв начин куца.  
Във връзка с изказванията, имахте практика всяка една сесия, да ми 

правите забележка за това, че нямам право да ползвам такива. Знаем, че това е 
въпрос на вътрешни процедурни решения за всеки един Общински съвет, 
защото този ред наистина се урежда на местно ниво. Но си мисля, че от доста 
време насам такова нещо не съм правила, така че това което е отстранено в 
следствие на Ваши изказвания, включително от заседанията на Общинския 
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съвет, по-скоро би трябвало да се каже като положително, а не като 

отрицателно.  

И относно докладната записка и Правилника, който съдържа тя, на 
общински съветник, от Общински съвет-Разград, искам да кажа, че е много 

важно, когато някой се нагърбва с определена задача да е наясно точно какво и 

по какъв начин трябва да направи. Благодаря Ви.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Ще ми позволите ли кратка дуплика?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбира се, господин Ненчев, заповядайте.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, въпроса опира и до чисто юридически принципи, за 
които е естествено поради Вашата професия и Вашата квалификация е възможно 

да не сте получила достатъчно информация. Представянето на една докладна 
записка в Общинския съвет и разпределението й за постоянните комисии, не 
означава информация и предоставяне на материали за предстоящата сесия. 
Свикването на сесията е началото на процедурата за провеждането на 
заседанието. И трите дни, Вие трябва да го разберете това нещо, важат за тези 

материали, които след като са минали през постоянните комисии, вече се 
предоставят за разглеждане на сесията. Тъй като вносителите могат да приемат 
някои от препоръките на комисиите, могат и да оттеглят, каквито случаи е имало 

и т.н. и т.н. Но трябва да се знае, че трите дни за представянето на тези писмени 

материали са много важно правило за нормалната и правилна работа. Благодаря 
Ви за вниманието.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Това, което казвате и всеки път изтъквате, господин 

Димитров, е все едно да Ви кажа, че след като нямате образование свързано с 
културата не можете да ходите на театър.  

Заповядайте, госпожо Димитрова. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз имам реплика към господин Стоян 

Димитров. Тъй като господин Димитров многократно по време на сесии е 
правил забележки на председателя на Общинския съвет относно неговият статут 
и неговите права, има ли право един законно избран общински съветник, макар 

и председател на Общинския съвет да се изкаже. По време на почивката аз го 

запитах, той е общински съветник вече не знам колко на брой мандата, аз съм 

общински съветник от 2007 г., до сега нито веднъж не го чух той да прави 

забележка на председател на Общински съвет. Можете да извадите протоколите 
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поне от предния мандат, да видите колко пъти госпожа Цанева е взимала думата 
и се е изказвала и колко пъти господин Ненчев е направил подобна забележка – 

нула пъти, абсолютно нула пъти. И казвам „Господин Димитров, каква Ви е 
целта, очевидно някаква амбиция имате, да станете Вие председател ли, каква 
Ви е точно целта“?  

Уважаеми колеги общински съветници, ще Ви цитирам, слагам кавичките, 
ще Ви цитирам отговора на господин Ненчев „Радианче, палачинката се обърна, 
мойто момиче, какво да се прави“. Мисля, че общинските съветници имат право 

да знаят това, което ми отговорихте, господин Ненчев, и той е абсолютно точен 

цитат. Благодаря Ви.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Налага се да направя реплика, госпожо председател.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Ненчев.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Във връзка с изразеното становище на общински съветник Радиана 
Димитрова, трябва да се допълни и следното към казаното от нея, че аз съм 

правил забележки и препоръки на председателя и работа на опозицията, 
включително и на госпожа Димитрова е била тя открито и на заседание, на 
Общинския съвет, тя да ги постави тези въпроси. Дори съм ги подсещал за тези 

неща да реагират. И другото, което е извън вече правилата на етиката, това което 

беше допълнително включено в нашия отговор, е „Госпожо Димитрова, Вие 
поемате сега отговорности да ръководите и формирате сега работата на 
Общинския съвет, не подценявайте тези отговорности и бъдете на висотата“. А 

не сега, по този начин, да се води дискусията.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други желаещи за изказвания? Господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Благодаря Ви, че най-накрая, нищо че съм на първата маса, ми отделихте 
малко внимание. И аз искам да кажа няколко неща. Едното, може би ще се 
повтори, но с други думи, защото очевидно не го схващате и се опитваме 
наистина добронамерено да помогнем. В административния процес, който е 
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вземането на решения на Общинския съвет, по която и да е докладна записка 
има два срока, които са така да се каже кумулативни: единият трябва да бъде 
спазен, след това другият трябва да бъде спазен. Не бъркайте срока за 
предоставяне на материалите за работа на постоянните комисии със срока за 
предоставяне на материалите за сесия. И тук, аз не мога да не се съглася  и в 
предишните заседания съм се опитвал наистина да помогна на работата на 
Общинския съвет, като искам да бъде спазван Правилника приет от всички нас, 
за да няма никакво съмнение в законосъобразността на взетите от всички 

решения. Не полагаме малко усилия и труд, както Вие казвате, със седмици да се 
готвим, да участваме в комисии, да участваме в работата на сесиите и накрая в 
един момент поради това, че някой не иска да спазва изискванията на закона, на 
правилника, смята го за инструктивен, а не за императивен, а неговият труд на 
общинския съветник, целият труд на всички общински съветници да отиде в 
„канала“. 

И сега по същество, още нещо искам да бъде коригирана докладната 
записка. Тук за внесените докладни записки, аз разбирам, че Вие не сте 
събирали, нито класифицирали, систематизирали, обобщавали и накрая да сте 
написали тази докладна записка, има си хора, които вместо Вас да го направят. 
Но не мога да приема, че тяхната некомпетентност, ако беше сбъркан с някакъв 
малък процент мога да твърдя само за докладните записки, които аз съм внесъл 

като общински съветник. Сега искам да кажа няколко числа, искам да ги броите: 
582, 583, 586, 20, 67, 265, 316, 364, 373. Това са входящите номера на докладните 
записки, които аз съм завел в Звеното за подпомагане на работата на Общинския 
съвет. Те са по-малко от пръстите на двете ръце и лесно могат да се изброят, че 
са 9, а не 5. И моля да бъде коригирана чисто техническата грешка и да 
направите тежка забележка на тези, които систематизират и обобщават 
информацията, която Вие използвате, за да ни внесете някакви докладни 

записки. Нека да бъдат коректни цифрите, които лесно биват проверени. 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, в тези 9 докладни записки, които цитирате включвате 
ли четирите пъти внасянето на една и съща докладна записка? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Тя не е една и съща докладна записка. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Една и съща е, защото мога да Ви извадя протоколите от всяка една сесия.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ами нека, нека да гледате тогава входящите номера. Ако беше една и съща 
щеше да бъде с един и същи входящ номер. И това нещо, ако трябва да се 
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пояснява, нека да бъде във време когато от „а“ и „б“ можем да започне 
обяснението и да не занимаваме хората, които ни гледат и да се унижаваме 
взаимно с това нещо.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ами не го правете.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Е, нямаше как да Ви го спестя сега. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбирам го. Други изказвания? Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Благодаря, госпожо председател. Аз нямах намерение да се изказвам, но 

бях провокиран от двама от колегите, с може би най-дългогодишен стаж в 

Общински съвет-Разград, колегата Ненчев и колегата Димитров. Отчасти съм 

съгласен с техните констатации и Ви призовавам да ги приемем чисто 

добронамерено и да използваме техния капацитет като дългогодишни общински 

съветници и занапред да постигнем една правилна работа на нашия Общински 

съвет, и законосъобразна. Искам само да обърна внимание на един въпрос, който 

беше поставен по отношение на изпращане на докладните по електронна поща. 
Може би колегата Ненчев не е запознат, но в нашата държава съществува един 

Закон за електронния документ и електронния подпис, който и съгласно 

практиката на Върховния съд,, приема, че изпращането на документи по 

електронна поща се явява електронен документ. Съгласно чл.3…Без електронен 

подпис, има практика на съда, ще ви запозная с нея. Та чл.3 на закона казва, че 
изпращането на електронни документи оформя писмената форма , която закона 
изисква и нашия правилник, така че аз не споделям изразеното становище, че не 
е спазена писмената форма. Друг е въпроса, че е хубаво може би преди сесията, 
както преди постоянните комисии, ние да си получаваме по електронната поща 
пълния набор докладни записки, за да можем да се запознаем с тях освен на 
хартия, както сме свикнали и в електронен вид, защото има и приложение и 

други документи, които не винаги получаваме разпечатани и на хартия за 
сесията. Това е като препоръка.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Извинявам се за това, че често се налага да се уточнява. Аз бих се съгласил 

с изказването на колегата Калоян Монев, ако сега не действаше Правилник за 
организацията и дейността на Общинския съвет. Съгласно, който чл.54, ал.2: 
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императивно е записано, че общинските съветници трябва да бъдат уведомени 

писмено и се изброяват нещата. Ако електронният подпис се приема за писмено 

уведомяване, а не електронно съобщение, това тогава вече е въпрос на 
тълкуване и ще разсеем всякакви съмнения, и тогава няма смисъл въобще няма 
да изпращате тези листове хартия с докладните записки. Ние може да сядаме тук 

с лаптопите си и да работим на базата на материалите, които са пратени по 

електронна поща. Но сега действащия Правилник, считам че не е такъв и 

писменото изпращане на материалите означава хартиените носители да бъдат 
предоставени на общинските съветници. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Вие бяхте човека, който на комисия каза, че Правилника е 
несъвършен така както е приет.  

Има ли други изказвания във връзка с тази докладна записка? Не виждам 

желаещи. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№425. Моля 
гласувайте с вдигане на ръка, който е „ЗА“. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Коригирана ли е? Броя на докладните записки? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, не е коригирана, като вносител не приемам това. Ако 

искате може да го вкарате като предложение. Имате ли предложения? Въпреки 

че по-време на гласуване е вече много късно, знаете много добре. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз зададох въпроса, за да знам какво се гласува и смятах, че е очевидно и 

би трябвало да бъде направена корекция. Но смятайте, че не претендирам за 
авторство толкова много, че да правя предложение на очевидното нещо да бъде 
облечено в адекватна форма. След като сте решили, че това е така…Вие сте в 
правото си да го направите това, още повече че това не е докладна записка, 
която взема някакво решение, а това е докладна записка, която е само 

информативна и ни запознава с Вашият поглед към работата на Общинския 
съвет. След като Вие не искате да приемете даденостите  и продължавате да 
настоявате, че Вашето виждане, неотговарящо на истината, е адекватно аз няма 
как да се опитвам да правя невъзможните неща и няма да правя никакво 

предложение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Пристъпваме към гласуване, който е „ЗА“, моля да гласува.  
 

Общинският съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 179 

 

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, който 

решава всички въпроси от местно значение,  свързани с общинското 

имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и 

такси, общинската администрация, устройството и развитието на 

територията на общината и на населените места в нея, образованието, 

здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните дейности, 

социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното 

използване на природните ресурси, поддържането и опазването на 

културни, исторически и архитектурни паметници, развитието на спорта, 

отдиха и туризма. 

В изпълнение на тези законови изисквания и съгласно чл. 27, ал. 6 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два 

пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се 
разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината 

по ред, определен в Правилника на ОбС. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 27, ал.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – 

Разград, с 21 гласа „ЗА”, „против” - 3, „въздържали се” - 5,          
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема разгледания в открито заседание Отчет за дейността на 

Общински съвет – Разград и на неговите комисии за периода 06.11.2015 г. – 

30.06.2016 г. – Приложение №1 към настоящата докладна записка. 

2. Настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Разград и на 
Областния управител на Област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 
Приложение №1 

 
         ОТЧЕТ 

за дейността на Общински съвет – Разград и на неговите      комисии за периода 

6.11.2015 г. – 30.06.2016 г. 

 

 

Първият отчет за дейността на новоизбрания Общински съвет освен информация за 
дейността, включва и някои обобщени данни за състава му. За да е пълна информацията, в 
настоящия отчет присъстват данни за дейността не само от първото полугодие на 2016 г., а за 
целия период от конституирането на съвета до 30.06.2016 г., който обхваща и последните два 
месеца (ноември и декември) на предходната година. 
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І. Общински съвет – Разград,  мандат 2015 – 2019 г. 

  

Новоизбраният Общински съвет, мандат 2015 – 2019 г. започна своята работа след 

полагането на клетва на първото заседание, което се проведе на 06 ноември 2015 г., свикано 

след обявяването на изборните резултати, в сроковете, съгласно изискванията на чл. 23, ал. 1 

от ЗМСМА. 

Съставът му е разнороден и включва 6 партии и коалиции, разпределени както следва: 
11 общински съветници от ПП ГЕРБ 

7 общински съветници от ПП Движение за права и свободи 

6 общински съветници от ПП Българска социалистическа партия 
6 общински съветници от Реформаторски Блок 

2 общински съветници от МК „Кауза Разград 

1 общински съветник от Български демократичен център 

В съответствие с приетия на 26.11.2015 г. Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация Мандат 2015-2019 г. са образувани групи на общинските съветници, както 

следва: 
Политическа партия ГЕРБ – 10 общински съветници 

Политическа партия „Движение за права и свободи” – 6 общински съветници 

Политическа партия „Българска социалистическа партия” – 6 общински съветници 

„Реформаторски блок” – 6 общински съветници 

„Кауза Разград” – 3-ма общински съветници 

Независими общински съветници – 2-ма общински съветници 

 

 Най- младият общински съветник е на възраст 22 години, а най-възрастният – на 61 

години;  

12 от общинските съветници са жени, а 21 – мъже; 
30 общински съветници са с висше образование, 1 – със средно специално, а 2-ма са със 
средно образование; 
От 33-мата общински съветници 16 са били в състава на ОбС – Разград и в предходни 

мандати; 

 

 ІІ. Заседания на Общински съвет – Разград. Заседания на постоянните комисии. 

Приети решения 

 

1. Заседания 

От началото на новия мандат до 30.06.2016 г. ОбС – Разград е провел 12 заседания: 
 - 2 тържествени сесии, посветени на 28 януари – Ден на Разград и  24 май – Ден на 
българската просвета и култура и на славянската писменост; 
- 9 редовни сесии;  

- 1 – извънредна сесия, свикана по реда на чл.50, ал.1, т.2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Мандат 2015 -2019 г.; 
 Взети са 155 решения. 

Създадени са 10 постоянни комисии , обхващащи основните функции от дейността на 
Общинския съвет. Постоянните комисии са провели общо 68 заседания, както следва: 
ПК по бюджет, финанси и икономическа политика – 8 заседания; 
ПК по управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол 

– 8 заседания; 
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ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, предложения 
на гражданите и връзка с неправителствени организации – 9 заседания; 
ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на общината – 6 заседания; 
ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство – 7 заседания; 
ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване – 6 заседания; 
ПК по образование и наука – 6 заседания; 
ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности – 7 заседания; 
ПК за младежта, спорта и туризма – 6 заседания; 
ПК по международно сътрудничество – 5 заседания; 
  

2. Внесени докладни записки 

 

1. Председател на Общински съвет – Надежда Радославова  -  3 

2. Кмет на Община Разград – д-р Валентин Василев – 88 

3. Заместник кмет на Община Разград – Галина Георгиева – 32 

4. Заместник кмет на Община Разград – Ердинч Хасанов – 12 

 

От председатели на ПК, от ПК и от общински съветници 

 

1. Калоян Монев - 1 

2. Наско Анастасов – 1 

3. Иво Димитров – 5 

4. д-р Красимир Петров – 1 

5. Владимир Димитров - 1 

6. Радиана Димитрова – 1 

7. Елка Неделчева – 1 

8. Милена Орешкова – 2 

9. от групата на БСП – 1 

 

 Актуализирани са:  

Наредба №1  За обществения ред на територията на Община Разград,  

Наредба №14 За определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Разград,  

Наредба № 18 За определяне размера на местните данъци на територията на Община Разград. 

 Отменени са: 

Наредба № 19 За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 
Разград, 

Наредба № 22 За управление на горските територии на Община Разград. 

 Приети нови: 

Наредба № 19 За изграждане и опазване на зелената система на територията на Община 
Разград, 

Наредба № 22 За управление на горските територии на Община Разград, 

Наредба №25 За условията и реда за финансиране и подпомагане на спортните организации в 
Община Разград; 

 

 

3. Оспорени решения на Общински съвет – Разград 

В началото на мандат 2015-2019г. имаше висящи 7 /седем/ административни дела в АС-

Разград и ВАС, както следва: 
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          1. Общински съвет – Разград бе обжалвал Решение № 22/29.04.2015 г., по                       адм. 

дело №24/2015 г. по описа на АС- Разград с което се ОТМЕНЯ  чл.16 „б“ и чл.16 „в“ от Наредба 
№14 за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени на услугите на 
територията на Община Разград, приети с Решение №700, статия 4 по Протокол от заседание  на 
Общински съвет-Разград от 29.12.2014г. и се ОСЪЖДА  Общински съвет- Разград да заплати на 
„Млин-97“ АД, гр.Разград сумата от 70 (седемдесет) лева - дължими деловодни разноски.  

         С Решение №2691/10.03.2016г. по адм.д.6607/2015г. ВАС отмени Решение                     № 

22/29.04.2015 г., по адм. дело №24/2015 г. по описа на АС- Разград в частта, в която са отменени 

чл.16б, ал.1 и частично ал.2 от Наредба № 14 и отхвърли жалбата на Млин-97“АД, гр. Разград 

против чл.16б от Наредба № 14 за определяне и администриране на местните данъци и такси и цени 

на услугите на територията на Община Разград (Наредбата), приет с решение № 700, статия 4 по 

протокол № 52 от заседание на Общински съвет – Разград от 29.12.2014 г. 
 

         2. По протест на РОП бе образувано адм.д.10/2016г. по описа на АС-Разград, което приключи с 
Определение от 22.03.2016г., с което производството беше прекратено поради липсата на правен 

интерес, т.к. с Решение № 53 по Протокол № 6 от 29.02.2016 г. на ОбС-Разград бяха отменени чл. 

19, ал.1, т.1, пр.2 от Наредба 1 за обществения ред на Територията на Община Разград, приета с 
Решение 129 по Протокол 9/31.05.2004г. на ОбС-Разград. 

 

         3. По касационна жалба на Общински съвет – Разград бе образувано адм.д. 6473/2015г. по 

описа на ВАС срещу решение №18/24.04.2015г., постановено по адм. дело № 23/2015 г. по описа на 
АС – Разград. Предмет на производството бяха спорните текстове на т.2.1.1 и т.2.1.2 и т.25 от 
Решение №701, статия 5 по Протокол от заседанието на Общински съвет-Разград от 29.12.2014г., 
които АС-Разград отмени като незаконосъобразни. 

          С РЕШЕНИЕ №4852/25.04.2016 г. по адм.д. № 6473/2015г. ВАС ОТМЕНИ решение № 

18 от 24.04.2015 г. по адм. дело № 23/2015 г. по описа на АС-Разград и вместо него 

постановяви ОТХВЪРЛЯ жалбата против решение №701, статия 5 по протокол от заседание 
на общински съвет Р. от 29.12.2014 г. за определяне на такса битови отпадъци за 2015 г. по 

отношение на т. 2.1.1, т. 2.1.2 и т.25, 

както и       ОСЪЖДА жалбоподателя да заплати на Общински съвет Разград сумата от 150 (сто и 

петдесет) лева представляващи разноски по делото. 

 

          4. По касационна жалба на Митко Марков Кулов бе образувано                                адм.д. 

6986/2015г. по описа на ВАС Решение №25/11.05.2015г., постановено по адм. дело №19/2015 г. по 

описа на АС – Разград. Предмет на производството бе отхвърленото искане за обявяване 
нищожността  на Решение № 530.1.14 по протокол № 29 от 27.12.2005 г. на Общински съвет 
Разград. 

          С РЕШЕНИЕ №5752/16.05.2016 г.  по адм.д. №6986/2015г. ВАС ОБЕЗСИЛИ решение 
№25/11.05.2015 г. по адм. дело № 19/2015 г. по описа на АС-Разград и  ПРЕКРАТИ съдебното 

производство по оспорването на решение № 530.1.14, взето с протокол № 29 от 27.12.2005 г. на 
Общинския съвет – Разград, както и ОСЪЖДА жалбоподателите, да заплатят на община-Разград 

разноски в размер на 150 лева. 
 

 5. По касационна жалба на Общински съвет – Разград бе образувано     адм.д. 4992/2015г. по 

описа на ВАС решение № 1989 от 25.03.2015 г. по адм. д.    № 11723/2014 г. по описа на АС-

София – град. 

          С РЕШЕНИЕ №9030/19.07.2016 г.  по адм.д. №4992/2015г. ВАС ОТМЕНИ решение № 1989 от 
25.03.2015 г. по адм. д. № 11723/2014 г. по описа на АС-София град и вместо него ПОСТАНОВЯВИ: 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на министъра на правосъдието срещу решение № 418/03.11.2014 г. на 



50 

 

Комисията за защита от дискриминация, постановено по преписка № 129/2013 г. по описа на КЗД и 

ОСЪЖДА Министерство на правосъдието да заплати на Комисията за защита от дискриминация 
разноски по делото в размер на 600 /шестстотин/ лева, за двете съдебни инстанции, а на Общински 

съвет - Разград разноски по делото в размер на 150 /сто и петдесет/ лева. 
 

          6. По касационна жалба на Общински съвет – Разград бе образувано адм.д. 10876/2015г. по 

описа на ВАС срещу Решение № 44/11.08.2015 г., постановено по адм.д. № 74/2015 г. по описа на 
АС-Разград.  

          С Протокол от 30.05.2016г. делото е обявено за решаване.    
 

          7. По Протест на ОП-Разград бе образувано адм.д. 34/2016г. по описа на АС-Разград с искане 
за обявяване за нищожни на т.9 от чл.57 от Наредба 14 за определяне и администрирането на местни 

такси и цени на услуги на територията на Община Разград.  

       С влязло в сила РЕШЕНИЕ №24/04.07.2016 г. по адм.д. №34/2016г. АС-Разград ОТМЕНИ чл. 

57, т. 9 от Наредба № 14 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Разград, в редакцията, приета с Решение № 846 от 28.12.2010 год. по 

Протокол № 46 на Общински съвет- Разград и ОСЪДИ Общински съвет- Разград  да заплати на 
Окръжна прокуратура-Разград сумата от 20.00 (двадесет) лева дължими деловодни разноски. 

 

 8. Чрез Общински съвет - Разград до Административен съд – Разград е постъпила жалба с вх.№ 

414 от 04.08.2016 г. на група общински съветници срещу „ всички решения от №1 до №17”, приети 

на заседание на Общински съвет – Разград, проведено на 22.07.2016 година 
 

За отчетния период няма върнати или оспорени решения от Кмета на общината или от 
Областния управител на Област Разград. 

Своевременно, всяко тримесечие, в Общинския съвет постъпва отчет за изпълнението на 
актовете на ОбС. 

Като обобщение през новия мандат работата на Общински съвет – Разград  е интензивна и 

натоварена ,  което се обуславя от огромните очаквания на хората и сложната конфигурация от 
партии и коалиции. Основните промени направени в Правилника за организацията и дейността  на 
Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 
мандат 2015-2019 г. са в  посока да предоставят  възможност за  достъп на всеки един жител на 
Общината до осъществяването   на дейността ни  в цялост. Сесиите на Общинския съвет се излъчват 
онлайн по Общинско радио Разград и по кабелна телевизия КИС 13, както и в сайта на Общината, и 

всеки, който има интерес, има и необходимия достъп до нужната информация.  
 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 426.  

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

Относно: Допълнение на Приложение № 3 „Списък на 

второстепенните разпоредители с бюджет за 2016 г.“ към Решение № 44 по 

Протокол № 4 от 26.01.2016 г. на Общински съвет Разград. 

Заповядайте д-р Василе. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо председател. 
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Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С Решение № 44 по Протокол № 4 от 26.01.2016 г. на Общински съвет 
Разград е приет бюджетът на Община Разград за 2016 г. 

Със Заповед от 07.07.2016 г. на Министъра на образованието и науката 
Професионалната гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови 

технологии „А.Кънчев“-гр.Разград бе определена със статут на общинско 

училище. 
Учебното заведение ще работи като второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити на делегиран бюджет. 
Съгласно чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, разпоредителите с 

бюджет от по-ниска степен по бюджетите на общините се определят от 
Общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.10  от Закона за 
публичните финанси и чл.4, ал.1, т.3 от Наредба № 15 за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, предлагам 

Общински съвет  Разград, да вземе следното решение: 
1. Допълва Приложение № 3 „Списък на второстепенните разпоредители с 

бюджет за 2016 г.“ към Решение № 44 по Протокол № 4 от 26.01.2016 г. на 
Общински съвет Разград, както следва: 

1.1. Създава нова т.47 със следното съдържание: 
„47. Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови 

технологии „А.Кънчев“ - гр.Разград“. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в ПК по бюджет, финанси 

и икономическа политика, ПК по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
НПО и ПК по образование и наука. Госпожо Димитрова, за постоянната комисия 
по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, настоящата докладна записка беше категорично 

подкрепена  от постоянната комисия по бюджет и финанси, като: 7 общински 

съветника гласуваха „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 
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С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта беше подкрепен 

от комисията по законност. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, постоянна комисия по образование. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладна записка с вх.№426 е подкрепена, с: 6 гласа 
„ЗА“, няма „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна 
записка с вх.№426. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.08.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов  +  

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров  +  

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

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 +   
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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 

№ 180 

 

С Решение № 44 по Протокол № 4 от 26.01.2016 г. на Общински съвет 

Разград е приет бюджета на Община Разград за 2016 г. 

Със Заповед № РД-14-123 от 07.07.2016 г. на Министъра на 

образованието и науката Професионалната гимназия по селско стопанство 

и хранително-вкусови технологии „А.Кънчев“-гр.Разград бе определена със 

статут на общинско училище. 

Учебното заведение ще работи като второстепенен разпоредител с 

бюджетни кредити на делегиран бюджет. 

Съгласно чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси, 

разпоредителите с бюджет от по-ниска степен по бюджетите на общините се 

определят от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.11, ал.10  от 

Закона за публичните финанси и чл.4, ал.1, т.3 от Наредба № 15 за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет, Общински съвет  Разград, след поименно гласуване с 

25 гласа „ЗА”, „против” - 2, „въздържали се” - няма,          
 

Р Е Ш И: 
 

1. Допълва Приложение № 3 „Списък на второстепенните 
разпоредители с бюджет за 2016 г.“ към Решение № 44 по Протокол № 4 от 

26.01.2016 г. на Общински съвет Разград, както следва: 

1.1. Създава нова т.47 със следното съдържание: 

„47. Професионална гимназия по селско стопанство и хранително-

вкусови технологии „А.Кънчев“ - гр.Разград“. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и на 
Областния управител на Област Разград  в 7-дневен срок от приемането му.   
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Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 427.  

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

Относно: Изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Разград за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С Решение № 515 по Протокол № 37 от 30.01.2014 г. Общински съвет 
Разград е приел Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на общинския бюджет, която е допълнена с Решение № 592 по 

Протокол № 45 от 30.06.2014 г. на Общински съвет Разград и изменена с 
Решение № 145 по Протокол № 12 от 28.06.2016 г. на Общински съвет Разград.  

На 25.05.2016 г. Народното събрание прие Закон за изменение и 

допълнение на Закона за публичните финанси, обнародван в ДВ бр.43 от 
07.06.2016 г., с който се приеха изменения в чл.94, ал.3, т.1 и т.2 от закона. 
Приетото изменение предвижда: 

- максималния размер на новите задължения за разходи, които могат 
да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, следва да е такъв, че 
наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 
15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 
четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, 

финансирани за сметка на помощи и дарения;  
- максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през годината, следва да е такъв, че наличните към края на годината 
поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; 

ограничението не се прилага задължения за разходи, финансирани за сметка на 
помощи и дарения; 

Тези изменения в разпоредбата на чл.94, ал.3, т.1 и т.2  от Закона за 
публичните финанси налагат разпоредбата на чл.24, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба № 

15 на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на общинския бюджет да бъде изменена. 

1. Основна цел, която се поставя: 
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Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне 
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет да се приведе в 
съответствие с нормативните изисквания. 

2. Финансови и други средства за прилагане изискванията на наредбата – 

не са необходими. 

3. Очаквани резултати: 

Подобряване на цялостната дейност на прилагане на наредбата. 
4. Съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предложеното изменение на Наредба № 15 за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет е в 
съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.3 от Закона за 
нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за 
нормативните актове, предлагам на Общински съвет Разград, да вземе следното 

решение: 
Приема изменение на Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, както следва: 

В чл.24, ал.2 се правят следните изменения: 
1. В текста преди т.1 изразът „ал.2” се заменя с израза „ал.1”. 

2. В т.1 числото „5” се заменя с числото „15”. 

3. В т.2 числото „30”се заменя с числото „50”. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в ПК по бюджет, финанси 

и икономическа политика и ПК по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
НПО. Госпожо Димитрова, за комисията по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, предложението относно: Изменение на Наредба №15 на 
Общински съвет-Разград, беше разгледано в ПК по бюджет и финанси, и беше 
подкрепено от  8 общински съветници, които гласуваха „ЗА“, без „против“ и  

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За постоянната комисия по законност, господин Монев. 
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Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с пълно единодушие от 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“ проекта за решение беше подкрепен от комисията. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. 
Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№427. Моля, който е „ЗА“, 

да гласува.  
Господин Димитров, във връзка с Правилника трябва да гласувате от 

мястото си. Моля секретаря, дежурния, на сесията ако има общински съветници, 

които не гласуват от местата които заемат на сесията, да не отчита техния глас. 
Благодаря Ви. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Местата  в зала са определени още от първия ден и са маркирани с имената  
на общинските съветници. В зали където няма определени места, общинските 
съветници могат да сядат навсякъде, където смятат, че им е мястото в залата. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще спазваме ли правилника или няма да го спазваме? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Разбира се, че го спазваме. Кажете къде е моето място, за да го заема, за да 
гласувам. Кое е моето място в залата? Кое е моето място, кое? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ясно е. Видно е, там, където са Ви нещата. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ако седна тук? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

10 см. по-вдясно или по-вляво? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 
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Ще бъде ли валиден моя глас? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Дежурният секретар, заповядайте. 
 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 181 

 

С Решение № 515 по Протокол № 37 от 30.01.2014 г. Общински съвет 

Разград е приел Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, допълнена с 

Решение № 592 по Протокол № 45 от 30.06.2014 г. на Общински съвет 

Разград и изменена с Решение № 145 по Протокол № 12 от 28.06.2016 г. на 

Общински съвет Разград.  

На 25.05.2016 г. Народното събрание прие Закон за изменение и 

допълнение на Закона за публичните финанси, обнародван в ДВ бр.43 от 

07.06.2016 г., с който се приеха изменения в чл.94, ал.3, т.1 и т.2 от закона. 

Приетото изменение предвижда: 

- максималния размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, следва да 

е такъв, че наличните към края на годината задължения за разходи не 

могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените 

разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за 

задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;  

- максималния размер на ангажиментите за разходи, които 

могат да бъдат поети през годината, следва да е такъв, че наличните към 

края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 

на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните 
четири години; ограничението не се прилага задължения за разходи, 

финансирани за сметка на помощи и дарения; 

Тези изменения в разпоредбата на чл.94, ал.3, т.1 и т.2 от Закона за 

публичните финанси налагат разпоредбата на чл.24, ал.2, т.1 и т.2 от 

Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне 

на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет да бъде изменена. 

1. Основна цел, която се поставя: 

Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет да се 

приведе в съответствие с нормативните изисквания. 
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2. Финансови и други средства за прилагане изискванията на 

наредбата – не са необходими. 

3. Очаквани резултати: 

Подобряване на цялостната дейност на прилагане на наредбата. 

4. Съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предложеното изменение на Наредба № 15 за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет е в 

съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местно 

самоуправление. 

Изготвеният проект в съответствие с изискванията на  чл.26, ал.2 от 

Закона за нормативните актове е публикуван на интернет страницата на 

Община Разград на 08.08.2016 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.37, ал.3 от Закона 

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

Закона за нормативните актове, Общински съвет Разград, с 20 гласа „ЗА”, 

„против” - 1, „въздържали се” - няма,          
 

Р Е Ш И: 
 

Приема изменение на Наредба № 15 за условията и реда за съставяне 

на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, както следва: 

В чл.24, ал.2 се правят следните изменения: 

1. В текста преди т.1 изразът „ал.2” се заменя с израза „ал.1”. 

2. В т.1 числото „5” се заменя с числото „15”. 

3. В т.2 числото „30”се заменя с числото „50”. 

Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Разград и на 
Областен управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по 

Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр.Разград . 

 

С Т А Т И Я 10 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 428.  

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

Относно: Изменение на бюджета на Община Разград за 2016 г. 

Заповядайте д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Благодаря Ви, госпожо председател. 

С Решение № 44 от Протокол № 4 от 26.01.2016 г. на Общински съвет 
Разград е приет бюджетa на Община Разград за 2016 година. Съгласно чл. 124 от 
Закона за публичните финанси промените по общинския бюджет, извън тези по 

чл.56, ал. 2, се одобряват от общинския съвет. Съгласно чл. 37 от Наредба № 15 

на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на общинския бюджет, при изменение в макроикономическите 
условия и при възникване на неотложни или други непредвидими обстоятелства, 
настъпили текущо през годината, приетият бюджет може да се актуализира. 

Във връзка с наложена финансова корекция по проект „Създаване на 
зелена и достъпна градска среда в централната градска част на гр. Разград”, 

финансиран по ОП "Регионално развитие" с договор за безвъзмездна финансова 
помощ  е необходимо да се извърши корекция и на бюджета на Община Разград 

за 2016 година в размер на 297 000 лева. 
Постъпила е докладна записка от директора на Регионален исторически 

музей – Разград във връзка с необходимостта от допълнително финансиране в 
размер на 3 160 лева за довършване на теренни археологически проучвания и 

теренна консервация на обект „Късноантична крепост Абритус”.  

Във връзка с гореизложеното е извършен анализ на изпълнението на 
общинския бюджет към 30.06.2016 година - собствени приходи и разходи. 

Необходимите средства за корекцията ще бъдат осигурени чрез промяна в 
стойностните показатели в приходната и разходната част на бюджета. 

Към 30.06.2016 година изпълнението на параграф 37-00 „Внесени ДДС и 

други данъци върху продажбите” е 36%, което е следствие и отражение на 
неизпълнението на параграф 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, 

стоки и продукция”.  Направеният анализ на очакваното изпълнение  на 
приходите от стопанска дейност е основание параграф 37-00 „Внесени ДДС и 

други данъци върху продажбите” да бъде намален със 100 000 лева. 
На полугодието няма изразходени средства по параграф 51-00 „Основен 

ремонт на дълготрайни материални активи”, обект „Основен ремонт на спортна 
зала „Абритус“ - разсрочено плащане”. Изпълнение се очаква в края на 2016 г. и 

началото на 2017 година, което е основание за намаляване със 103 160 лева на 
планираните средства.  

Анализът на изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г. в дейност 
„Детски ясли и млечни кухни” показва съществена икономия по параграф 10-00 

„Издръжка”. Разчетът на необходимите средства през второто полугодие и 

реализираната икономия са предпоставка за намаляването му с 37 000 лева.  
През 2016 година няма да бъде подменена част от дограмата в 

административната сградата на Община Разград. Направено е енергийно 

обследване на същата с цел кандидатстване пред Национален доверителен 

екофонд за финансиране за внедряване на енергийно ефективни мерки в 
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сградата на Община Разград. В резултат на това средствата за издръжка в 
дейност „Общинска администрация” ще бъдат намалени с 25 000 лева. 

Към 30.06.2016 година изпълнението на параграф 10-00 „Издръжка” по 

бюджета на ОП „Ремонтстрой” е 35%, а по бюджета на ОП „Паркстрой” - 31%. 

Въз основа на направен анализ от двете общински предприятия на необходимите 
средства за осъществяване на дейността им до края на 2016 година средствата за 
издръжка ще бъдат намелени съответно на ОП „Ремонтстрой” с 20 000 лева и на 
ОП „Паркстрой” с 15 000 лева.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, ал.1 от 
Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 от Закона 
за публичните финанси и чл.37 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за 
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет, предлагам на Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 

1. Изменя бюджета на Община Разград за 2016 година в приходната 
част, съгласно Приложение № 1.      

2. Изменя бюджета на Община Разград за 2016 година в разходната 
част, съгласно Приложение № 2.             

3. Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по бюджета по 

т. 1 и т. 2, съобразно Единната бюджетна класификация за 2016 година. 
Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана във всички постоянни 

комисии. Госпожо Димитрова, за ПК по бюджет, финанси и икономическа 
политика.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги общински съветници, знаете че докладните свързани с 
бюджета на Община Разград, с най-голяма тежест се разглежда в 

специализираната постоянна комисия по бюджет, финанси и икономическа 
политика. Искам да Ви уверя, че настоящата докладна записка с вх.№428 е 
подкрепена абсолютно категорично, с: 8 гласували общински съветници - „ЗА“, 

без „против“, и без „въздържали се“. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Анастасов, за ПК по управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, членовете на постоянната комисия подкрепиха с: 4 

гласа „ЗА“, 1 - „против“, и 2- „въздържали се“, проекта за решение. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с абсолютно същия резултат, както в постоянната 
комисия по управление на общинската собственост и в комисията по законност, 
с: 4 гласа „ЗА“, 1 – „против“ и 2- „въздържали се“, проекта за решение беше 
подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, за ПК по устройство и развитие на територията, 
транспорт на Общината. 
 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Постоянната комисия по устройство и развитие на територията, транспорт 
на Общината, разгледа докладната записка и след проведено гласуване, е 
подкрепила с: 6 гласа „ЗА“, 1 – „против“ и 3- „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия по 

околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, и с: 4 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“, бе подкрепен проекта за решение. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Стефанов, за ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. 
 

Г-н Стефан Стефанов – зам.-председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за решение 
с: 8 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, за ПК по образование и наука. 
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Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладна записка с вх.№428 е подкрепена с: 6 гласа 
„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, за ПК по култура, културно-историческо наследство и 

духовни ценности. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Същата докладна записка, която в момента коментираме е разгледана и в 
постоянната комисия по култура. В гласуването са участвали 5 от членовете на 
комисията, 5 са подкрепили докладната, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Парашкевов, за ПК за младежта, спорта и туризма. 
 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната записка и 

проекта за решение с: 3 гласа „ЗА“, без „против“, и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Вели, за ПК по международно сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 

 Постоянната комисия по международно сътрудничество, подкрепи 

докладната записка с: 6 гласа „ЗА“,  „против“ - няма и „въздържали се“ - няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Моят първи въпрос към вносителя е да информира общинските съветници 

какви действия е извършила във връзка защита интересите на Община Разград 

по наложената финансова корекция по Проекта „Създаване на зелена и достъпна 
градска среда в централната градска част на Разград“, което включва цял 

комплект от действия, пред управляващия орган, след това съответно 

обжалвания и други процедурни действия.  И следващия въпрос е да ни се даде 
по-конкретна информация: на какво се дължи изпълнението на параграфа с 
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внесени ДДС и други данъци върху продажбите 36 %. Тук е необходимо 

общинските съветници да получат по-конкретна и подробна информация, а не 
само посочване на общия показател 36 %. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте,  госпожо Георгиева. 
 

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

Във връзка с получено писмо и искане за окончателно плащане по този 

договор с управляващия орган за Проекта „Създаване на зелена и достъпна 
градска среда в централната градска част на Разград, на 25.02.2016 г. е получено 

писмо от МРРБ, относно преглед на искането, от което е видно, че 
управляващия орган отказва да верифицира разходите, за които в момента се 
налага извършването на корекцията. Те са част от безвъзмездната финансова 
помощ, те са част и от собствения принос на общината. С две писма, от март 
месец -27 е направено възражение до управляващия орган, което не е прието. За 
втори път през април месец сме пуснали второ възражение до управляващия 
орган, с аргументите, че наложената корекция, касаеща обществената поръчка, 
защото най-голямата част от корекцията касае именно нарушение при 

обществената поръчка за избор на изпълнител на проекта. Минали 

предварителен контрол пред АОП и не са констатирани никакви нередности, 

така че в този смисъл корекцията, която се налага веднъж вече е проверявана от 
контролни органи. Въпреки това не получихме удовлетворителен отговор от 
управляващия орган. Така че две поредни възражения от страна на 
администрацията са направени. В крайна сметка не са верифицирани разходите 
в размер на 297 000 лв.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Извинете. Само за пълнота на отговора. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбира се, доуточняващ въпрос. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Има ли възможност, включително и по съдебен ред на тези актове на 
управляващия орган и възможност за предизвикване  произнасяне на съда по 

този спор между общината и централната изпълнителна власт? 

 

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

До сега до съдебен ред не се е стигало по нито един от финансовите 
корекции, които са налагани нееднократно по проекти на общината. Поради 

простата причина, че предишния програмен период не е предвиждал такъв ред. 

В настоящия е „Региони в растеж“, указанията има възможност и за съдебен 
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контрол на наложените финансови санкции. Ние, въпреки че говорим за 
предишен период, ще заведем дело, въпреки че не съм сигурна какъв ще бъде 
резултата. Говорим за проект, който касае период, в който не е регламентиран 

съдебен контрол на тези актове на управляващите органи. Благодаря за 
вниманието.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Може ли само във връзка с това, което казахте. Има ли практика във вече 
изминалия програмен период на заведено съдебно дело срещу подобна 
корекция, говоря в други общини примерно? 

 

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

Аз не мога да кажа за други общини. За нашата съм категорично сигурна, 
че не е завеждано дело досега.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев –„Кауза Разград“ 

Благодаря. 
Уважаеми колеги, 

Уважаеми кмете, 
Аз бих Ви завърнал малко по назад от периода на обжалване и оспорване 

на тази корекция. Ще Ви помоля да ни обясните на нас и на всички граждани, 

които наблюдават и слушат заседанието на Общинския съвет що за чудо е това 
финансова корекция, по какви параметри, на какво правно основание наложена, 
за чии действия или бездействия, има ли отговорник, който е трябвало да 
изпълни нечии правни задължения или някакво поведение, което е трябвало да 
има и не го е свършил, изобщо как така се стигна ние днес да приемаме, че от 
нашия и без това малък бюджет ще извадим близо 300 000 лв., за да платим 

нечия чужда грешка или ако не е грешка, кой е виновен за това, което днес 
трябва да гласуваме? Благодаря Ви.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Монев, аз ще се огранича само с….Не мога да правя гадания. 
Ще се огранича само с писмото, което сме получили от управляващия орган. То 

е от 23.02.2016 г., относно искането за окончателно плащане: 
Уважаеми господин Василев, т.н., по настоящото искане за окончателно 

плащане Ви бе отказана за верификация сума общо в размер на 305 230 лв. , 

поради следните причини:  

1. По бюджетно перо „Човешки ресурси“ – не се верифицира сума в 

размер 1833,24 лв.  
- В това число координатор – 181,18 лв. 
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- Счетоводител – 410,66 лв. 
- Експерт СМР благоустрояване – 193 лв. 
- Експерт СМР мрежи – 428,11 лв. 
- Сътрудник обществени поръчки – 215 лв. 
- Технически сътрудник – 404 лв. 
Поради това, че при изчислението на часовата ставка на екипа към 

основния трудов договор са добавени допълнително възнаграждения с 
непоставен характер. Съгласно методиката за определяне с плащане за 
възстановяване разходите служителите в администрацията на централните и 

териториалните органи на изпълнителната власт, приета с ПМС от 2011 г. на 
база часовата ставка следва да се използва индивидуалната основна заплата на 
служителя.  

2. По бюджетно перо: 

- Разходи за строителни и монтажни работи – не се верифицира обща 
сума в размер на 303 379,53 лв. с ДДС 

Поради следните причини:  

Не се верифицира сума в размер на 79 567,96 лв. с ДДС, представляваща 
стойност на недопустимите разходи по количества надвишаваща 15 % от 
одобрените по КСС към договора и съгласно правилото за компенсиране до 15 

% завишение на количествата  по отделните позиции и съответно намаляване на 
други такива. 

Не се верифицира сума в размер на 100 773,00 лв. с ДДС, допълнителен 

собствен принос представляващ отчетени количества над допустимите по 

позиции КСС, в т.ч. 22 826,71 лв. с ДДС непредвидени разходи.  

Не се верифицира сума в размер на 223 829,57 лв. с ДДС и 12 949,3 лв. 
допълнителен собствен принос по договор с изпълнител консорциум разградски 

строител, представляваща неверифицирана сума  5 % от отчетените и 

подлежащи на верификация разходи, поради регистрирана нередност, за която 

сте уведомени с писмо с изх.№ от 2015 г. 
Отварям една скоба, като народен представител бях оставил и писмен 

отговор до Община Разград, дали има наложена такава финансова корекция, 
стойност и т.н. Да Ви припомня, какво ми беше отговорено? Както и да е. 

Прехвърлени средства от отчетения задължителен собствен принос с цел 

спазване процентните съотношения в договора: 3 019 лв., която запазва 
процентите на съфинансиране по договор и изравнява процент. 

Общо верифицираните разходи по договора за безвъзмездна финансова 
помощ на Община Разград ще бъдат в размер на 4 760 660,34 лв. 

Това е.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, имам още един въпрос. Чакам отговор.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Да, господин Ненчев.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да, за ДДС-то. 

 

Г-жа Ива Войкова – Главен експерт „Икономическо развитие“ при 

Община Разград 

По отношение на ДДС-то, намалението на параграфа е в следствие на 
неизпълнение на параграф 24 – приходи от продажби. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Дайте конкретна информация. За какви конкретни неща става въпрос? Не 
само параграфа. На какво се дължи това неизпълнение и за какво е трябвало да 
има изпълнение. 

 

Г-жа Ива Войкова – Главен експерт „Икономическо развитие“ при 

Община Разград 

Неизпълнението е по отношение на приходите на „Разградлес“.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

На „Разградлес“ ? 

 

Г-жа Ива Войкова – Главен експерт „Икономическо развитие“ при 

Община Разград 

Да.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Обяснете на съветниците, за какъв обем става въпрос, какви са причините 
за това. Моля Ви, това трябва и е важно за общинските съветници. 

 

Г-жа Ива Войкова – Главен експерт „Икономическо развитие“ при 

Община Разград 

По отношение на обемите, аз…Това, което е представено като 

информация от директора е, че ще има неизпълнение на приходите.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, аз да доуточня. Става въпрос за следното. Приетия 
бюджет на общинското предприятие е завишен, което разбира се в края на 
годината няма да се отрази на задачите, които са поставени на общинското 

предприятие по отношение на 500 000 лв. в изпълнение на чистия приход за 
Община Разград. Тоест обемите са доста по-малко, разходите са всъщност 
изключително по-малко, които в момента общинското предприятие прави. Така 
че, нямайте притеснение за чистата печалба, която общинското предприятие 
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трябва да внесе в касата на Община Разград. И по спомен, мисля че предния 
месец в разговор с директорката приходите до момента по мой спомен бяха в 
порядъка на над 375 000 лв. от 500 000 лв., които има задължение общинското 

предприятие да внесе в касата на общината.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Може ли тука… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, заповядайте. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, благодаря, извинявайте, че не изчаках. В сравнение със същия период 

на предходната година, какво е изпълнението на „Разградлес“, по-голямо, по-

малко? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

В момента не мога да Ви отговоря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това не е обект в момента на тази докладна записка. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Обект е, защото става ясно че заради това неизпълнение, ние трябва да 
намалим в този параграф със 100 000 лв. бюджета. Така че е предмет на този 

разговор. 

 

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

За да платим корекцията. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

За да платим корекцията.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Ясно, за някакви нужди се прави, но ако имаше там изпълнение нямаше да 
се наложи това нещо, нали? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева, ще се опитам да го обясня по просто. Предишните 
години бюджета 3 мил.лв. и нещо, нали така? Приходите за общината 550 

хил.лв., нали така? Тази година бюджета ще бъде доста по-малък, може би около 

1 мил.лв. Но постъпленията и чистата печалба ще бъде същата, да не кажа и 

малко по-голяма. Разходите, които в момента прави общинското предприятие са 
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многократно по-малки, отколкото в миналата, по миналата, по миналата и по 

миналата година. И само тук може би да отворя една скоба и да внеса една 
яснота по отношение на получило се определено напрежение с кметовете, 
госпожо председател знам, че не е темата, но мисля че трябва да го знаят. Има 
определени, на едно-две места жалби във връзка с дебелината на дървата. 
Дебелината на дърветата, които в момента се добиват в „Разградлес“ са такива, 
каквито е гласувал Общинския съвет, участъците съгласно Горскостопанския 
план. На въпроса „защо няма много дебели дървета“, може би трябва да се 
обърнете към предишното ръководство на Община Разград, към предишното 

ръководство на общинското предприятие, към експертите, които са задавали 

участъците, които трябва да бъдат сечени. С две думи искам да Ви кажа, че в 
момента дебелите дървета в голяма част са отсечени в предишни години. В 

момента общинското предприятие изпълнява сечта, която е приета с решение на 
Общинския съвет, съгласно Горскостопанския план. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз преди да задам въпроса, само искам да вметна, че накрая хората 
наистина ще вземат дебелите дървета, ще влязат в тази зала и ще ни попилеят 
всичките. 

Искам да попитам обаче, казвате, че тази корекция се дължи най-много на 
проведените порочно обществени поръчки. Поне така разбрах аз, тук от 
изказването. После ще гледам протокола, ама… 

 

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

Да, точно така е. Абсолютно сте прав. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Така, което ме връща към въпроса на господин Монев. Значи има някой, 

който е виновен за това общината на базата на порочно проведени поръчки да 
бъде сега така натоварвана. Конкретни имена има, конкретни хора, които са го 

правили. И даже знаем за колко лева става въпрос. От писмото, което прочете 
господин кмета, става въпрос за 215 лв. на сътрудника, който щял да прави 

обществените поръчки. Значи някой, заради тези 215 лв. да ги вземе над 

заплатата си, няма да се извинявам…(господин Иво Димитров използва 
нецензурна дума).  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Напомням Ви, че все пак сме на заседание на Общинския съвет.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 
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…общината с близо 300 000 лв., заради 215 лв. Ами хванете го за ушите и 

го изхвърлете. Защо се занимавате с чистачки, касиерки и не знам си какви тука. 
Първото нещо тук на тая вила беше хората да бъдат наритани, сигурно те за 
повече от 215 лв. може да имат кусур. Ама този, който е взел 215 лв. е нанесъл 

щета, която сега ние тук трябва да гласуваме. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, бихте ли задал въпроса, който имате към вносителя? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, задавам го. Кой е този, който е взел 215 лв. повече? 

 

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

Ако може да отговоря сега. Мисля, че изобщо не е разбрана същността на 
това, което изчете кмета., 215 лв. са тези, които не са верифицирани на този 

въпрос на експерта, като те надхвърлят 8-часовия диапазон, който той може да 
работи по проекти.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Добре бе, кой е този експерт, който е работил за 215 лв. повече от 8-

часовия работен ден, в който е трябвало тази обществена поръчка да бъде 
изпипана, ама наистина както трябва? 

 

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

Господин Димитров, мисля че…В една обществена поръчка участват 
много хора, за да бъде тя краен… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кои са хората, които са взели 215 лв.? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров… 

 

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

Аз мисля, че не говорим на един и същи език. 215 лв. изобщо не са 
предмет на корекцията. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Точно така. 
 

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

Става дума за нарушение на обществената поръчка, в което участват цяла 
комисия.  
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

А тези 215 лв., за какво са? 

 

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

За това, че някой е отчел повече часове работа, отколкото са допустимите 
8. Има екип, с който се ръководи този проект. Вътре има ръководител, 

счетоводител, експерт обществени поръчки… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

И тези експерти, счетоводители, те ли са виновни или кмета е виновен? 

Или аз съм виновен като общински съветник? Кажете кой е виновен за това 
нещо.  

 

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

Аз ли да Ви кажа? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да.  
 

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

Защо аз трябва да отговарям? Нито съм била в комисията, нито…нали? 

Това е един завършен факт.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Кой може да отговори на този въпрос? 

 

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

Извинявайте, но ние в режим на диалог ли сме? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, Вие получихте отговор на въпроса, който задавахте 
многократно. И мисля, че в момента това, което се опитвате да направите е да 
нагнетите някакво напрежение абсолютно излишно и да сложите акцента на 
грешно място. Отговориха Ви.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Напрежението има и размер-финансов- 297 000 лв. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не слагайте акцента, където не му е мястото. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Господин Димитров, вижте не може с две изречения да се отговори на това 
кой е виновен, защо и как. Трябва да се прочете цялата преписка по 

кореспонденцията между Община Разград и управляващия орган, да прочетете 
юридическите тълкувания на това защо, кой, как, кой каква процедура е 
нарушил и т.н., т.е. въпроса е доста сложен. За това Ви каза госпожа Георгиева, 
че ние ще предприемем необходимите мерки и обжалване при това. Надяваме 
се, че ще има някакъв ефект… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Добре ама този големия труд някой прочел ли го е, и ако го е прочел 

разбрал ли го е, за да може сега да му се обадите по телефона и каже „виновен е 
еди си кой“?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Няма как да стане сега.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Не виждам желаещи.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Само едно уточнение, господин Димитров, понеже това касае корекция, 
която сега е в нашия мандат, мисля че Ви бях съобщил в едно от предишните 
заседания – 2007 г. до преди тази финансова корекция, общата сума на 
финансовите корекции, които Община Разград е платила беше над 800 000 лв. 
Аз честно тогава не си спомням да имаше такава чуваемост, да имаше въобще 
такава информация. Ние сме изключително благоразположени и предоставяме 
абсолютно всичко, което касае бъдещето на общината. Опитваме се да обсъдим 

нещата и да решаваме проблемите.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? 

Заповядайте, госпожо Димитрова.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

За пореден път ние ще платим една сериозна финансова санкция, която е в 
размер близо на 300 000 лв. и ще се лишим от някои неща, които можехме да 
изпълним, и които бяха заложени в бюджета. Това, което ми прави впечатление 
е изключителната активност на някои от общинските съветници, които са повече 
от три мандата  и които през останалото време не взимаха почти никакво 

отношение, нито като въпроси, нито като критика, нито като разяснителна 
политика. В тази връзка, аз също искам да Ви запозная с някои факти по 
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отношение на оперативни програми и проекти,  в които Община Разград е 
участвала, и искам да Ви кажа, че почти всеки проект е претърпявал финансова 
санкция. Започвам с проект „Рехабилитация на общински път Разград, Побит 
камък - Дянково. Забележете финансова санкция наложена в размер на 
347 340,95 лв. Тогава Иво Димитров въобще не му направи впечатление, не 
зададе въпрос, прие го като нормално да го заложим в бюджета. Мотивите за 
тази финансова санкция са некачествено изпълнение на проекта. Втора 
финансова санкция в размер на  3 000 лв. по същия проект. Мотиви: неправилно 

избран вид на процедура за обществена поръчка. Продължавам нататък, „Ремонт 
обновяване и оборудване на социални заведения за деца и младежи с 
увреждания в гр.Разград и с.Просторно“.  Финансова санкция в размер на 
54 117,26 лв. Мотиви: неправилно поставено изискване в одобрена от 
управляващия орган документация за обществена поръчка. Финансова санкция в 
размер на още 3 137 лв., по същия проект. Неправилно определен вид за 
възлагане на обществена поръчка. Проект „Община Разград ефективна, 
ефикасна и прозрачна, общинска администрация в услуга на потребителите“. 

Финансова санкция в размер на 3 000 лв., но това е 5 %, може да са 3, но са 5. 

Мотиви: пак свързано с обществената поръчка. Следващ проект „Техническа 
помощ за подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на 
регион Разград“. Финансова корекция 150 900 лв. Незаконосъобразно проведена 
процедура и сключен договор 383, да не изброявам с кого. Проект „Изготвяне на 
интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Разград, 

осигуряване на устойчива и качествена градска среда“. Финансова санкция 2 850 

лв. За проект „Зелена и достъпна градска среда“ става дума, преди малко го 

обсъждахме. Проект „Повишаване на енергийната ефективност на 
образователната инфраструктура в Община Разград“, съпътстваща устойчиво 

развитие, финансирана по ОП „Регионално развитие“. Наложена финансова 
корекция 25 762,19 лв. Мотиви: пак нарушение по обществените поръчки. Може 
да се запознаете подробно. Проект „Абритус – мистика и реалност“, финансиран 

по ОП „Регионално развитие“. Финансова корекция общо 13 209,93 лв. Проект 
„Изграждане и реконструкция на съществуващата канализационна и 

водопроводна мрежа-Разград“. Финансова корекция 11 231,51 лв. Втора 
корекция по същия проект 3 011 лв. По отношение на сключени договори с 
изпълнители. Проект „Изграждане на съвременна градска среда, културно, 

образователно и социална инфраструктура в гр.Разград“. Наложена финансова 
корекция 15 924,60 лв.  

Господин Димитров, за нито един от тези проекти не Ви чух да бъдете 
толкова загрижен общински съветник.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Защото бяхте извън залата да пушите цигари. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 
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Това е реалността, на всички изпълнени проекти. Пак Ви казвам всеки 

втори проект е с финансова корекция. Сега обаче сме решили да правим 

политика и то за грешка, която е допусната от предходното управление. 
Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

За реплика.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Аз искам да обърна внимание на нашия колега общинския съветник 

Радиана Димитрова, че подобен начин на разсъждения показва едно изкривено 

мислене. Поставянето на въпросите, какви са причините да се направи една или 

друга корекция е преди всичко израз на желание на общинските съветници да 
видят причините, за да може по-нататък да се предотвратят ако може, колкото 

по-малко такива причини има, толкова по-добре за общината.  
Господин кмета е наясно, и занапред всяка година най-вероятно ще има 

пак такива финансови корекции. И госпожо Димитрова, с подобен начин на 
мислене и разсъждения е въобще неуместен в случая. Кое е важното и 

определящото тука? Важното е, ние като Общински съвет, кмет и кметска 
администрация, да видим във всеки конкретен случай какви са причините и как 

може ние заедно за защита интересите на Община Разград, да намалим тези 

причини. Това е важното и определящото, а не това дребнаво тука заиграване и 

заяждане, и несериозен лежерен начин на изложение. Отговорното поведение 
налага общинските съветници да са наясно, така както питат тука и получават 
информация, за което благодарим, и след това да видят как можем да намалим 

причините за това. Това е определящото. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. По комисии можехте, имахте възможност всички. Дуплика 
ли,  госпожо Димитрова? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 



74 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Ненчев, абсолютно сте прав. Всичко, което съм правила през 
живота си, правя в името нещата да се случат по-добре. Доколко качествено или 

некачествено го правя, това е друг въпрос. Въпроса ми беше, че Вие имате 
изключително различно поведение сте имали досега, в сравнение с поведението 

Ви в момента. Аз може да не съм юрист и да не правя най-доброто изказване в 
подредбата на словата, но все пак знаете перфектно за какво става дума. Става 
дума за коренно различно поведение на общински съветници, които са с по 

няколко мандата опит в този Общински съвет.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Благодаря, за… От Реформаторския блок, сме известни с това, че сме 
джентълмени. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

После няма да ми кажете, че не съм Ви забелязала. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря на колегата Димитров.  
Уважаеми колеги, наистина не си направих труда да засека, но някъде 

около 5 минути госпожа Радиана Димитрова изброяваше проектите на 
общината, по които са направени корекции в годините. Естествено има и такива, 
на които няма корекции, ако трябваше и тях да изброяваме, може би минутите 
щяха да станат 10. Хубаво наистина, т.е. не е хубаво, че се е случило това с 
корекциите, но аз искам да Ви кажа, тъй като съм работила в тази сфера: 
проекти-програми, над 60 % от проектите неизпълнявани от различни 

бенефициенти имат подобни корекции. Поради тази причина например хората 
от бизнеса вече се въздържат да кандидатстват по проекти и предишната 
програма, която беше насочена към бизнеса имаше много сериозно затруднение 
в изпълнението на средствата, които не бяха предвидени. Но аз имам въпрос към 

госпожа Радиана Димитрова, след като си е дала труда да извади всички 

корекции, защо не си направи този труд и да каже, в резултат на всички тези 

проекти, плюс тези, в които е нямало корекции, колко чисти инвестиции са 
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влезли в Разград в този период, благодарение на изпълнението на тези проекти 

от предишни ръководства на общината. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Димитров, заповядайте.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Тъй като тук в изказванията на съветничката Радиана Димитрова, 
целенасочено и многократно моето име беше вкарвано в обръщение. Аз искам 

да кажа, че се чувствам наистина задължен в този мандат да бъда много по-

активен , многократно по-активен от предишните мандати, защото успеха на 
сегашното управление … 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля по същество. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, по същество обяснявам. Правя го съвсем по същество и искам да уверя 
всички, че активността ми ще бъде наистина много голяма, защото 

изключително… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка не разисква Вашата активност като общински 

съветник. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Изключително много държа на това в Община Разград през този мандат да 
има едно успешно управление, а то минава през неповторение на грешките на 
предишните управления. Ето защо, госпожо Димитрова, тъй като моето име 
беше намесено и към Вас се обръщам и Ви уверявам, че с още по-голяма 
активност ще защитавам сегашното управление да не повтаря грешките на 
предишното.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Благодаря, госпожо председател.  

Уважаеми колеги,  

Аз мисля, че нещата са доста прости и доста елементарни. Имаме 
наложена финансова корекция от управляващия орган, нещо от което ние не 
можем да избягаме. Колегите, служителите на общинска администрация са се 
опитали, са се постарали, да ни покажат по най-нагледния начин от къде ние 
бихме могли да вземем средствата, които са необходими да платим финансовата 
корекция и те са го направили много добре. Това е с две думи: просто и 

елементарно. Наказват ни, трябва да си платим. Ние, като ръководство на 
общината, ви предлагаме и ви показваме от къде ще вземем средствата. 
Направен е анализ къде най няма нужда от тях, където можем да си го позволим 

и предоставяме на вашето внимание тази докладна записка. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания, предложения? Заповядайте, господин 

Ненчев.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Уважаеми общински съветници, 

В хода на сегашната дискусия се налага извода, че мотивацията на 
вносителя защо се налага корекция на приетия бюджет на Община Разград за 
2016 г., не е достатъчно пълна и аргументирана от към фактическа страна. И 

това, което е важно, следва да се има предвид, че приемането или неприемането 

сега на настоящата сесия, такова решение за изменение на бюджета не е фатално 

и няма да доведе до някакви особено неблагоприятни последици за общинския 
бюджет, за общината като цяло. И затова, аз считам, че в този си вид докладната 
записка и съответно проекта за решение, които представляват едно цяло – 

обстоятелствена, мотивна част и диспозитивна, все още не са в състояние, за да 
бъдат приети от Общинския съвет. Налага се вносителят да посочи по 

конкретно, първо: какви са точните параметри свързани с тази санкция, която 

толкова време дъвчем. На следващо место, би следвало в проекта за решение, 
като акт на Общинския съвет, който ще влезе в протокола, и който има 
юридическата стойност, да се посочат и какви са причините за неизпълнението 

на този параграф: внесени ДДС и други данъци върху продажбите. И съответно 

вече да се прецени какви действия по-нататък трябва да се приемат за защита 
интересите на Община Разград, и е редно и в мотивната част да се отрази и това 
обстоятелство. Както спомена и госпожа Галина Георгиева, аз напълно съм 

съгласен с нея и адмирирам нейното становище, което е становище на човек 

познаващ тази материя, че ние трябва да използваме възможността за защита 
интересите на общината до край, включително явяване и искане – съда да се 
произнесе по този въпрос. И ако ние вече имаме такава докладна записка, с 
такава обстоятелствена част и с такова посочване, бихме могли да преценим по-

задълбочено и по-обстойно начинът, по който да решим поставения проблем. А 
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че проблем има, то е ясно. Той може да бъде решен и на септемврийската сесия. 
Това няма да даде отражение и на отделните параграфи, особено на Регионалния 
исторически музей, който може да стане също в срок. По тези съображения 
имаме две възможности: или да бъде отложено произнасянето на Общинския 
съвет за следващата сесия, а според мен е по-добре докладната записка да бъде 
допълнена, преработена на базата на дискусията, която стана на днешната сесия 
и вносителя да я внесе вече с тези допълнения, които бяха изложени сега в хода 
на дискусията. Благодаря Ви за вниманието. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Правите ли предложение?  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Формално няма да направя.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре, разбрах Ви. Други изказвания, предложения? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№428. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.08.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев  +  

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов  +  

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов  +  

9. Елка Александрова Неделчева не участва   

10. Емине Бейти Хасан  +  

11. Иво Борисов Димитров  +  

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова  +  

19. Митко Иванов Ханчев  +  

20. Надежда Радославова Димитрова +   
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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 

№ 182 

 

С Решение № 44 от Протокол № 4 от 26.01.2016 г. на Общински съвет 

Разград е приет бюджетът на Община Разград за 2016 година. Съгласно чл. 

124 от Закона за публичните финанси промените по общинския бюджет, 

извън тези по чл.56, ал. 2, се одобряват от общинския съвет. Съгласно чл. 37 

от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, при 

изменение в макроикономическите условия и при възникване на 

неотложни или други непредвидими обстоятелства, настъпили текущо през 
годината, приетият бюджет може да се актуализира. 

Във връзка с наложена финансова корекция по проект „Създаване на 

зелена и достъпна градска среда в централната градска част на гр. 

Разград”, финансиран по ОП "Регионално развитие" с договор за 

безвъзмездна финансова помощ (БФП) № BG161PO001/1.4-09/2012/009 е 

необходимо да се извърши корекция и на бюджета на Община Разград за 

2016 година в размер на 297 000 лева. 

Постъпила е докладна записка от директора на Регионален 

исторически музей – Разград във връзка с необходимостта от допълнително 

финансиране в размер на 3 160 лева за довършване на теренни 

археологически проучвания и теренна консервация на обект 

„Късноантична крепост Абритус”.  

Във връзка с гореизложеното е извършен анализ на изпълнението на 

общинския бюджет към 30.06.2016 година - собствени приходи и разходи. 

Необходимите средства за корекцията ще бъдат осигурени чрез промяна в 

стойностните показатели в приходната и разходната част на бюджета. 
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Към 30.06.2016 година изпълнението на параграф 37-00 „Внесени ДДС 

и други данъци върху продажбите” е 36%, което е следствие и отражение на 

неизпълнението на параграф 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, 

стоки и продукция”.  Направеният анализ на очакваното изпълнение  на 

приходите от стопанска дейност е основание параграф 37-00 „Внесени ДДС 

и други данъци върху продажбите” да бъде намален със 100 000 лева. 

На полугодието няма изразходени средства по параграф 51-00 

„Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, обект „Основен 

ремонт на спортна зала „Абритус“ - разсрочено плащане”. Изпълнение се 

очаква в края на 2016 г. и началото на 2017 година, което е основание за 

намаляване със 103 160 лева на планираните средства.  

Анализът на изпълнението на бюджета към 30.06.2016 г. в дейност 

„Детски ясли и млечни кухни” показва съществена икономия по параграф 

10-00 „Издръжка”. Разчетът на необходимите средства през второто 

полугодие и реализираната икономия са предпоставка за намаляването му с 

37 000 лева.  

През 2016 година няма да бъде подменена част от дограмата в 

административната сградата на Община Разград. Направено е енергийно 

обследване на същата с цел кандидатстване пред Национален доверителен 

екофонд за финансиране за внедряване на енергийно ефективни мерки в 

сградата на Община Разград. В резултат на това средствата за издръжка в 

дейност „Общинска администрация” ще бъдат намалени с 25 000 лева. 

Към 30.06.2016 година изпълнението на параграф 10-00 „Издръжка” 

по бюджета на ОП „Ремонтстрой” е 35%, а по бюджета на ОП „Паркстрой” 

- 31%. Въз основа на направен анализ от двете общински предприятия на 

необходимите средства за осъществяване на дейността им до края на 2016 

година средствата за издръжка ще бъдат намелени съответно на ОП 

„Ремонтстрой” с 20 000 лева и на ОП „Паркстрой” с 15 000 лева.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, ал.1 от 

Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.124 от 

Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба № 15 на Общински съвет 

Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване със 17 гласа „ЗА”, „против” - 11, „въздържали се” - няма,          
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изменя бюджета на Община Разград за 2016 година в 

приходната част, съгласно Приложение № 1.      

2. Изменя бюджета на Община Разград за 2016 година в разходната 

част, съгласно Приложение № 2.             
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3. Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по 

бюджета по т. 1 и т. 2, съобразно Единната бюджетна класификация за 2016 

година. 

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. 
 

    Приложение № 1 

П Л А Н 

за приходната част  

на бюджета на Община Разград за 2016 г. 

    /в лева/ 

    Ут.годишен Корекция Актуализиран 

ВИД ПРИХОД §§ план към към годишен 

    31.07.2016 г. 31.08.2016 г. план 

1 2 3 4 5 

ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА 

РАЗГРАД, в т.ч.   36 908 084 -197 000 36 711 084 

І. Приходи за местни дейности /вкл.дофинансиране на 

ДД/, в т.ч.:   17 361 954 -197 000 17 164 954 

1. Неданъчни приходи, в т.ч.:   11 402 633 100 000 11 502 633 

1.1.Внесен ДДС 

37-

01. -800 036 100 000 -700 036 

2. Финансирания, в т.ч.:   -1 849 631 -297 000 -2 146 631 

2.1.Погашиния по дългосрочни заеми от други лица в страната 
83-

82. -377 000 -297 000 -674 000 

 

    Приложение № 2 

П Л А Н      

за  разходната част       

на бюджета на Община Разград за 2016 г.      

    /в лева/  

 Дей- Ут.годишен Корекция Актуализиран 

ВИД РАЗХОД ност план към към годишен  

 §§ 31.07.2016 г. 31.08.2016 г. план  
1 2 3 4 5  

ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД,  

в т.ч.: 

 36 908 084 -197 000 36 711 084  

А.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ  16 206 767 -200 160 16 006 607  
в т.ч. по разпоредители с бюджетни кредити.                                                                                                                                   

І. По собствения бюджет на Община Разград      8 491 389 -165 160 8 326 229  

1.Функция"Общи държавни служби",                                                               

дейност"Общинска администрация" 

122 695 000 -25 000 670 000  

1.1.Издръжка, в т.ч. 10-00. 536 000 -25 000 511 000  

        текущ ремонт 10-30. 25 000 -25 000 0  

2.Функция"Здравеопазване",                                                                   

дейност"Детски ясли и млечни кухни" 

431 280 000 -37 000 243 000  
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2.1.Издръжка, в т.ч. 10-00. 279 800 -37 000 242 800  

        храна 10-11. 94 800 -20 000 74 800  

        текущ ремонт 10-30. 35 000 -17 000 18 000  

3.Функция"Почивно дело, култура, религиозни дейности",                                                               

дейност"Спортни бази и спорт за всички" 

714 768 912 -103 160 665 752  

3.1.Основен ремонт на ДМА, в т.ч. 51-00. 227 968 -103 160 124 808  

        обект"Основен ремонт на спортна зала"Абритус" - разсрочено плащане 134 150 -103 160 30 990  

ІІ. По бюджета на ОП"Ремонтстрой" - Разград         670 000 -20 000 650 000  

1.Функция"Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда",                                                                                                             

дейност"Други дейности по жилищното строителство, БКС и 

регионално развитие" 

619 670 000 -20 000 650 000  

1.1.Издръжка, в т.ч. 10-00. 339 200 -20 000 319 200  

        материали 10-15. 241 700 -20 000 221 700  

ІІІ. По бюджета на ОП"Паркстрой" - Разград         751 000 -15 000 736 000  

1.Функция"Жилищно строителство, БКС и опазване на 
околната среда",                                                                                                             

дейност"Озеленяване" 

622 391 000 -15 000 376 000  

1.1.Издръжка, в т.ч. 10-00. 133 200 -15 000 118 200  

        вода, горива, енергия 10-16. 29 000 -7 000 22 000  

        разходи за външни услуги 10-20. 25 000 -8 000 17 000  

Б.ОБЩО РАЗХОДИ ЗА ДОФИНАНСИРАНЕ НА ДД  1 155 187 3 160 1 158 347  
в т.ч. по разпоредители с бюджетни кредити.                                                                                                                                   

І. По бюджета на Регионален исторически музей - 

Разград 

 30 825 3 160 33 985  

1.Функция"Почивно дело, култура, религиозни дейности",                                                               

дейност"Музеи и галерии с национален и регионален 

характер" 

739 30 825 3 160 33 985  

8.1.Издръжка, в т.ч.: 10-00. 26 925 3 160 30 085  

        разходи за външни услуги 10-20. 21 225 3 160 24 385  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Госпожо председател, от името нашата група 10 минути почивка.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, обявявам 10 минути почивка. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я 11 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 430.  

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

Относно: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на 

постъпленията от местни  приходи и на разходите за местни дейности на 

Община Разград. 
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Заповядайте д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В изпълнение на Решение № 56 на Министерски съвет  от 28.01.2016 г. за 
бюджетната процедура за 2017 г. Община Разград изготви бюджетна прогноза за 
периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 
местни дейности. Бюджетната прогноза е изготвена в съответствие с 
изискванията на Закона за публичните финанси, указанията на Министерство на 
финансите, основните допускания, дадени в РМС № 289 от 20.04.2016 г. за 
одобряване на средносрочната бюджетни прогноза и Наредба № 15 за условията 
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет. 
1. Приходна част 
Местните приходи са планирани на базата на облога по видове данъци и 

приетите с Наредба №  18 за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Разград данъчни ставки, таксите и цените на услуги в 
Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Разград и извършен анализ и реална оценка на 
събираемостта им през последните години. 

Направена е реалистична оценка на собствените приходи, като са 
изключени приходите с еднократен характер. 

Със Заповед от  месец юли 2016 г. на Министъра на образованието и 

науката Професионалната гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови 

технологии „А.Кънчев“-гр.Разград бе определена със статут на общинско 

училище, считано от 01.08.2016 г. В приходната част на прогнозата са включени 

собствените приходи на учебното заведение по съответните параграфи, а 
разходите увеличават средствата за дофинансиране. 

Съгласно дадените в от  февруари месец 2016 г.  и  от 7 месец 2016 г. 
указания като база за разработване на трансферите за местни дейности и 

целевата субсидия за капиталови разходи за периода 2017-2019 г. са заложени  

одобрените за 2016 г. размери. 

За първа година се изготвя приложение за прогноза за данък върху 

таксиметровия превоз на пътници, но съгласно указанията на МФ на този етап 

приходът не се включва в приходната част на прогнозата. 
2. Разходна част 
Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с: 
• Общите изисквания и насоки, дадени в писма на Министерството на 

финансите; 
• Наредба № 15; 

• Действащите законови и подзаконови актове; 
• Решенията на Общинския съвет. 
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Разходите за периода 2017-2019 г. са планирани в съответствие с 
очакваните приходи и при спазване на приоритетите и потребностите на 
местната общност и целите на общината. Не е допуснато планиране на разходи, 

за които няма обезпечен финансов ресурс. Бюджетната прогноза на разходите е 
разработена по функции и групи и по показатели от Единната бюджетна 
класификация за 2016 г. 

Съгласно чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси Общинският съвет 
одобрява бюджетната прогноза по предложение на Кмета на общината. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за 
публичните финанси, чл.4, ал.1, т.2 и чл.17, ал.5 от Наредба №, предлагам на 
Общински съвет  Разград, да вземе следното решение: 

1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2017-2019 г. на 
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община 
Разград по функции, групи и основни показатели, съгласно Приложение № 1. 

2. Одобрява прогноза за приходи от данък върху таксиметровия 
превоз на пътници, съгласно Приложение № 1.1. 

3. Одобрява прогноза за намерения за поемане на задължения чрез 
договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017-2019 г. на 
Община Разград, съгласно Приложение № 2. 

4. Одобрява прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база 
действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за 
периода 2017-2019 г.на Община Разград, съгласно Приложение № 3. 

5. Одобрява прогноза на разходите на начислена основа за лихви по 

обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за 
поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2019 г.на 
Община Разград, съгласно Приложение № 4. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана във всички постоянни 

комисии. Госпожо Димитрова, за ПК по бюджет, финанси и икономическа 
политика.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги общински съветници, докладна записка с вх.№430 беше 
разгледана в постоянната комисия по бюджет и финанси и беше подкрепена с: 5 

гласа„ЗА“, без „против“, и 1- „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За ПК по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол, господин Анастасов. 
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Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, членовете на постоянната комисия подкрепиха  
докладната записка и проекта за решение с: 4 гласа „ЗА“, „против“ - , и 2- 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО, господин Монев. 

  

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с: 4 гласа „ЗА“, 1 – „против“ и 2- „въздържали се“, 

проекта за решение беше подкрепен от комисията. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината, 
господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Постоянната комисия по устройство и развитие на територията, транспорт 
на Общината, разгледа докладната записка, относно приемане на тригодишна 
бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности на Община Разград и след проведен 

обстоен дебат, зададени въпроси и получени отговори, беше подложена на 
гласуване и при  гласуването резултата е, че тази докладна записка с вх.№430 не 
беше подкрепена от постоянната комисия. Гласували са „ЗА“  - 3 общински 

съветници, като „против“ – няма и 5 - „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Френкева. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия по 

околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, и с: 6 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“, бе подкрепен проекта за решение. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Стефанов, за ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. 
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Г-н Стефан Стефанов – зам.-председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за решение 
с: 8 гласа „ЗА“, без „против“ ,  „въздържали се“ - 1.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За ПК по образование и наука, госпожо Орешкова. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Уважаеми колеги общински съветници, докладна записка с вх.№430 е 
подкрепена с: 4 гласа „ЗА“,  „против“ и „въздържали се“ няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, за ПК по култура, културно-историческо наследство и 

духовни ценности. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Настоящата докладна записка, беше разгледана и в комисия по култура. 
Участвали в гласуването 4 от членовете на комисията, подкрепена с 4 гласа 
„ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Парашкевов, за ПК за младежта, спорта и туризма. 
 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Докладната записка с вх.№430 бе разгледана от постоянната комисия, 
гласуваха „ЗА“ - 2, „против“ - няма, и  1- „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За ПК по международно сътрудничество, господин Вели. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Докладната записка бе подкрепена с: 6 гласа „ЗА“,  „против“ - няма и 

„въздържали се“ - няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо Неделчева.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Няколко въпроса имам. Първо, аз колеги на една от комисиите зададох и 

този въпрос, и намерих в докладните, че през март сме приели подобна прогноза 
и вероятно става въпрос сега за актуализация на тази бюджетна прогноза, която 

тогава сме приели. Така ли да го разбирам? 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Точно така Ви беше отговорено. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

И, когато през март месец дебатирахме и задавахме въпроси върху такава 
сходна докладна, имах няколко въпроса, които отново ще ги задам. Първо, по 

приходи и доходи от собственост, не са ми номерирани страниците, те по 

принцип не са номерирани, но предполагам че ще намерите в параграф 24 

„Приходи и доходи от собственост“. Значи тогава зададох въпроса в прогнозата 
предвиждат ли се приходи от бензиностанция „Шел“, на която изтича договора. 
Съгласно клаузите на договора, тя става изцяло под управление на общината, 
под наем ли ще бъде отдавана, ще бъде продавана ли или каквито там намерения 
ще има, все пак ще има приходи от тази общинска собственост. Дали са 
предвидени? Другия въпрос е, междувременно приехме и докладната за 
отдаване на концесия на стадион „Лудогорец Арена“, предвидено ли е в 
приходите и това, което концесионна такса ще постъпва от този стадион? И, 

което е най-странното, че като направих едно сравнение с това, което сме 
приели март месец за 2018 г. и 2019 г., пред март месец сме приели приходи, 

съответно те са в еднакъв размер за двете години 5 815 000 лв., а сега са 
заложени 4 622 600 лв. за 2018 г., 4 627 800 лв. за 2019 г. На какво се дължи това 
намаление в тези приходи? И още един въпрос, аз доста така цифрички съм си 

отбелязала, но все пак имам въпрос, във функция „Образование“ за три години 

не са заложени никакви разходи за придобиване на дълготрайни материални 

активи. Тъй като и аз, като директор на училище съм в тази функция и знам, че 
всяко едно училище в следващите години ще прави обновяване на компютри и 

на нова техника, която се изисква с тези електронни уроци. Правено ли е едно 

проучване в сферата на образованието, какво смятат колегите за следващите 
години, които са в прогнозата, като разходи да направят за материални активи? 

И същия, идентичния ми въпрос е за сферата на културата, по отношение на 
придобиване на дълготрайни материални активи. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговаря на въпросите? 

 

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

Аз на първите, касаещи собствеността, мога да отговоря. 
На първо място за бензиностанцията, приходите, които са с еднократен 

характер по силата на закона, и мисля че в мотивната част ги изчете кмета, не 
следва да се включват в бюджетната прогноза. Поради тази причина „Шел“ и 

съдбата, която ще има като приключи договора за съвместна дейност, не 
фигурират в прогнозата. Същото се отнася и за концесията „Лудогорец Арена“. 
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Не сме предвидили приходите, които евентуално ще дойдат от концесионното 

плащане, поради простата причина, че не е още финализирана процедурата.  
Що се отнася до това, че през следващите години е намаляващо 

съотношението на управлението на общинската собственост, трябва да кажа, аз 
това го споменах и при бюджета и след това при отчета за изпълнението му, за 
съжаление действително програмата за управление става все по-трудно 

реализуема. Все по-малко приходи имаме от управление и разпореждане с 
общинска собственост. Поради тази причина, изцяло отдела направи и то чисто 

нова прогноза за следващите години, а не просто така да сложим някакъв 

процент върху съществуващите към настоящия момент. Господин Ненов е тук и 

ако искате в конкретика ще Ви представи какво са имали предвид. Но това са 
фактите, няма смисъл да слагаме едни нереализуеми приходи от общинската 
собственост, която все повече намалява и трудно можем да я продаваме или 

управляваме рационално. Благодаря.  
Що се отнася до образование и култура, не мога да взема отношение.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Николова, заповядайте. 
 

Г-жа Даниела Николова – главен експерт „Бюджет“ 

Относно капиталовите разходи във функция „Образование“, училищата са 
по принцип делегирана от държавата дейност, която работи на делегирани 

бюджети. За това, след като за съответната година всяко едно учебно заведение 
има разпределение по формула за средствата по стандарт, може да си планира и 

средства за капиталови разходи. Това е единия от отговорите. За функция 
„Култура“ е абсолютно същото. В рамките на реализираните собствени приходи 

на тези звена, които работят на делегирани бюджети, също могат да си планират 
средства за капиталови разходи. Ако евентуално се налага някакъв по-голям 

разход-капиталов, това ще се уточнява когато е изготвена инвестиционната 
програма на съответната година. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Доуточняващ въпрос ли? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да. Моят въпрос, беше…На мен ми е ясно какво представлява бюджета на 
едно училище, работя вече седма година. Аз не съм получила такова писмо, да 
искате от мен прогноза какво смятам да правя през следващите години, до 

последната година, която е заложена в тази бюджетна прогноза, но си мислех да 
не би просто да сте ме изпуснали, има ли такова направено допитване до всички 

директори , защото малко или много, макар че всяка година нали на ново правим 

бюджета на база ученици. Все пак един директор си има стратегии и си има 
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някакви приоритети заложени, в т.ч. и за придобиване на дълготрайни 

материални активи. Такъв ми беше въпроса, правено ли е такова проучване? 

 

Г-жа Даниела Николова – главен експерт „Бюджет“ 

За тази прогноза, не е правено такова проучване. Не забравяйте, че това е 
прогноза за местните приходи и разходите за местни дейности. И изрично в 
указанията на Министерството на финансите се казва, че не се планират разходи 

за дофинансиране на държавните дейности. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Като продължение на информацията свързана с въпросите на общинския 
съветник Елка Неделчева, моля вносителят или от екипа, ръководството на 
администрация да ни дадат информация на какъв етап се намира процедурата по 

изпълнение на решението на Общинския съвет, свързано с продажба на бившия 
имот на Министерството на вътрешните работи с евентуално изграждане на 
Завод за преработка и производство на гъби. Това засяга обсъждания въпрос, 
тъй като свързано с възможността за получаване на приходи в особено големи 

размери за Община Разград, ако и да са еднократни.  

 

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

Ами аз мога да кажа, че преди две седмици с господин Ненов, 
подготвихме писмо до инвеститорите, както и до Агенция по инвестиции на 
какъв етап се намира процедурата за сертифицирането им с Клас „А“. Между 

впрочем сега ще отворя една скоба, на втори ще имаме мероприятие, на което 

очакваме да присъства и директора на Агенцията по инвестиции. Ще му 

поставим лично въпроса, за това как да процедираме от тук насетне и колко 

дълго време трябва да чакаме процедурата да приключи при тях.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Прощавайте, доуточняващ въпрос. Става въпрос за придобиване на 
инвеститор от Клас „А“ ли? 

 

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

Точно така. Говорим за сертифициране Клас „А“, която минава през 
Държавната агенция по инвестиции. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Благодаря.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Доуточняващо пояснение. Господин Ненчев, ние към днешна дата не сме 
получавали писмо или някакво уведомление, че фирмата се отказва от 
намерението си за инвестиране.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Има желаещи, но има и несмеещи, защото в протокола след това се ровят 
колегите общински съветници и вадят моето име извън контекста.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля по същество. Имате ли изказване по същество? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Имам, но не мога да го направя.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Дружи желаещи да направят изказвания? Не виждам такива. Пристъпваме 
към поименно гласуване на докладна записка с вх.№430.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.08.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

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  +  

12. Илия Христов Илиев +   
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13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

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 +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 183 

 

В изпълнение на Решение № 56 на Министерски съвет  от 28.01.2016 г. 

за бюджетната процедура за 2017 г. Община Разград изготви бюджетна 

прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности. Бюджетната прогноза е изготвена в 

съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, указанията 

на Министерство на финансите, дадени с Писмо № БЮ-1 от 10.02.2016 г.  и  

Писмо № БЮ-4 от 08.07.2016 г.,  основните допускания ,дадени в РМС № 

289 от 20.04.2016 г. за одобряване на средносрочната бюджетни прогноза и 

Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна 

прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет. 

1. Приходна част 

Местните приходи са планирани на базата на облога по видове 
данъци и приетите с Наредба №  18 за определяне размера на местните 
данъци на територията на община Разград данъчни ставки, таксите и 

цените на услуги в Наредба № 14 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград и 
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извършен анализ и реална оценка на събираемостта им през последните 
години. 

Направена е реалистична оценка на собствените приходи, като са 

изключени приходите с еднократен характер. 

Със Заповед № РД-14-123 от 07.07.2016 г. на Министъра на 

образованието и науката Професионалната гимназия по селско стопанство 

и хранително-вкусови технологии „А.Кънчев“-гр.Разград бе определена със 

статут на общинско училище, считано от 01.08.2016 г. В приходната част на 

прогнозата са включени собствените приходи на учебното заведение по 

съответните параграфи, а разходите увеличават средствата за 

дофинансиране. 

Съгласно дадените в Писмо № БЮ-1 от 10.02.2016 г.  и  Писмо № БЮ-

4 от 08.07.2016 г. указания като база за разработване на трансферите за 

местни дейности и целевата субсидия за капиталови разходи за периода 

2017-2019 г. са заложени  одобрените със ЗДБРБ за 2016 г. размери. 

За първа година се изготвя приложение за прогноза за данък върху 

таксиметровия превоз на пътници, но съгласно указанията на МФ на този 

етап приходът не се включва в приходната част на прогнозата. 

2. Разходна част 

Разходната част на местните дейности е изготвена в съответствие с: 

• Общите изисквания и насоки, дадени в Писмо № БЮ-1 от 

10.02.2016 г.  и  Писмо № БЮ-4 от 08.07.2016 г. на МФ; 

• Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна 

бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на общинския бюджет; 

• Действащите законови и подзаконови актове; 

• Решенията на Общинския съвет. 

Разходите за периода 2017-2019 г. са планирани в съответствие с 
очакваните приходи и при спазване на приоритетите и потребностите на 

местната общност и целите на общината. Не е допуснато планиране на 

разходи, за които няма обезпечен финансов ресурс. Бюджетната прогноза на 

разходите е разработена по функции и групи и по показатели от Единната 

бюджетна класификация за 2016 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона 

за публичните финанси, чл.4, ал.1, т.2 и чл.17, ал.5 от Наредба № 15 за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет, Общински съвет  Разград, след поименно гласуване с 

22 гласа „ЗА”, „против” - 5, „въздържали се” - 3,          
 

Р Е Ш И: 
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1. Одобрява бюджетната прогноза за периода 2017-2019 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на 

Община Разград по функции, групи и основни показатели, съгласно 

Приложение № 1. 

2. Одобрява прогноза за приходи от данък върху таксиметровия 

превоз на пътници, съгласно Приложение № 1.1. 

3. Одобрява прогноза за намерения за поемане на задължения 

чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2017-

2019 г. на Община Разград, съгласно Приложение № 2. 

4. Одобрява прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на 

база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови 

заеми за периода 2017-2019 г.на Община Разград, съгласно Приложение № 

3. 

5. Одобрява прогноза на разходите на начислена основа за лихви 

по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения 

за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017-2019 

г.на Община Разград, съгласно Приложение № 4. 

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 по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

/Приложения от №1 до № 4 са неразделна част от Решение №183 и са 

приложени към протокола./ 

 

С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 431.  

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

Относно: Извършени корекции по бюджета на Община Разград през 
второто тримесечие на 2016 г. 

Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

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

• Промени по чл.56, ал.2 от Закона за публичните финанси – в 
резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства от 
държавния бюджет и от други бюджети и сметки; 
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• Промени по чл.125, ал.1, т.1 от Закона за публичните финанси – за 
дейностите на делегиран бюджет. 

През второто тримесечие на 2016 г. са получени 19 бр. дарения в размер на 
21 292 лв., които се разходват според волята на дарителите. 

Извършени са 8 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит за 21 926 

лв. 
Издадени са 21 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за корекции по 

параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и бюджетите на 
второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят по системата на 
делегираните бюджети и 24 бр. заповеди на ръководителите на второстепенните 
разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегираните бюджети. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.124, ал.2 от Закона за 
публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, предлагам на Общински съвет  Разград, да вземе 
следното решение: 

1. Одобрява промените по общинския бюджет за второто тримесечие 
на 2016 г., съгласно Приложение № 1.                 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана във всички постоянни 

комисии. Госпожо Димитрова, за ПК по бюджет, финанси и икономическа 
политика.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо Радославова. 
Настоящата докладна записка беше разгледана в постоянната комисия по 

бюджет и финанси и беше подкрепена от 5 общински съветника, без „против“, и 

2 - „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За ПК по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол, господин Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с: 4 гласа „ЗА“,  1- „против“ , и 2- „въздържали се“, 

проекта за решение бе подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за ПК по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
НПО. 
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Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с: 4 гласа „ЗА“, без  „против“ и 3- „въздържали се“, 

проекта за решение беше подкрепен от комисията. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на Общината, 
господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка беше разгледана на постоянната 
комисия по ТСУ и транспорт на общината, и след проведени дебати и гласуване, 
не беше подкрепена, с гласовете на 5 – „въздържали се“, и само 3- ма „ЗА“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Френкева. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия по 

околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, и с: 5 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“,  проекта за решение бе подкрепен. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Стефанов, за ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. 
 

Г-н Стефан Стефанов – зам.-председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за решение 
с: 6 гласа „ЗА“, „против“ - няма ,  „въздържали се“ - 2.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, за ПК по образование и наука. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Уважаеми колеги общински съветници, в постоянната комисия по 

образование и наука докладна записка с вх.№431 е подкрепена с: 5 гласа „ЗА“,  

„против“ – няма, „въздържали се“ - 1.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Госпожо Неделчева, за ПК по култура, културно-историческо наследство и 

духовни ценности. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Настоящата докладна записка, бе подкрепена с 4 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – 1, в комисията по култура. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Парашкевов, за ПК за младежта, спорта и туризма. 
 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка с вх.№431 бе разгледана от 
постоянната комисия, гласуваха „ЗА“ - 2, „против“ - няма, и   „въздържали се“ - 

1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Вели, за ПК по международно сътрудничество, 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Благодаря. Постоянната комисия по международно сътрудничество, 

подкрепи докладната записка с: 6 гласа „ЗА“,  „против“ - няма и „въздържали 

се“ - няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Въпроса ми касае една от позициите в частта: Корекции със средства от 
резервирания бюджетен кредит“. Става въпрос за последния ред, Организация 
на Капански събор в с.Гецово, за който предложената корекция е 10 051 лв., 
които са били платени за организирането на този събор. Моя въпрос е, в 
бюджета бяха ли предварително заложени средства за организирането на този 

събор? Това е първия ми въпрос. Той беше включен в културния календар  на 
общината. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, това го изчистихме на комисии. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да. И другия ми въпрос е, за какви разходи са изплатени тези 10 051 лв. 
във връзка с организацията на събора? 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Същия въпрос беше зададен на комисиите.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Ами да, беше зададен на комисиите, но го нямаше господин Василев 
тогава и отговора искам да чуя от него.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре, разбирам.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Тогава не се знаеше и кмета на Гецово за какво ги е харчил парите. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Кмета на Гецово… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Василев, по същество. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. Сумата от 10 051 лв., са изплатени 

изцяло по организацията на събора. По дейности: грамоти, покани, табели за 
художествени състави и афиши – 651 лв.; афишьор – 27 лв.; материали за 
детския кът – 250 лв.; сцена и осветление – 1250 лв.; озвучаване – 334 лв.; водещ 

– 134 лв.; музикална програма – 5100 лв.; храна за участниците в програмата  
539 човека – 1720 лв.; напитки – 300 лв. (вода); линейка с екип – 225 лв.; охрана 
– 60 лв. 

И да направя едно уточнение, понеже разбрах, че доста се спекулира с тази 

тема, държа да отбележа, че Капанския събор в Гецово, не е мероприятие на с. 
Гецово. Това е събор, на който участват вече близо 600 участника, прави се за 6-

та поредна година, участват състави от над 20 села – капански, които са на 
територията на разградска област, търговищка област и русенска област.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доуточняващ въпрос ли? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Доуточняващ.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Заповядайте.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Първо, господин Василев, аз не съм казала, че е мероприятие на с.Гецово. 

щом е включено в културния календар на Община Разград, значи е мероприятие 
на общината. И би следвало още с приемането на бюджета да бъде фиксирана 
някаква сума, която може да надхвърли и тогава да се допре до резервирания 
кредит, за да бъде покрита разликата. Но тук чух, 5 хиляди и колко беше за 
съставите… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да, 5100 лв. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Което означава, че на съставите се плаща да участват в събора, така ли да 
го разбирам? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, не на съставите, не на съставите, тези които са за културната програма 
говорим. Съставите участват абсолютно безплатно.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Не, защото много ще да бъда изненадана, ако им се плаща на съставите да 
участват, като знам, че на съборите из цяла България ходят за удоволствие, така 
да го кажем.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Някъде си плащат.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

В повечето случаи, не. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Но при нас, не.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Като продължение на поставените вече въпроси, аз моля да ни се даде 
малко повече разяснение за разхода на тази сцена-осветление. Известно е, че 
Община Разград притежава сцена за провеждане на такъв тип мероприятия, 
какво е наложило по-конкретно, предполагам че тази сцена е използвана, 
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допълнително да се изразходват общински средства във връзка с нея? Втория ми 

въпрос е, какво представлява тази културна програма, за която са изхарчени 

общински средства? И третия въпрос е, не го приемайте като заяждане във 
връзка с инцидента, който е станал с кмета на с.Гецово, колко средства са 
изхарчени за алкохол във връзка с изхранването на участниците, ако има такива?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Ненчев? 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. Господин Ненчев, аз много благодаря за този въпрос, който ми 

зададохте. И разбира се с Вашата санкция, със санкция на колегите за догодина 
мисля да предложа в бюджета ние да си закупим наистина професионална сцена. 
Доколкото ми е известно тя струва някъде между 60 000 – 80 000 лв. Не само 

при тази изява сцената сме платили 1250 лв. Сега ни се наложи и при 

организацията на киселото мляко да платим отново за такава сцена, защото 

сцената, която има Община Разград е много малка като размери, тя не е в 
състояние да поеме съставите, които пеят и танцуват. Нашата сцена е малка, т.е. 
с радост бих се съгласил, ако подкрепите едно такова мое предложение, защото 

какво имам предвид, тези изяви няма да спрат, те ще стават все повече. Все 
повече от съставите, групите, мероприятията имат нужда от такава сцена. 
Община Разград безспорно има нужда от по-голяма такава.  

По отношение на втория въпрос, кои бяха съставите за културната 
програма – Славка Калчева и оркестър Калофер. Могат да бъдат проверени 

техните справки в интернет, навсякъде колко вървят като цени, като 

възнаграждения и т.н. Аз лично мисля, че сумата е доста прилична в сравнение с 
това, което искат някои други изпълнители.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

За да няма грешка, говорим за 5 000 лв. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

5 100 лв.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И във връзка с алкохола имаше въпрос, дали е бил поръчван такъв за 
събора. Нали, господин Ненчев? 
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Лично аз, пих безалкохолно и бира. Две бири, ако трябва да съм точен, 

една сутринта и една вечерта.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Но не за сметка на бюджета. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Но не за сметка на бюджета. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Удовлетворен ли сте от отговора? 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз искам да попитам, на кому е било нужно да каните Славка Калчева и 

този оркестър при положение, че е имало толкова много участници, фолклорни 

групи от разградска област и търговищка. Защо е било необходимо да се дават 
излишни разходи на гостуващи изпълнители? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Аз няма да  отговоря на този въпрос. И ще Ви запитам всъщност, да 
разбирам ли че Вие сте против в музикалната програма за предстоящия есенен 

панаир, да не каним и да не плащаме на външни изпълнители, а да си караме с 
нашите изпълнители? 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

На есенния панаир, доколкото имам информация, самите участници на 
този панаир си плащат за музикалната програма, но това е друга тема.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не е така, госпожо. Не е така. Всяка година общината плаща.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Само че събира от такси.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Това е безспорно. Такси се събират на всички общински мероприятия.  
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

От тях се плаща културната програма. Но не чух, дали са били заложени в 
ДДК средства за организацията на Капанския събор. Това не успях да чуя. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не.  
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

А защо не са заложени? Тъй като е в културния календар.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Всъщност това ли е най-големия проблем? Организацията на един събор? 

Следващия път като мина по пенсионерските клубове, по читалищата, ще 
разговарям с представителите, просто ще ги запитам всъщност какво става, явно 

има някакъв проблем, който аз не мога да разбера. Нали даваме пари за култура.  
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз нищо против нямам парите за култура даже адмирирам. И не случайно 

гласувах прогнозата на бюджета 2017-2019 г. „против“, тъй като не бяха 
заложени пари за ремонтни дейности за дълготрайни материални активи. Но все 
пак, това е събор където всички групи участват и има толкова много участници, 

защо трябва…По-добре е да се плати на наши местни състави, отколкото да 
викаме Славка Калчева и този оркестър.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Това е Ваше мнение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Учудващо е, че човек, който е в комисията по култура може да има нещо 

против, като се дават пари за култура. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Не за нашата култура, за други.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Няма наша и ваша култура, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 
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Има култура на Разград и на общината.  
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

И моят бъдещ съвет е наистина да се дават пари за разградската местна 
култура.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Сега сме в процедура на въпроси. Ще имате възможност да направите 
изказване по-нататък. Други въпроси има ли? Не виждам желаещи. Изказвания? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Понеже господин Василев…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, за въпрос ли е? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Не, за изказване.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре, заповядайте.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Но вземам повод от това, което кмета каза, че това ли е най-важното, този 

събор. Господин Василев, аз го казах и в ПК по бюджет, финанси и 

икономическа политика, и най-малкото аз, като председател на комисията по 

култура ще каже, че няма нужда от този събор в Община Разград. Напротив, има 
нужда. Но тук въпроса опира до ясни правила и регламенти. За това моето 

предложение е за следващия бюджет, така или иначе тази инициатива ще остане, 
надявам се в културния календар на общината, предварително да бъде направена 
една ориентировъчна план-сметка на базата на, която в бюджета на общината да 
бъдат заложени параметри за харчене на пари за организацията на този събор, за 
да е всичко ясно и прозрачно. Това е предложението ми. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. То става ясно и прозрачно и с тази докладна записка. 
Заповядайте, господин Иванов. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря. Един такъв въпрос, очевидно се… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Въпросите ги изчерпахме. Ако имате становище, изказване.  
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Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Становище, добре. Капанския събор се е превърнал в един празник не само 

за едно като с.Гецово, за една голяма група жители, каквито са капанците. Един 

такъв риторичен въпрос имам, кого трябваше да поканим, не Славка Калчева, 
Петя Буюклиева? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Да, завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други становища, изказвания? Заповядайте, господин 

Ханчев.  
 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Не, за въпрос. Не сме приключили с въпросите. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихме. Минахме на изказвания и предложения. Имате ли 

изказване? 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Ами като изказване ще го направя.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, заповядайте. Имате това право.  

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Струва ми се, че ги няма включени тези средства в бюджетната прогноза 
за тази сцена, която ще купуваме. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Ханчев, защото след изказванията на господин Ненчев просто се 
присетих. Но това е съвсем сериозно, помислете го. Защото общината има нужда 
от такава сцена. Виждате какви са цените, виждате какви са наемите. Само за 
няколко години тази сцена ще се изплати.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли си изказването, господин Ханчев?  

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 
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Приключих го. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други желаещи да направят изказвания?  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

За процедура на гласуване.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, заповядайте господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви госпожо председател. 

Уважаеми общински съветници, 

Предлагам Общинския съвет при произнасянето по проекта за решение, по 

тази докладна да гласува отделно и самостоятелно, частта която включва 
Справка-Приложение № 1, на страница 2, Раздел „Корекции със средства от 
резервирания бюджетен кредит“, позиция последна: За организацията на 
„Капански събор“ с.Гецово, в размер на 10 051 лв. Моля специално тази част от 
проекта за решение да бъде гласувана отделно, а след това другата част от 
решението не възразявам да бъдат гласувани анблок, така както са предложени.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожи и господа общински съветници, има процедурно предложение от 
общински съветник Стоян Ненчев, във връзка с гласуване отделно на средствата, 
които са в корекциите по бюджета на Община Разград, свързани с „Капанския 
събор“.  

Който подкрепя това процедурно предложение, моля да гласува.  
 

Със 7 гласа „ЗА”, „против” – 14, „въздържали се” – 4, предложението 

не се приема.  

 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№431. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.08.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   
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4. Веселин Валентинов Спасов не участва   

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  +  

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

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 +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев  +  

28. Таня Петрова Тодорова   +  

29. Фатме Зелкиф Емин  +  

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев  +  

32. Хасан Халилов Хасанов  +  

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 184 

 

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

финанси промените по общинския бюджет се одобряват от Общинския 

съвет, с изключение на: 

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

резултат на получени като трансфер или временен безлихвен заем средства 

от държавния бюджет и от други бюджети и сметки; 

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

за дейностите на делегиран бюджет. 

През второто тримесечие на 2016 г. са получени 19 бр. дарения в 

размер на 21 292 лв., които се разходват според волята на дарителите. 
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Извършени са 8 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит за 21 

926 лв. 

Издадени са 21 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за корекции 

по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и бюджетите на 

второстепенните разпоредители с бюджет, които не работят по системата на 

делегираните бюджети и 24 бр. заповеди на ръководителите на 

второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по системата на 

делегираните бюджети. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.124, ал.2 от Закона за 

публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет  Разград, след 

поименно гласуване със 17 гласа „ЗА”, „против” - 11, „въздържали се” - 

няма,          
 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява промените по общинския бюджет за второто 

тримесечие на 2016 г., съгласно Приложение № 1.                 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 
Приложение № 1 

С П Р А В К А 
 

за извършените корекции на бюджета през второто тримесечие на 2016 година 
 
 

Корекции по бюджета 
  

Размер 

/ в лева / 
Направление 

1 2 3 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ  01.01.2016 г.  ДО  30.06.2016 г. 

261 465 лв. 

Първоначален общ обем на бюджета, приет от 

Общински съвет на сесия на 26.01.2016 г.  

                                                               36 501 804 лв. 

 

 

 

Уточнен общ обем на бюджета към 30.06.2016 г.  

 

                                                                    36 763 269 

лв. 
в това число: 

 233 458 

28 007 

6 715 

21 292 

• Субсидии, трансфери и др.приходи 

• Дарения , в т.ч.: 

- първо тримесечие                                   

               - второ тримесечие                

               - трето тримесечие 

               - четвърто тримесечие                  
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в това число: 

КОРЕКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОДОБРЯВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД, 

съгласно чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси 
 

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СПОНСОРСТВА И ДАРЕНИЯ 

през второто тримесечие на 2016 година 

21 292 лв. 
 

Дарение от „Прес Лес Стой“ ЕООД 

За СК по колоездене 
1 202 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Спортни бази и спорт за всички» 

Дарение от Ученически съвет на 
ГПЧЕ“Екзарх.Йосиф“-гр.Разград  

За възстановяване на паметника на акад.А.Явашов 

500 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

Дарение от нотариус Роска Иванова 
за ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 

630 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” 

Дарение от Алфа-Хим ЕООД 

за ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 
490 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” 

Дарение от Училищно настоятелство при ГПЧЕ 

за ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 
3 000 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” 

Спонсориран концерт от Сдружение „Орден на 
рицарите тамплиери на Йерусалим Велик Приорат 
България“ 

За Капански ансамбъл 

600 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от благотворителен концерт 
За ЦДГ № 3 „Приказка“ - Разград 

700 функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

за ОУ“Отец Паисий“ – Разград 

50 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” 

Дарение от Джи Кънсалтинг ЕООД – гр.София 
за ОУ“Отец Паисий“ – Разград 

70 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” 

Дарение от „Агрохимконсулт 3 Земеделие“ ООД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 
3 200 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” 

Дарение от „Пенто ЕООД“ ЕООД 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 
800 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” 

Дарение от „Д-р Лиляна Тонева“ ЕТ 

За ОУ“В.Левски“ - Разград 
800 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” 

Дарение от „Амилум България“ ЕАД 

За ХГ“Проф.И.Петров“ - Разград 
500 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» 

Дарение от ЕТ“ИРА-Й.Панчев“  

За отдел „Образование“ /ЦДГ“Гълъбче“-с.Топчии“/ 

100 функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” 

Дарение от „Каолин“ АД –Сеново 

за Защитено жилище – с.Просторно 

1 000 функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност”Защитени жилища“ 

Дарение от „Семпе 2“ ООД 

за Дом за стари хора - Разград 

1 000 функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност“Домове за стари хора“ 

Дарение от „Бултур Строй“ ООД 

за Дом за стари хора - Разград 

300 функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност“Домове за стари хора“ 

Дарение от „Агротайм“ ООД 

за Дом за стари хора - Разград 

350 функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност“Домове за стари хора“ 

Дарение от „Амилум България“ ЕАД 

за Дом за стари хора - Разград 

6 000 функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност“Домове за стари хора“ 
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КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВИРАНИЯ БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ 

през второто тримесечие на 2016 година 

21 926 лв. 
 

За участие на Мирослав и Лияна Михайлови, ученици 

от І клас в ОУ“Н.Вапцаров“ в Училище сред 

природата /24-27.04.2016 г./ в Дряновски манастир 

250 

 

функция”Образование”,  

дейност”Други дейности по образованието” 

За нощувки на ТФ“Хроники“ при участието й в 

Международен конкурс по спортни и съвременни 

танци-гр.Пловдив, 15-16.04.2016 г. 

600 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За наградата ”Отличник на випуска” 

 

7 980 функция”Образование”,  

дейност”Други дейности по образованието 

За наградата ”Студент на годината” 

 

420 функция”Образование”,  

дейност”Други дейности по образованието 

За наградата „Н.Икономов”  

 

1 260 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За наградата „А.Явашов“ 420 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За закуска и вечеря на участниците в похода“По 

стъпките на Таньо войвода“ /31.05-01.06.-2016 г./ 
945 функция «Икономически дейности и услуги», 

дейност «Други дейности по икономиката» 

За организацията на „Капански събор“ с.Гецово 10 051 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 
 

КОРЕКЦИИ ПО ПАРАГРАФИ 

през второто тримесечие на 2016 година 
 

Заповед № 420/19.04.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

 

 

 

 

 

+58 000 

-58 000 

функция „Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“, 

дейност «Други дейности по жилищното 

строителство» - ОД 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 463/22.04.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Бизнес зона „Перистър“ 

 

 

-900 

+900 

функция”Икономически дейности и услуги”,  

дейност”Други дейности по икономиката ” – ОД 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 503/03.05.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Паркстрой“ 

 

 

 

+3 000 

-3 000 

функция „Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“, 

дейност «Озеленяване» - ОД 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 344/28.04.2016 г. на Директора на 
СОУ“Христо Ботев“ – Разград 

 

 

-8 

+8 

Функция“Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“, 

дейност”Спорт за всички” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 344-1/28.04.2016 г. на Директора на 
СОУ“Христо Ботев“ – Разград 

 

 

+12 

-12 

Функция“Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“, 

дейност”Спорт за всички” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 504/03.05.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За отдел „Социални дейности“ 

 

 

-1 500 

+1 500 

функция”Социално осигураване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност“Центрове за настаняване от семеен тип“-

ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 



108 

 

Заповед № 538/09.05.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За кметство с.Стражец 

 

 

 

 

-1 000 

+1 000 

функция „Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“, 

дейност «Други дейности по жилищното 

строителство» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 539/09.05.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП „Разградлес“ 

 

 

 

-949 

 +949 

функция”Икономически дейности и услуги”,  

дейност”Други дейности по селско, горско 

стопанство, лов и риболов” – ОД 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 612/20.05.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За кметство с.Мортагоново 

 

 

 

 

-2 000 

 

+2 000 

функция „Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“, 

дейност «Други дейности по жилищното 

строителство» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност «Ремонт и поддържане на улици» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 682/08.06.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

По собствения бюджет на Община Разград 

 

 

За ХГ“Проф.И.Петров“ - Разград 

 

 

 

 

-2 000 

 

 

 

 

+2 000 

 

 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - дофинансиране с приходи с 
общински характер 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 698/10.06.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

По собствения бюджет на Община Разград 

 

 

За МШ“И.Бърнев“ при НЧ“Развитие“ – Разград 

 

 

 

 

-1 000 

 

 

 

+1 000 

 

 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Читалища» - дофинансиране с приходи с 
общински характер 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 731/23.06.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

По собствения бюджет на Община Разград 

 

 

-1 587 

+1 587 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Зоопаркове» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 101/15.06.2016 г. на Директора на ЦДГ  

№ 4 „Митко Палаузов“ – Разград 

 

 

-400 

+400 

 

-1 500 

+1 500 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 211/14.06.2016 г. на Директора на ЦДГ  

№ 12 „Зорница“ – Разград 

 

 

-100 

+100 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № 460/23.06.2016 г. на Директора на ГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф“ – Разград 

 

 

 

+1 000 

-1 000 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 172/22.2016 г. на Директора на ЦДГ  

№ 7 „Васил Левски“ – Разград 

 

 

-1 548 

+1 548 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № ФС 02-267/22.06.2016 г. на Директора на 
ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Ясеновец 

 

 

 

-2 000 

+2 000 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 158/24.06.2016 г. на Директора на 
ОУ“Г.С.Раковски“ – с.Раковски 

 

 

 

-8 787 

+8 787 

 

 

-10 300 

+10 300 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Общообразователни училища” – 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 769/29.06.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

-300 

+300 

-253 

+253 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 768/29.06.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

 

+1 400 

-1 400 

+1 200 

-1 200 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - дофинансиране с приходи с 
общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД-15-59/27.06.2016 г. на Директора на 
Общежитие за средношколци - Разград 

 

 

 

-2 080 

+2 080 

функция”Образование”,  

дейност”Общежития” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № ФД-81-161/28.06.2016 г. на Директора на 
ОУ“Отец Паисий“ – с.Дянково 

 

 

 

-2 100 

+2 100 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 591/27.06.2016 г. на Директора на 
ОУ„Н.Икономов“ – Разград 

 

 

 

-1 670 

+1 670 

-5 535 

+5 535 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 78/27.06.2016 г. на Директора на ЦДГ 

 № 3 „Приказка“ - Разград 

 

 

-104 

+104 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № РД 302/29.06.2016 г. на Директора на 
ОУ„Отец Паисий“ – Разград 

 

 

 

-1 000 

+1 000 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № 785/01.07.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП „Паркстрой“ 

 

 

 

+600 

-600 

функция „Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“, 

дейност «Чистота» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

Заповед № 64/30.06.2016 г. на Директора на 
Междуучилищен център по труд и техника – Разград 

 

 

 

-3 780 

+3 780 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 180/30.06.2016 г. на Директора на ЦДГ 

 № 8 „Райна Княгиня“ - Разград 

 

 

+2 646 

+277 

 

-2 923 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 203/30.06.2016 г. на Директора на ЦДГ 

 № 2 „Лудогорче“ - Разград 

 

 

-306 

+306 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 371/23.06.2016 г. на Директора на 
ОУ„И.Тургенев“ – Разград 

 

 

 

+1 500 

-1 500 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед №.770/29.06.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

 

 

 

-3 000 

+3 000 

функция „Общи държавни служби“, 

дейност «Общинска администрация» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед №.803/01.072016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За кметство с.Балкански 

 

 

 

 

-800 

+800 

функция „Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“, 

дейност «Други дейности по жилищното 

строителство» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 
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Заповед №.776/30.062016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За отдел „Социални дейности“ 

 

 

+1 000 

-1 000 

-200 

+44 

 

+156 

 

-600 

+600 

-78 

+78 

 

-4 600 

+4 600 

 

 

-500 

+500 

-1 000 

+1 000 

-300 

+144 

 

+156 

 

-78 

+78 

 

-78 

+78 

 

 

-160 

+160 

 

-100 

+100 

функция”Социално осигураване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност“Центрове за настаняване от семеен тип“-

ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

§§ 53-00 „Придобиване на НДА“ 

дейност”Домове за стари хора“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 53-00 „Придобиване на НДА“ 

дейност”Центрове за обществена подкрепа“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Центрове за социална рехабилитация и 

интеграция“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

§§ 53-00 «Придобиване на НДА» 

дейност”Домове за възрастни хора с деменция“ – 

ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 53-00 «Придобиване на НДА» 

дейност”Защитено жилище“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 53-00 «Придобиване на НДА» 

дейност”Дневни центрове за възрастни хора с 
увреждания“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 53-00 «Придобиване на НДА» 

дейност”Домашен социален патронаж“ – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 53-00 «Придобиване на НДА» 

Заповед №.819/06.07.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Художествена галерия „Проф.И.Петров“ - Разград 

 

 

-100 

 

 

 

 

+3 000 

-3 100 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

в приходната част 
§§ 37-02 «Внесен данък върху приходите от 

стопанска дейност» 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - дофинансиране с приходи с 
общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед №.818/06.07.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Капански ансамбъл - Разград 

 

 

+1 500 

-1 500 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № 542/27.06.2016 г. на Директора на 
ОУ„Васил Левски“ – Разград 

 

 

 

-13 000 

+13 000 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед №.817/06.07.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Регионална Библиотека „Проф.Б.Пенев“ - Разград 

 

 

 

-2 000 

+2 000 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Библиотеки с национален и регионален 

характер» - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

Заповед № 180/30.06.2016 г. на Директора на ЦДГ 

 № 6 „Шестте ястребинчета“ - Разград 

 

 

-9 043 

+8 341 

+702 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 169/04.07.2016 г. на Директора на ЦДГ 

 № 2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

 

 

-4 050 

+4 050 

 

-2 500 

+2 500 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № РД-23-259/30.06.2016 г. на Директора на 
ПМГ“Акад.Н.Обрешков“ – Разград 

 

 

 

-145 

+145 

 

 

+500 

 

-500 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Общообразователни училища” – 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 233/30.06.2016 г. на Директора на ЦДГ 

 № 11 „Детелина“ - Разград 

 

 

-65 

+65 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед №.816/06.07.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

За отдел „Образование 

 

 

-2 250 

 

+2 250 

 

-2 200 

+2 200 

функция «Образование», 

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност «Други дейности по образованието» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 190/30.06.2016 г. на Директора на ЦДГ 

 № 5 „Незабравка“ – Разград 

 

 

-11 000 

+900 

+10 100 

 

 

-300 

+300 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 93/05.07.2016 г. на Директора на Спортно 

училище – Разград 

 

 

 

-300 

+300 

 

 

-600 

+600 

функция”Образование”,  

дейност”Спортни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

 

дейност”Спортни училища” – дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № 804/01.07.2016 г. на Кмета на Община 
Разград 

 

 

 

 

+10 000 

-10 000 

 

 

-1 247 

+1 247 

 

-4 000 

+4 000 

-100 

+100 

 

 

-2 000 

+2 000 

 

+100 

-100 

 

 

 

+7 000 

-7 000 

 

 

-200 

+200 

 

 

 

-7 000 

+7 000 

 

+100 

-100 

 

+700 

-700 

 

 

 

 

-400 

+400 

-1 000 

+1 000 

 

 

-100 

+100 

 

 

-1 000 

+1 000 

Функция“Общи държавни служби“, 

дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Дейност «Общинска администрация» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Дейност «Общински съвет» - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Функция“Отбрана и сигурност“ 

дейност”Други дейности по вътрешната 
сигурност“- ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Отбранително-мобилизационна 
подготовка“- ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Функция“Здравеопазване“ 

дейност”Детски ясли“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност”Детски ясли“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

дейност”Здравен кабинет в детски градини и 

училища“ - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ - 

ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ - 

ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Управление, контрол и регулиране на 
дейностите по жилищното строителство“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Изграждане, основен ремонт и 

поддържане на улици“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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-830 

+830 

 

-200 

+200 

-1 400 

+1 400 

-220 

+220 

 

 

 

-1 500 

+1 500 

 

-1 400 

+1 400 

-500 

+500 

 

-15 100 

+15 100 

 

+1 352 

+149 

 

-1 501 

 

-1 000 

+1 000 

-130 

+130 

-1 170 

+1 170 

 

 

 

+3 000 

-3 000 

 

 

 

-1 100 

+1 100 

 

-1 730 

+250 

 

+1 480 

 

+3 203 

+66 

 

-4 206 

+937 

 

дейност”Управление и контрол на дейностите по 

опазване на околната среда“-ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 „Придобиване на ДМА“ 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Функция“Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“ 

дейност”Дейности по почивното дело и социалния 
отдих“- ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Спортни бази и спорт за всички“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Зоопаркове“ -  ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Други дейности по културата“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Други дейности по културата“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 „Придобиване на ДМА“ 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Управление, контрол и регулиране на 
дейностите по транспорта и пътищата“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност”Други дейности по транспорт, пътища, 
пощи, далекосъобщения“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Приюти за безстопанствени животни“ - 

ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

§§ 52-00 „Придобиване на ДМА“ 

дейност”Други дейности по икономиката“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 
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Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Обяснение за отрицателен вот, госпожо председател. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Уважаеми общински съветници,  

Мотивите ми да гласувам „против“, са свързани с това, че е необходимо да 
обърнем внимание на вносителя при аргументирането и предлагането на 
подобен тип решения, да се излага колкото се може по убедителна и конкретна 
информация. От станалата дискусия, става ясно, че по някои пера кмета и 

общинската администрация са допуснали пропуск още при предвиждането на 
необходимите ресурси за обезпечаване на културния календар, който ние 
утвърдихме началото на 2016 г. И на следващо място, да бъде по прецизен, 

когато се изразходват общински средства, свързани с ангажиране на състави, 

мероприятия и артисти, в едно мероприятие, в което участват нашите, местните, 
разградските участници в културния живот.  

Далеч съм от мисълта и не подозирам кмета, че по този начин се 
отблагодарява на приближени нему културни творци. Сигурно това не е така и 

ще се радвам, ако не е така. Но като се сетим и за заплащането на средства 
свързани с други прояви на участници и творци, които пък участваха в 
предизборната кампания на ПП „ГЕРБ“, имаме основания да изразяваме 
притеснения в тази насока. Заради тези неясноти, не подкрепих проекта за 
решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Ненчев? 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Може ли, госпожо председател? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Благодаря, госпожо председател. Господин Ненчев, чудесно е това, пак 

завършихте с политически изказвания. Няма нищо лошо, искам ей тука обаче, не 
ми стана ясно всъщност защо Вие гласувахте „против“., „против“ гласувахте, 
защото тук имаме спонсориране концерт „Орден на тамлиерите“, за Капански 

ансамбъл – 600 лв. Само секунда, избирателно. Разбирам, че Вашите 
притеснения са, че в едно населено място в Разград се провежда едно 

мероприятие, което събира изключително голям брой участници. Разбирам 

Вашите притеснения, че там се ангажират много граждани на Община Разград, 

на които това мероприятие безспорно им харесва. Искам да Ви кажа, че 
независимо от това, че тези средства не са били заложени, тези средства 
всичките ги видяха няколко хиляди човека, за разлика от 15 000 лв. за някакъв 
филм, който никой не е виждал. Благодаря, госпожо председател. 

 

 

С Т А Т И Я 13 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 432.  

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

Относно: Продължаване срока на договори за наем за жилищни имоти 

– частна общинска собственост. 

Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С договори от 13.08.2010 г.  в общински жилища, са настанени Светла 
Иванова Шехерова, Исмет Мустафа Али, Христина Павлова Павлова, Гюнайдън 

Мюмюнов Бейтулов. Към настоящия момент изтичат  договорите за наем в 
рамките на шестте години. Подадени са заявления от наемателите 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. След извършена проверка е констатирано, че 
лицата отговарят на условията за продължаване срока на договора за наем и към 

настоящия момент нямат неразплатени задължения. 
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет-Разград, да 

вземе следните решения: 
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 13.08.2010 г. на Светла 

Иванова Шехерова; 
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2. Исмет Мустафа Али;       

3. Христина Павлова Павлова; 
4. Гюнайдън Мюмюнов Бейтулов, до 13.08.2020 г.  
 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 наемателите по т.3 и т.4 да им бъдат 
предоставени гарсониери. При липса на свободни такива, 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. 
Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е разгледана в ПК по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол, ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения 
на гражданите и връзка с НПО и ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. Господин Анастасов, за постоянната комисия по общинска 
собственост.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта за решение бе 
подкрепен в постоянната комисия.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА“, 1 – „против“ и 1 „въздържали се“, 

проекта беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Стефанов, за постоянната комисия по социална политика. 
 

Г-н Стефан Стефанов – зам.-председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за решение, 
с: 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 
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Благодаря. Аз зададох въпроса, който и сега ще го задам, но искам всички 

да чуят отговора. На комисиите попитах, тези наематели от кога са наематели на 
общинско жилище и моля в момента да бъде отговорено. Мисля, че няма да бъде 
трудно, тъй като на предишното заседание на Общинския съвет беше поет 
ангажимент да ни бъде дадена тази информация и да бъде направена ревизия. За 
това, моля Ви дайте на тези четиримата от кога са наематели на общински 

жилища.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това ли е въпроса? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Първо, общ брой общински жилища – 198 бр., в т.ч…. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Сега на тези четиримата да ни каже. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, не за да е по-пълна справката. Жилища на граждани с установени 

жилищни нужди – 164 бр.; жилища за продажба – 8 бр.; ведомствени жилища – 

17 бр.; резервни жилища – 9 бр. 

Второ, брой жилища отдадени под наем на наематели с действащи към 

момента договори – 175 бр. 

Трето, свободен брой общински жилища към момента – 23 бр., в т.ч. са 
включени жилища за продажба, общински жилища, които са във вид негоден за 
отдаване под наем и подлежат на ремонт, както и жилища, които са 
новоосвободени от наематели, на които предстоят настаняване.  

Четвърто, броя наематели ползващи общинско жилище повече от 10 

години, тук е вашия въпрос-конкретния – 45 бр., като наемателите в тези 

жилища обикновено попадат в групата семейства живели дълго в тежки 

жилищни условия, както и семейства, в които един от членовете е с намалена 
работоспособност повече от 50 %. Повечето са самотни възрастни хора на 
възраст между 50 и 70 години, с минимален месечен доход под 250 лв., и 

установен процент на инвалидност.  
От началото на 2013 г. към момента поетапно са прекратени 21 договора 

на наематели, с изтекъл 10 годишен срок на договора. Като само през 2015 г. са 
прекратени 13 такива договора, за 2016 г. – един. Както и предстои 
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прекратяването на още един такъв след датата на неговото изтичане 05.10.2016 

г. През 2016 г. към момента са прекратени 17 бр. договори с наематели и са 
извършени 15 настанявания от общо 28 картотекирани за годината граждани. 

През 2015 г. са прекратени 30 договора за наем с наематели и са извършени 21 

настанявания от общо 29 картотекирани за годината граждани. През 2014 г. са 
прекратени 24 договора за наем с наематели и са извършени 20 настанявания от 
общо 24 картотекирани за годината граждани. През 2013 г. са прекратени 28 

договора за наем с наематели и са извършени 22 настанявания от общо 40 

картотекирани за годината граждани.най-много настанени граждани са в групата 
на семейства с две и повече деца, и млади семейства, а най-малко от групата на 
самотни родители на непълнолетни деца и семейства, които са живели при 

тежки жилищни условия, поради факта, че гражданите в тези групи са предимно 

едночленни или двучленни семейства, а свободните жилища, с които Община 
Разград е разполагала към момента са били с по-голяма установена жилищна 
площ от тази предвидена за техните семейства в Наредба №17 на Общински 

съвет-Разград. 

Завърших. 

 

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

Конкретно само и да отговоря за конкретните наематели. Светла Иванова 
Шехерова, е с договор от 16.06.2000 г. Исмет Мустафа Али, с договор от 
06.02.1990 г.  Христина Павлова Павлова, е с договор от 06.11.1980 г. И 

Гюнайдън Мюмюнов Бейтулов, е с договор от 01.08. 2000 г. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Благодаря Ви. Аз и на комисията казах, сега ще го повторя пред всички, че 
не е нормално някой общински наемател да населява, да обитава общинско 

жилище 36 години и да му дадем още 4 години, 40 години да обитава общински 

имот. Тука има и с по-малко, примерно 26, по 16 години, не е нормално. Защото 

тези общински жилища са, за да изпълняват определена функция. Да дават 
временен подслон, на временно хора които се нуждаят от подкрепата на 
общината. Общината, както до тук, дори в това заседание стана ясно, че е 
притисната финансово отвсякъде, не е нормално да дава по 36 години, по 40 

години подслон на някой, който не е ясно дали вече толкова в нужда. Има много 

хора, които обитават тези жилища и разполагат с името на свои близки с други, 

дори на комисии беше казано, че има хора които не обитават тези жилища, но си 

ги държат, защото наема е символичен. От изнесената информация, от 175 

жилища, които са обитавани от хора в нужда и от хора без нужда, 45 са с 
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наематели повече от 10 години, което прави 25 %, ¼ от обитателите на 
общински жилища живеят в тях, разполагат се, докато в картотеката постоянно 

постъпват и има хора, които не са били обгрижени от общината. Аз смятам, че 
не е редно това и трябва заедно да вземем някакви мерки това нещо да бъде 
прекратено, защото в предишния мандат бяха направени известни промени, но 

за да бъде намален натиска към общинската администрация те бяха частични и 

се отвори вратичка от която се възползват хората, които обитават общинските 
жилища по-дълго от 10 години. Отново ще кажа, не е нормално 36 години да 
стоиш в общинско жилище. Много млади хора бягат от Разград, много хора в 
нужда търсят препитание, търсят подслон на други места, защото няма как 

общината да им даде необходимата временна помощ и подкрепа, на която те 
разчитат. Наистина приемам, че общинското ръководство няма какво да 
направи, но Общинския съвет трябва да вземе кардинално решение за да бъде 
прекратено това безобразие. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други желаещи да направят изказване във връзка с докладната записка, 
предложения? Не виждам такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 
докладна записка с вх.№432.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.08.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

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  +  

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

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 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 не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 185 

 

1. С договор от 13.08.2010 г.  в общинско жилище, находящо се в 

гр.Разград, ул. „Свети Климент” № 44, ап.49 е настанена Светла Иванова 

Шехерова. Поради изтичане на срока за настаняване е подадено заявление 

от наемателката с вх.№ АО-05-03-4708 от 30.05.2016 г. за продължаване на 

наемните правоотношения. 

2. С договор от 13.08.2010 г.  в общинско жилище, находящо се в 

гр.Разград, ж.к.”Орел”, бл.9, вх.В, ап.3, ет.1 е настанен Исмет Мустафа Али. 

Поради изтичане на срока за настаняване е подадено заявление от 

наемателя с вх.№ АО-05-03-4938 от 07.06.2016 г. за продължаване на 

наемните правоотношения. 

3. С договор от 13.08.2010 г. в общинско жилище, находящо се в 

гр.Разград,  ж.к.”Орел”, бл.12, вх.Б, ап.5, ет.2 е настанена Христина 

Павлова Павлова. Поради изтичане на срока за настаняване е подадено 

заявление от наемателката с вх.№ АО-05-03-4994 от 07.06.2016 г. за 

продължаване на наемните правоотношения. 

4. С договор от 13.08.2010 г.  в общинско жилище, находящо се в 

гр.Разград, ж.к.”Орел”, бл.12, вх.И, ап.20, ет.5 е настанен Гюнайдън 

Мюмюнов Бейтулов. Поради изтичане на срока за настаняване е подадено 

заявление от наемателя с вх.№ АО-05-03-5038 от 09.06.2016 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. 
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   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 общински 

жилища, Общинският съвет Разград, след поименно гласуване с 25 гласа 

„ЗА”, „против” - 2, „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 13.08.2010 г. на Светла 

Иванова Шехерова /едночленно семейство/ - наемател на общинско жилище 

в гр.Разград,  ул.„Свети Климент” № 44, ап.49 / стая и сервизни помещения 

/  до 13.08.2020 година. 

   2. Продължава срока на договора за наем от 13.08.2010 г. на Исмет 

Мустафа Али /едночленно семейство/ - наемател на общинско жилище в 

гр.Разград, ж.к.”Орел”, бл.9, вх.В, ап.3, ет.1 /едностаен апартамент/  до 

13.08.2020 година. 

   3. Продължава срока на договора за наем от 13.08.2010 г. на 

Христина Павлова Павлова /двучленно семейство/ - наемател на общинско 

жилище в гр.Разград, ж.к.”Орел”, бл.12, вх.Б, ап.5, ет.2  /двустаен 

апартамент/  до 13.08.2020 година. 

    4. Продължава срока на договора за наем от 13.08.2010 г. на 

Гюнайдън Мюмюнов Бейтулов /двучленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ж.к.”Орел”, бл.12, вх.И, ап.20, ет.5  

/двустаен разширен апартамент/  до 13.08.2020 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 наемателите по т.3 и т.4 да им 

бъдат предоставени гарсониери. При липса на свободни такива, 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. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров за обяснение на отрицателен вот. 
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Искам само колегите гласували „ЗА“, да си погледнат 
решението, където е РЕШИ или още в договорите, когато се описва 
фактическата обстановка, договорите са изтекли на 13.08.2016 г. Искам да се 
запитате как ще бъде продължен вече един изтекъл договор и с каква дата ще 
бъде продължен. Намерете на това нещо отговор. Благодаря Ви. 

  

 

С Т А Т И Я 14 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 435.  

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

Относно: Провеждане на публични  търгове  за отдаване под наем на 

части от имоти – публична общинска собственост. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик на имоти-публична общинска собственост, 
както следва: 

-административна сграда на два етажа, находяща се в парцел X, кв.7  по 

плана на с.Радинград, ул.”Бузлуджа” №35, съгласно АОС № 2/20.11.1997 

година; 
-административна сграда на два етажа, находяща се в парцел IX, кв.11 по 

плана на с.Липник, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 23, съгласно АОС № 4/20.11.1997 

година. 
Във всяка една от  сградите има по едно помещение, което досега 

функционираше като пощенска станция към Областна пощенска станция 
Разград.Във връзка с необходимостта от продължаване на ползването  на двете 
помещения като пощенски станции е получено писмо  от ръководителя на 
Областна пощенска станция Разград с което  е потвърдил тази потребност.                                                      

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 и  писмо с изх.№.501/09.08.2016 г. на ръководителя на Областна 
пощенска станция гр.Разград, Ви предлагам проект за решение, с което: 



124 

 

1. Да се проведат  публични търгове  с тайно наддаване  за отдаване под 

наем за срок от 10 години на части от имоти-публична общинска собственост за 
осъществяване на административни дейности и услуги, както следва: 

1.1  помещение с площ от 7,20 кв.м., разположено на  партерния  етаж в 
западната част  на двуетажна административна сграда, находяща се в парцел X,  

кв.7  по плана на с.Радинград, ул.”Бузлуджа” №35, при начална месечна наемна 
цена в  размер на 12,17лв., без ДДС, определена съгласно Приложение №1 от 
Наредба №2. 

1.2.помещение с площ 16,80 кв.м., разположено на втория етаж в 
северозападната част на двуетажна административна сграда, находяща се в 
парцел IX, кв.11 по плана на с.Липник, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 23, при начална 
месечна наемна цена в размер на 28,39 лв., определена съгласно Приложение №1 

от Наредба №2. 

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

договори със спечелилите  търговете  за отдаване под наем  на  частите от 
имоти, описани в т.1. 

 Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК 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 

Уважаеми колеги, със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

членовете на постоянната комисия подкрепиха проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

проекта за решение беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване 
на докладна записка с вх.№435.  

 
С П И С Ъ К 

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

30.08.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. 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 отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

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 не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 186 

 

Община Разград е собственик на имоти-публична общинска 

собственост, както следва: 
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-административна сграда на два етажа, находяща се в парцел X, кв.7  

по плана на с.Радинград, ул.”Бузлуджа” №35, съгласно АОС № 2/20.11.1997 

година; 

-административна сграда на два етажа, находяща се в парцел IX, кв.11 

по плана на с.Липник, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 23, съгласно АОС № 

4/20.11.1997 година. 

Във всяка една от  сградите има по едно помещение, което 

функционира като пощенска станция към Областна пощенска станция 

Разград.Във връзка с необходимостта от продължаване на ползването  на 

двете помещения като пощенски станции е получено писмо  от 

ръководителя на Областна пощенска станция Разград с което  е потвърдил 

тази потребност.                                                                                                                                    

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  и  писмо с изх.№.501/09.08.2016 г. на 

ръководителя на Областна пощенска станция гр.Разград, Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване с 24 гласа „ЗА”, „против” - няма, 

„въздържали се” - няма,          
 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се проведат  публични търгове  с тайно наддаване  за отдаване 
под наем за срок от 10 години на части от имоти-публична общинска 

собственост за осъществяване на административни дейности и услуги, 

както следва: 

1.1  помещение с площ от 7,20 кв.м., разположено на  партерния  етаж 

в западната част  на двуетажна административна сграда, находяща се в 

парцел X,  кв.7  по плана на с.Радинград, ул.”Бузлуджа” №35, съгласно 

АОС № 2/20.11.1997 година, при граници на частта от имота: ляво-плочник, 

дясно – стълбище, горе- етажна площадка, при начална месечна наемна 

цена в  размер на 12,17лв., без ДДС, определена съгласно Приложение №1 от 

Наредба №2 на Общински съвет Разград. 

1.2.помещение с площ 16,80 кв.м., разположено на втория етаж в 

северозападната част на двуетажна административна сграда, находяща се в 

парцел IX, кв.11 по плана на с.Липник, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 23, съгласно 

АОС № 4/20.11.1997 година, при граници на частта от имота:ляво-

стълбище, дясно клуб, долу – музейна сбирка, при начална месечна наемна 

цена в размер на 28,39 лв., определена съгласно Приложение №1 от Наредба 

№2 на Общински съвет Разград. 
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 2.Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и сключи 

договори със спечелилите  търговете  за отдаване под наем  на  частите от 

имоти, описани 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 15 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 438.  

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

Относно: Продажба  на  имот -частна   общинска   собственост   на 

собственика  на построената в  него сграда – Красимир Атанасов Любенов. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик на поземлен имот №221, кв.18 по 

кадастралния план на с.Ясеновец, одобрен със заповед № 2734/2004 г. на Кмета 
на Община Разград. В имота е изградена жилищна сграда, собственост на  
Красимир Атанасов Любенов. Получена е молба с вх.№АО-05-03-

4167/11.05.2016г.  от собственика на сградата за закупуване на общинския имот. 
Молбата е разгледана на заседание на комисията по чл.2 от Наредба №2 на 

Общински съвет Разград, която е приела положително решение. Изготвена  е 
пазарна оценка  от  оценител на недвижими имоти, която е в размер на 14 164,00 

лв. (четиринадесет хиляди сто шестдет и четири лева). Съгласно удостоверение 
на Община Разград данъчната оценка на имота е 7 502,20лв. (седем хиляди 

петстотин и два лева и двадесет стотинки). 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, 

ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.28а от Наредба №2 на 
Общински съвет Разград, предлагаме проект за решение: 

1. Да се извърши продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ  поземлен имот №221,  кв.18 по кадастралния план на 
с.Ясеновец, общ.Разград, с площ от 1360,00 кв.м. и адрес ул.”Плиска”№ 6,  

актуван с акт за общинска собственост №2751 от 04.05.2016г., на собственика  
на построената в него жилищна сграда –  Красимир Атанасов Любенов на  
пазарна цена 14164,00лв (четиринадесет хиляди сто шестдесет и четири лева), 
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определена от оценител на недвижими имоти, при данъчна оценка в размер на 
7502,20лв. (седем хиляди петстотин и два лева и двадесет стотинки). 

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

договор за продажба на имота, описан в т.1 

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по 

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

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка и проекта за решение, бяха 
подкрепени със 7 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 беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване 
на докладна записка с вх.№438.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.08.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   
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11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

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 не участва   

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 не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 187 

 

Красимир Атанасов Любенов е собственик  на жилищна сграда, 

съгласно нотариален акт №112, том I, рег.№ 1264, дело 90/12.03.2015г. на 

нотариус Виолета Тодорова - нотариус с рег.№ 312 по регистъра на 

Нотариалната камара. Сградата е изградена в общински поземлен имот 

№221,  кв.18 по кадастралния план на с.Ясеновец, общ.Разград, одобрен със 

заповед № 2734/2004г. на Кмета на Община Разград, с площ от 1360,00 кв.м. 

и адрес ул.”Плиска”№6.  Имотът е актуван с акт за общинска собственост 

№2751 от 04.05.2016г. С молба с вх.№АО-05-03-4167/11.05.2016г.  до Община 

Разград собственикът на сградата е изявил  желание да закупи 

гореописания имот. 

Изготвена  е пазарна оценка  от  „Регпал”ЕООД гр.Разград – оценител 

на недвижими имоти, съгласно сертификат рег.№900300013/14.12.2009г. на 

Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на 

14164,00лв (четиринадесет хиляди сто шестдет и четири лева). Съгласно 

удостоверение с изх.№6705003040/14.07.2016г. на Община Разград 
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данъчната оценка на имота е 7502,20лв. (седем хиляди петстотин и два лева 

и двадесет стотинки). 

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

чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.28а 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,          
 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се извърши продажба на имот-частна общинска собственост, 

представляващ  поземлен имот №221,  кв.18 по кадастралния план на 

с.Ясеновец, общ.Разград, одобрен със заповед № 2734/2004г. на Кмета на 

Община Разград, с площ от 1360,00 кв.м. и адрес ул.”Плиска”№6,  актуван с 

акт за общинска собственост №2751 от 04.05.2016г.,  при граници: 

ул.”Плиска”, имот №222; КВС; имот №220, на собственика  на построената 

в него жилищна сграда –  Красимир Атанасов Любенов на  пазарна цена 

14164,00лв (четиринадесет хиляди сто шестдесет и четири лева), определена 

от оценител на недвижими имоти, при данъчна оценка в размер на 

7502,20лв. (седем хиляди петстотин и два лева и двадесет стотинки). 

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

договор за продажба на 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 16 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 439.  

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

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен 

план /ПУП/. 

Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Постъпило е искане в Община Разград от Хасан Исуф Хасан фирмата е  
БЕРКАЙ - 2010 ЕООД  с.Дянково за изработването на подробен устройствен 

план – план за застрояване на собствен поземлен имот, в землището на 
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с.Дянково,  Община Разград , в м. “Пунарлък“, с начин на трайно ползване-нива, 
както и на парцеларен план за електроснабдяване, водоснабдяване при 

необходимост по реда на ЗУТ.  

Приложени са следните документи: 

- задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за 
застрояване; 

- предложение за създаване на ПУП ; 

- скица на имота; 
- нотариален акт за собственост. 
Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на проект за 

ПУП за поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия се 
допуска с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината. 
Искането за издаване на такова разрешение се придружава от задание по чл. 125 

от ЗУТ, което се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а.  Със 
заданието се установява териториалния обхват на плана, чието допускане се 
иска. Имота се обслужва от съществуващи макадамови пътища. 
Електрозахранването и  водоснабдяването  ще се осъществят съгласно 

предписание на експлоатационните дружества след одобряване на парцеларни 

планове за елементите на техническата инфраструктура-при необходимост. 
Имотът ще се ползва за изграждане на  краварник. Предвижда се да се промени 

предназначението на част от имот- земеделска земя за неземеделски нужди по 

реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 

и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, във връзка с чл.109, ал. 1 т. 3 и 

чл.110 ,ал.1, т.3  от ЗУТ, предлагам на  Общински съвет Разград, да вземе 
следното решение: 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване на  собствен поземлен имот по  картата на 
възстановената собственост на землище с.Дянково,  Община Разград , в м. 

“Пунарлък“, с начин на трайно ползване-нива, и разрешава изработването на 
проект за  подробен устройствен план – план за застрояване с отреждане “ За  
производствени селскостопански дейности “ както и на парцеларни  планоне за 
електроснабдяване и водоснабдяване при необходимост,  на   поземления имот  
по  картата на възстановената собственост на землище с.Дянково,  в м. 

“Пунарлък“, с начин на трайно ползване-нива,собственост на БЕРКАЙ - 2010 

ЕООД  с.Дянково,  представлявано от ХАСАН ИСУФ ХАСАН-управител           

  Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината, да се публикува на 
интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Завърших.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения 
на гражданите и връзка с НПО и ПК по устройство и развитие на територията, 
транспорт на Общината. Господин Монев, за постоянната комисия по законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

проекта беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, за постоянната комисия по ТСУ. 

 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Постоянната комисия по ТСУ, гласува пълна поддръжка с 9 гласа „ЗА“, 

без „против“ и без „въздържали се“, за докладната записка, която разглеждаме в 
момента. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения? Няма такива. Пристъпваме към гласуване с вдигане 
на ръка. Моля, който е „ЗА“ да гласува.  

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 188 

 

В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-10143 от 

15.07.2016 г. от БЕРКАЙ - 2010 ЕООД  с.Дянково представлявано от 

ХАСАН ИСУФ ХАСАН-управител за разрешение за изработването на 

подробен устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен 

имот с идент. № 023294 по  картата на възстановената собственост на 

землище с.Дянково,  Община Разград , в м. “Пунарлък“, с начин на трайно 

ползване-нива, както и на парцеларни  планоне за електроснабдяване и 

водоснабдяване при необходимост, по реда на Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

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

за застрояване; 

- предложение за създаване на ПУП  - план за застрояване на собствен 

поземлен имот с идент. № 023294 по  картата на възстановената собственост 

на землище с.Дянково,  Община Разград , в м. “Пунарлък“, с начин на 
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трайно ползване-нива,- с отреждане « За  производствени селскостопански 

дейности«; 

- скица на имота; 

- нотариален акт за собственост. 

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

за ПУП за поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия 

се допуска с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на 

общината. Искането за издаване на такова разрешение се придружава от 

задание по чл. 125 от ЗУТ, което се одобрява едновременно с разрешението 

по чл. 124а.  БЕРКАЙ - 2010 ЕООД  с.Дянково представлявано от ХАСАН 

ИСУФ ХАСАН-управител е представило задание за разрешение за 

изработването на подробен устройствен план – план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идент. № № 023294 по  картата на възстановената 

собственост на землище с.Дянково,  Община Разград , в м. “Пунарлък“, с 
начин на трайно ползване-нива. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 

допускане се иска. Посочено е, че имотът се обслужва от съществуващи 

макадамови пътища. Електрозахранването и  водоснабдяването  ще се 

осъществят съгласно предписание на експлоатационните дружества след 

одобряване на парцеларни планове за елементите на техническата 

инфраструктура-при необходимост. Имотът ще се ползва за изграждане на  

краварник. Предвижда се да се промени предназначението на част от имот- 

земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на 

земеделските земи. 

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, 

ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, във връзка с чл.109, ал. 

1, т. 3 и чл.110 ,ал.1, т.3  от Закона за устройство на територията  Общински 

съвет Разград, с 22 гласа „ЗА”, „против” - няма, „въздържали се” - няма,          
 

Р Е Ш И: 
 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот с идент. 

№  023294 по  картата на възстановената собственост на землище 

с.Дянково,  Община Разград , в м. “Пунарлък“, с начин на трайно ползване-

нива, и разрешава изработването на проект за  подробен устройствен план – 

план за застрояване с отреждане “ За  производствени селскостопански 

дейности “ както и на парцеларни  планоне за електроснабдяване и 

водоснабдяване при необходимост,  на   поземлен имот  с идент. № 023294 по  

картата на възстановената собственост на землище с.Дянково,  Община 

Разград , в м. “Пунарлък“, с начин на трайно ползване-нива,собственост на 

БЕРКАЙ - 2010 ЕООД  с.Дянково ,представлявано от ХАСАН ИСУФ 

ХАСАН-управител.           
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  Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината, да се публикува на 
интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград и 

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

Настоящето решение  не подлежи на оспорване. 
 

/Заданието за изработване на проект за подробен устройствен план – 

план за застрояване е неразделна част от Решение №188 и е приложено към 

протокола./ 

 

С Т А Т И Я 17 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 441.  

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

Относно: Приемане на Наредба №26 за условията и реда за вписване 

на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно 

развитие в регистър в Община Разград. 

Заповядайте, господин Хасанов. 
 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно разпоредбата на чл.346,ал.1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование., в сила от 01.08.2016 г./ във всяка община се създава и 

води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за 
личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие с изключение на общинските 
центрове за специална образователна подкрепа - въз основа на заповедта за 
тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване. 

Съгласно ал.2 от същата разпоредба обстоятелствата, които подлежат на 
вписване в регистъра, както и редът за вписване се определят с наредба на 
съответния общински съвет. 

1. Основни цели, които се поставят: 
- изпълнение на нормативното изискване на чл.346 от Закона за 

предучилищното и училищното образование 
- привеждане в съответствие с нормативните изисквания 

 2. Финансови и други средства, необходими за прилагане изискванията на 
наредбата:  

Не са необходими.  

 3.Очаквани резултати: 
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-Подобряване цялостната дейност по регистриране на общинските детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община 
Разград; 

- достъпност и публичност на информацията за общинските детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие; 
- систематизиране на информацията за общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие. 
 4.Съответствие с правата на Европейския съюз: 
Предлаганата Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община 
Разград е в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното 

образование и с Европейското законодателство. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове и 

Указ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове, чл.21, ал.1, т.23, във 
връзка с ал.2  от Закона за местно самоуправление и местната администрация и 

чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование, предлагам да 
вземете следното решение, а именно: 

Приема Наредба №26 за условията и реда за вписване на общинските 
детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в 
Община Разград. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения 
на гражданите и връзка с НПО и ПК по образование и наука. Господин Монев, 
за постоянната комисия по законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 4 гласа „ЗА“, 1- „против“ и 2- „въздържали се“, 

проекта беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, за постоянната комисия по образование. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 

Докладна записка с вх.№441 е разгледана в постоянната комисия по 

образование и наука, и със 7 гласа „ЗА“ е подкрепена, без „против“ и 

„въздържали се“. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, господин 

Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

Господин Хасанов, за да получат пълна информация общинските 
съветници, разбира се и нашето гражданство, моля да информирате това, което 

стана предмет на дискусия в комисиите, а именно, че по този Закон за 
предучилищното и училищното образование се предвижда приемането на 
множество наредби. И ако сте в състояние да кажете още колко наредби трябва 
да приеме Общинския съвет, и както и всички общински съвети по отделните 
текстове на закона. Ако не си спомняте, експертите може би ще Ви помогнат.  

 

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

Доколкото знам, това са 19 наредби, които още предстоят, така че трябва 
да се въоръжим с търпение. И всичките неща, които предстоят в момента са в 
процес, който предстои и трябва да се решават бързо и в крачка. Ще Ви кажа 
само информативно, че във връзка с това на 2-ри /петък/ предстои да дойде 
заместник министъра на образованието, където сме поканили да дойдат всички 

директори на основни училища и детските градини, за да могат да се поставят 
всички въпроси и неясноти, които има и за да може ние да ги чуем на место и да 
вземем правилните неща.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения? Заповядайте, господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Уважаеми съветници, 

Разбира се, че ние трябва да приемем такава наредба тъй като тя е 
предвидена в закона. Но обсъждането на този въпрос ни дава основанието и 

повода да вземем предвид и някои други обстоятелства, които касаят дейността 
на Общинския съвет.  

Господин Хасанов, каза че в този наскоро приет закон за предучилищното 

и училищно образование се предвижда приемането на още голям брой наредби. 

Такива наредби трябва да бъдат приети от всичките 265 Общински съвета на 
територията на Република България. Аз считам, че това е едно грешно решение 
на законодателя. И за това аз ще си позволя сега да се обърна и към кмета на 
общината, който е бил народен представител и, който е наясно със 
законодателната техника, касае се за една концептуална грешка в този закон, 

която засяга общинските съвети и общините. След като сме наясно, че 
въпросите на образованието, на предучилищното и училищно образование е 
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важна държавна политика, то тогава прокарването и прилагането на тази важна 
държавна политика, трябва да бъде еднакво и в нормативно отношение за цялата 
страна. Ние сега създаваме един закон в широкия смисъл на думата. И не 
можем, ние да правим разградски закон. След това колегите от Попово или от, 
която и да е община да правят поповски закон и поповска наредба по въпроси, 

които касаят прилагането на закона. Според мен е грешно това, което е заложено 

в закона, че Общинските съвети трябва отделно да регламентират тези неща. И 

какво ще регламентираме в тази наредба? Вижте само чл.3, няма да Ви отнеме 
много време, ние тук създаваме правила, че трябва да се впише кода-булстат, 
юридически статус, данни за преобразуване, форма на собственост и т.н. и т.н. 

Какво пречеше това нещо да беше уредено в една наредба на министъра, който 

да направи общи правила за цялата страна и за всички общини. А ние сега ще 
приемем, колко наредби господин Хасанов, още десетки. От експерти, аз 
получих информация, че ще бъдат и по-голям брой. Сметнете това и го 

умножете по 265, и хиляди и хиляди наредби в общината. Ще кипи един 

безсмислен труд. И за това моето предложение, и взех повод за изразяване на 
становище към кмета на общината и към Вас, като заместник кмет на 
предстоящите срещи с ръководството на Министерството на образованието, да 
изразите и това становище и този коментар, който е направен на сесията на 
Общинския съвет, че по общовалидни въпроси, които касаят цялата страна, 
които касаят всички общини, правилното решение, ако трябва да се приемат 
подзаконови нормативни актове, това да става с наредба на министъра. А не да 
правим хиляди и хиляди наредби в цялата страна и то за неща, които не са 
толкова съществени и не са толкова важни. В заключение, аз считам, че трябва 
да я приемем проекта за наредба, защото сме длъжни да го направим. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания във връзка с докладната записка? Не 
виждам желаещи. Пристъпваме към гласуване с вдигане на ръка. Който е „ЗА“, 

моля да гласува. 
 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 189 

 

Съгласно разпоредбата на чл.346, ал.1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование /обн. в ДВ бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 

01.08.2016 г./ всяка община се създава и води регистър на общинските 
детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, в който 

служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за 

личностно развитие с изключение на общинските центрове за специална 
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образователна подкрепа - въз основа на заповедта за тяхното откриване, 

преобразуване, промяна и закриване. 

Съгласно ал.2 от същата разпоредба обстоятелствата, които подлежат 

на вписване в регистъра, както и редът за вписване се определят с наредба 

на съответния общински съвет. 

1. Основни цели, които се поставят: 

- изпълнение на нормативното изискване на чл.346 от Закона за 

предучилищното и училищното образование 
- привеждане в съответствие с нормативните изисквания 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагане 
изискванията на наредбата:  

За прилагането на Наредбата за условията и реда за вписване на 

общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие 

в регистър в Община Разград не са необходими допълнителни финансови 

средства. 

3.Очаквани резултати: 

-Подобряване цялостната дейност по регистриране на общинските 
детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в 

Община Разград; 

- достъпност и публичност на информацията за общинските детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие; 

- систематизиране на информацията за общинските детски градини и 

центрове за подкрепа за личностно развитие. 

4.Съответствие с правата на Европейския съюз: 
Предлаганата Наредба за условията и реда за вписване на общинските 

детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в 

Община Разград е в съответствие с новия Закон за предучилищното и 

училищното образование и с Европейското законодателство – 

Европейската харта за местно самоуправление. 

 Изготвеният проект на наредбата е в съответствие с изискванията на 

чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и е публикуван на интернет 

страницата на Община Разград на 16.08.2016 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните 
актове и Указ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове, чл.21, 

ал.1, т.23, във връзка с ал.2  от Закона за местно самоуправление и местната 

администрация и чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, Общински съвет – Разград, с 26 гласа „ЗА”, „против” - няма, 

„въздържали се” - няма,          
 

Р Е Ш И: 
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Приема Наредба №26 за условията и реда за вписване на общинските 
детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в 

Община Разград. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград и 

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

Решението подлежи на оспорване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр.Разград. 

 

 

НАРЕДБА №26 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И 

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА 

РАЗГРАД 

 

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в 
Регистъра на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие 
(наричан по-нататък „регистъра“), както и редът за вписване и воденето му. 

(2) По реда на наредбата подлежат на вписване в регистъра общинските детски градини и 

центровете за подкрепа за личностно развитие в община Разград 

(3) Регистърът е публичен и се поддържа от Община Разград 

 

Чл.2. (1) Регистърът на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно 

развитие се води по образец, съгласно приложението към наредбата. 
 

(2) В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация. 
 

Чл.3. Подлежащи на вписване в регистъра са следните обстоятелства: 
1. наименование, адрес на управление и на ползваните от детската градина и центъра за 
подкрепа за личностно развитие сгради; 

2. код по БУЛСТАТ; 

3. юридически статус; 
4. основание за откриване; 
5. данни за преобразуване/промяна/закриване; 
6. форма на собственост; 
7. източник на финансиране; 
8. ръководство/позиция, имена/; 
9. видове дейности, за които е регистриран/а; 
10. адрес, телефон, електронен адрес и адрес в интернет; 
11. основание за заличаване на регистрацията; 
12. дата на вписване; 
13. подпис на длъжностното лице 
 

Чл.4. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване 
обстоятелства, както и на хартиен носител. 

 

(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта и защитата на 
информацията в системата срещу разрушение, неправомерното изменение и контролирания 
достъп за вписвания и преразглеждане. 
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Чл.5. За вписване в регистъра директорът на детската градина и на центъра за подкрепа за 
личностно развитие подава в Община Разград заявление с приложени копия на документите, 
доказващи обстоятелствата, подлежащи на вписване. 
 

Чл.6. (1) Действията по вписване и водене на регистъра се извършват от длъжностно лице, 
определено със заповед на кмета на Община Разград. 

 

(2) Лицето по ал.1 вписва и контролира данните, предоставени от общинските детски градини 

и центрове за подкрепа за личностно развитие. 
 

(3) Длъжностното лице по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения 
носител. 

(4) Длъжностното лице вписва в регистъра входящия номер на заявленията за регистрация по 

реда на тяхното подаване. 
 

(5) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. 
Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със 
забележка. 
 

(6) Регистърът и заявлението за вписване с прилежащите му документи се съхраняват от 
длъжностното лице по ал.1. 

 

Чл.7. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга 
информацията, съдържаща се в предходните вписвания. 
 

(2) Всяко ново вписване на обстоятелство от даден тип отменя предишно вписано 

обстоятелство от същия тип. След извършване на вписването актуалното  състояние на 
съответния информационен обект се представя с новото вписване.  
 

(3) В регистърът се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени във вписаните 
обстоятелства. 
 

Чл.8. (1) Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира 
сигурността на съхранение на данните в него. 

 

(2) Достъпът до информацията в регистъра се осигурява чрез страницата на Община Разград в 
интернет или от длъжностното лице по чл.6 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 

§1. Настоящата Наредба №26 за условията и реда за вписване на общинските детски градини 

и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Разград се приема на 
основание чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с §31 

от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното 

образование. 
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§2. Контрол по изпълнение на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски 

градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в община Разград се 
осъществява от кмета на Община Разград или определени от него длъжностни лица.  
§3. Наредбата е приета с Решение № 189 по Протокол №14 от 30.08.2016 г. на Общински 

съвет – Разград и влиза в сила от датата на приемане на решението. 

 

 

/Приложения №1 е неразделна част от Решение №189 и е приложено 

към протокола./ 

 

С Т А Т И Я 18 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 442.  

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

Относно: Приемане на Наредба №27 за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в общинските детски градини на 

територията на община Разград. 

Заповядайте, господин Хасанов. 
 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Както преди малко, господин Ненчев спомена, тази наредба е част от 
новото изискване по закона и е за уеднаквяване на условията и реда за записване 
и отписване на децата в детските градини. Разбира се, тя е в съответствие със 
законовите разпоредби, които са по закона. И пред нас предстои да приемем 

въпросната наредба, която я имате, да не Ви я изчитам, имате си я.  
Предлагам, на основание чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния 

кодекс, чл.8 от Закона за нормативните актове и Указ №883 за прилагане на 
Закона за нормативните актове, чл.21, ал.1, т.23, във връзка с ал.2  от Закона за 
местно самоуправление и местната администрация и чл. 59, ал.1 и чл.68 от 
Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 7, ал. 1 и ал.3 от 
Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование,  да вземете 
следното решение, а именно: 

Приема Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на децата в общинските детски градини на територията на община 
Разград. 

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения 
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на гражданите и връзка с НПО и ПК по образование и наука. Господин Монев, 
за постоянната комисия по законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА“, 1- „против“ и без „въздържали се“, 

проекта за наредба беше подкрепен от комисията. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За постоянната комисия по образование, госпожо Орешкова. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Благодаря. В постоянната комисия по образование, докладна записка с 
вх.№442 е подкрепена със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо 

Орешкова. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Независим общински съветник 

Благодаря. Имам няколко въпроса към вносителя. Ясно е, че трябва да 
приемем много наредби, свързани с новия закон, който влезе в сила на 
01.08.2016 г., но закона е обнародван още през края на 2015 г. Така че би 

следвало да имаме достатъчно добра подготовка за приемане на тези наредби. 

Във връзка с това аз имам няколко въпроса към така описаната наредба. Първия 
ми въпрос е свързан с основанията, които са чл.59 и чл.68, за приемането на 
наредбата. Чл.59 регламентира условията и реда за записване, отписване, 
преместване, чл.68 организирането почасови, съботно-неделни и други 

дейности, като допълнителна услуга. Въпроса ми е къде конкретно в наредбата 
са конкретизирани тези два члена, съответно разбивката на чл.68 и са 
конкретизирани тези понятия? Конкретно говоря, целодневно, полудневно, 

почасово и т.н., т.е. основанието на наредбата. Втория ми въпрос е следния, щом 

приемаме нови такси, основани на тези допълнителни услуги, които ще се 
извършват, не е ли редно да приемем промени в Наредба № 14, таксите в Раздел 

III. Третия ми въпрос е свързан с това, какво се случва с децата подали към 

настоящия момент заявления, тъй като ще има нов процес за класиране, 
записване, подаване на заявления и записване съответно на децата. И може би 

четвъртия ми въпрос, е конкретно свързан с чл.59, защото липсва връзка между 

това, когато преместваме едно дете, нали така е разписано в наредбата, би 

следвало то да е заплатило таксата и да го презапишем съответно в друга детска 
градина: кой и как информира общината, че таксата не е платена, кой как 

информира, че съответно това дете не може да бъде записано? Не са 
регламентирани срокове за записване, на кое число примерно трябва да бъде 
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платена тази такса. Тоест като цяло дали наредба, според Вас отговаря на 
изискванията на закона? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-жа Милена Орешкова – Независим общински съветник 

Да, благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Хасанов. 
 

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

Ще започна отзад –напред. Когато има неплатени сметки информацията се 
получава чрез директора на съответното учреждение. Ако не си е платил и се 
отписва, значи ние не можем да ги изискваме тези пари и могат да отидат в 
друга община, където по-принцип може да си ги приемат. При нас, на срещата, 
която направихме с директорките на детските градини това беше един от 
въпросите, който се беше поставил и беше поставен и акцентиран въпроса, ако 

на територията на общината има преместване на деца, които са неизрядни в това 
отношение, в другата градина да не бъдат приети.  

Един въпрос за почасовото имаше. Мисля че, почасовото още не е 
регламентирано. Когато влязат в сила вече разпоредбите…Точно този член за 
почасовото в закона още не е влязло в сила и се очаква мисля, че април месец 

някъде. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

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

Ами, това мога да отговоря сега.  
 

Г-жа Милена Орешкова – Независим общински съветник 

Аз имах още въпроси.  

 

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

Какви бяха? 

 

Г-жа Милена Орешкова – Независим общински съветник 

Значи, конкретизацията на чл.59 и чл.68. Това е основанието на 
приемането на наредбата. И какво се случва с децата, които към момента вече са 
подали заявления, те са приети от детските градини и с влизане на наредбата в 

сила отново ще има процедура за подаване на заявления. 
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Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 

Да, ще продължи. Значи тези, които не са успели да се запишат, ще 
продължи и септември месец.  

 

Г-жа Милена Орешкова – Независим общински съветник 

И  какво се случва с децата, които са подали заявления, те са приети от 
детските градини. Има вече подадени заявления в някои детски градини дори от 
две години назад. Ще бъде ли приложена наредбата за тази учебна година  2016-

2017 г.? На 15 септември започва тя.  
 

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

Да, но ще изчакаме и септември месец с приема, който е свързан. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте, господин Джипов. 
 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Господин Джипо Джипов не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Може ли на микрофон, да.  
 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Извинявайте колеги, ще повторя. В Заявлението, на втората страница т.9, 

която гласи: Родител е с инвалидност 70 % или повече. Въпроса ми е 70-те 
процента от къде са? Защо не е 50 %? 

 

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

Първо е от закона, и второ е по решение взето с директорките. 
 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“ 

Добре, благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте.  
 

Г-жа Милена Орешкова – Независим общински съветник 

Извинявам се много, но не получих отговор на въпроса за промените в 
Наредба №14, не следва ли да ги направим паралелно с приемането на Наредба 
№27.  

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам.-кмет на Община Разград 
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Ще Ви отговоря допълнително вече.  
 

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

Наредба №14, аз мисля, че по решение на Общинския съвет, даже 
общински съветници има цяла сформирана група, която прави цялостен преглед. 

Някои от общинските съветници знаят, че вече веднъж се събирахме, на всички 

раздели в нея. Така че, не искаме на парче да Ви предлагаме разпоредби, които 

касаят една или друга сфера, защото цялата наредба подлежи на корекция. 
Когато сме готови, включително и това е редно да влезе в нея, да. Таксите 
свързани с наредбите по образованието ще влязат в нея.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения? Няма такива. Пристъпваме към гласуване с вдигане на ръка на 
докладна записка в вх.№442. Който е „ЗА“, моля да гласува.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 190 

 

Детската градина е институция в системата на предучилищното и 

училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и 

обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в 

съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното 

образование. На територията на община Разград функционират 22 

общински детски градини, 12 от които са в селата. 

Съгласно чл.59, ал.1 от ЗПУО и чл.7, ал.1 от Наредба №5 от 03.06.2016 

г. за предучилищното образование, условията и редът за записване, 

отписване и преместване в общинските детски градини се определя с 

Наредба на Общинския съвет. 

1. Основни цели, които се поставят: 

- изпълнение на нормативното изискване на чл.59, ал.1 и чл.68 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 7, ал. 1 от 

Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, условията и 

редът за записване, отписване и преместване в общинските детски градини 

- привеждане в съответствие с нормативните изисквания 

- определяне на еднакви условия и ред  за записване, отписване и 

преместване на деца в общинските детски градини на община Разград 

- по-ефективно използване на предлаганите услуги в детската градина 

и повишаване на тяхното качество; 

- систематизиране и прозрачност на процеса при реда за записване на 

децата в детските градини. 
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 2.Финансови и други средства за прилагане изискванията на 

наредбата:  

Прилагането на Наредбата за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските 
градини в община Разград не е свързано с изразходване на финансови и 

други средства от бюджета на Община Разград. 

 3.Очаквани резултати: 

-Подобряване цялостната дейност по записване, отписване и 

преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на 

територията на община Разград 

-синхронизиране на наредбата с действащото законодателство в 

Република България; 

-въвеждане на процедури и ред относно записването, отписването и 

преместването на деца в общинските детски градини на територията на 

община Разград; 

-добра организация и практика  при записване, отписване и 

преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на 

територията на община Разград, съобразена с действащите нормативни 

актове и по-пълно обхващане на децата в задължителна предучилищна 

подготовка на територията но община Разград; 

 4.Съответствие с правата на Европейския съюз: 
Предлаганата Наредба за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини на 

територията на община Разград е в съответствие с новия Закон за 

предучилищното и училищното образование, с Наредба №5 от 03.06.2016 г. 

за предучилищното образование и с Европейското законодателство – 

Европейската харта за местно самоуправление. 

 Изготвеният проект на наредбата е в съответствие с изискванията на 

чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове и е публикуван на интернет 

страницата на Община Разград на 16.08.2016 г. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.8 от Закона за нормативните 
актове и Указ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове, чл.21, 

ал.1, т.23, във връзка с ал.2  от Закона за местно самоуправление и местната 

администрация и чл. 59, ал.1 и чл.68 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл. 7, ал. 1 и ал.3 от Наредба №5 от 03.06.2016 г. за 

предучилищното образование,  Общински съвет – Разград, с 27 гласа „ЗА”, 

„против” - 2, „въздържали се” - няма,          
 

Р Е Ш И: 
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Приема Наредба №27 за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на децата в общинските детски градини на територията на 

община Разград. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград и 

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

Решението подлежи на оспорване по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр.Разград. 

 

НАРЕДБА №27 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И 

ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и 

преместване на децата в общинските детски градини и училищата на територията на община 
Разград. 

Чл.2. С Наредбата се реализира националната образователна политика в частта й за 
предучилищното образование на територията си при спазване на принципите по чл.3, ал.2 от 
ЗПУО. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

Чл.3. (1) Предучилищното образование се осъществява в детските градини на територията на 
Община Разград, а задължителното предучилищно образование – и от общинските училища, 
които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен 

стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за 
физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 
(2) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното 

образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна 
възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за 
предучилищното образование. 
(3) Децата постъпват в детска градина на територията на Община Разград не по-рано от 
учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст. 
(4) В детските градини на територията на Община Разград могат да се приемат за отглеждане, 
възпитание, социализация и обучение деца, навършили две години към началото на учебната 
година на постъпването – по преценка на родителя,  при липса на яслена група в съответното 

населено място или липса на свободни места в яслите и яслените групи и при наличие на 
свободни места в детската градина. Предучилищното образование в тези случаи се 
осъществява при условията и по реда на Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното 

образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра 
на образованието и науката), като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето. 

(5) В детските градини на територията на Община Разград могат да се разкриват и яслени 

групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст 
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(6) Детските градини, в които се разкриват яслени групи, се определят с Решение на 
Общински съвет 
Чл.4. (1) В общинските училища на територията на Община Разград може да се извършва и 

задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния 
образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен 

стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските 
градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 
(2) Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно 

образование в общинските училища се осъществяват при условията и по реда на ГЛАВА 

ТРЕТА от тази Наредба. 
Чл.5. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва: 
1. първа възрастова група – 3-4 годишни, а в случаите на чл. 3, ал. 4 – 2-4 години; 

2. втора възрастова група – 4-5 годишни; 

3. трета подготвителна възрастова група – 5-6 годишни; 

4. четвърта подготвителна възрастова група – 6-7 годишни. 

(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка от възрастовите групи по 

ал.1 е една учебна година. 
(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта 
подготвителна възрастова група. 
(4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в 
годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират една от 
формите по чл.7 от Наредбата. Родителите, които не запишат децата си, подлежащи на 
задължителното предучилищно образование в детска градина се наказват с глоба съгласно 

чл.347 от ЗПУО. 

Чл.6. (1) Децата от възрастовите групи по чл.5, ал.1 в зависимост от броя им се разпределят в 
групи. 

(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова 
група по ал.1 може да се сформира разновъзрастова група. 
(3) По желание на родителя/настойника може да бъде записано дете в близка до неговата 
възраст възрастова група и да се сформира разновъзрастова група.   
(4) Броят на групите по ал.1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата 
в тях се определят при условията на чл. 60 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на 
институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училища и центровете 
за подкрепа за личностно развитие. 
(5) Свободни места в детската градина са местата в рамките на определения брой по чл.60 от 
ЗПУО, които са останали незаети след запиване на всички желаещи деца към определен 

момент.  
(6) Разпоредбите на ал.4 и ал.5 се прилагат съответно и в случаите, в които задължителното 

предучилищно образование се осъществява в училище. 
Чл.7. (1) Предучилищното образование в Община Разград се осъществява при целодневна, 
полудневна, почасова или самостоятелна организация. 
(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие 
с чл. 5, ал.1 на тази Наредба. 
(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или 

полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете извън групите по чл. 5, ал. 1 на 
тази Наредба. 
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(4) В общинските детски градини може да се организират почасови дейности като 

допълнителна услуга по отглеждане на децата, по желание на родителите, съгласно чл. 68, ал. 

1 от ЗПУО. 

Чл.8. (1) Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова 
организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, 

удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини. 

(2) Отсъствията на децата по ал. 1 по семейни причини през учебно време е допустимо за не 
повече от 10 дни за съответната учебна година с писмено уведомяване от родителите в срок, 

определен с Правилника за дейността на детската градина. 
(3) Извън случаите по ал. 2 отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за 
времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със 
заповед на министъра на образованието и науката. 
Чл.9. (1) Родителите на децата, които подлежат на задължително предучилищно образование, 
носят отговорност за редовната посещаемост на децата в детската градина съгласно чл.210, 

ал.1 от ЗПУО. 

(2) При непосещаване на деца, подлежащи на задължително предучилищно образование 
родителите подлежат на глоба. 
Чл.10. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете (в 
случаите на почасова и самостоятелна организация) се определя от директора на детската 
градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган.  

Чл.11. Постъпването на децата за предучилищно образование в детските и учебни заведения 
на Община Разград се осъществява целогодишно при спазване на условията по чл.3 от тази 

Наредба. 
 

ГЛАВА ТРЕТА 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА 

В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

РАЗДЕЛ І. 
ПРИЕМ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

Чл.12. Сроковете за организиране и провеждане на приема и записване на деца за следващата 
учебна година и началото на работа на първа група се публикуват на видно място в детската 
градина. 
Чл.13. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за прием на 
децата и да спазват сроковете за кандидатстване. 
Чл.14. Кандидатите подават заявление по образец съгласно Приложение 1 от настоящата 
Наредба, където задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, адрес на 
родителите/настойниците и телефон за връзка. 
Чл.15. Кандидатстването се осъществява по определения ред от родител/настойник на детето 

или упълномощено от него лице, който носи отговорност за коректността на подадената 
информация. При подаване на документите, се носят и оригиналите на съответните 
документи, необходими за сверяване на данните. Към заявлението в детската градина се 
прилагат техни копия. 
Чл.16. (1) Към заявлението по чл.14 се прилагат: 

1. Копие от акта за раждане на детето; 
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2. Лична карта на родителя/настойника или упълномощеното лице (само за сверяване на 
данните); пълномощно, ако кандидатстващото лице е упълномощено от родителя/ 
настойника  

3. Документ за здравния и имунизационния статус на детето 

4. Документи, доказващи предимство (ако има основание) . 

5. Документ на наличие и/или липса на задължения към Община Разград – проверява се 
служебно 

6. Документ за наличие и/или липса на неплатени такси в общинските детски градини на 
територията на Община Разград – проверява се служебно 

 

Чл.17. (1) Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската 
градина или от упълномощено със заповед от него лице, които сверяват данните от 
оригиналите на акта за раждане на детето и документ за самоличност на родителя/настойника. 
Издава се пореден входящ номер от деловодната система на детската градина. 
(2) Приемът на деца за първа възрастова група се извършва от комисия, определена със 
заповед на директора на детската градина. 
Чл.18. (1) Документи за записване на децата в детските градини се подават целогодишно. 

(2) Срокът за подаване на заявление за прием на деца, навършващи 3 години в годината на 
приема за първа възрастова група, е в периода от 15 януари до 31 май на съответната 
календарна година.  
(3) Срокът за подаване на заявление за прием на деца в яслена група е в периода от 15 януари 

до 31 май на съответната календарна година. При наличие на свободни места деца се приемат 
целогодишно. 

Чл.19. Неподадени в срок заявления за прием в първа възрастова група могат да се представят 
в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните 
места в съответната детска градина. 
Чл.20. Родители/настойници/упълномощени лица, кандидатстващи за записване на децата в 
повече от една детска градина, задължително посочват това обстоятелство в заявлението си. 

 

РАЗДЕЛ ІІ. 
ЗАПИСВАНЕ И ПОСТЪПВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

Чл.21.  При записването на децата не се допускат никакви ограничения на правата или 

привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, 
образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или 

имуществено състояние. 
Чл.22. (1) Записването на децата в общинските детски градини се извършва по реда на 
входящия номер на заявлението за кандидатстване за прием при наличие на свободни места, 
ако не са заявили предимство по ал.3. 

 (2) С решение на Педагогическия съвет на детската градина могат да се приемат и други 

допълнителни критерии за записване на децата като се спазва принципа на равни права и не се 
създават условия за дискриминация на децата. 
(3) При записване с предимство се ползват: 

1. Деца с брат или сестра, посещаващи същата детска градина 



151 

 

 2. Деца на родители/настойници, работещи в детската градина 
 3. Деца, на които единият или двамата родители са починали  или неизвестни 

 4. Трето и следващо дете на многодетни родители 

5. Деца близнаци 

6. Деца със специални образователни потребности и/или с над 50 % вид и степен на 
увреждане по решение на ТЕЛК 

7. Деца от приемни семейства и Център за настаняване от семеен тип 

8. Деца, на които поне единият родител е с инвалидност 70% и повече от 70% по 

решение на ТЕЛК/НЕЛК 

9. Деца с настоящ адрес по местоживеене в района на детската градина; 
Чл.23. (1) В група в детска градина може да се обучават до три деца със специални 

образователни потребности. 

(2) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група, която да 
осигурява същото по вид образование, броят на децата със специални образователни 

потребности в конкретна група може да бъде по-голям от посочения в чл. 192, ал. 2 от ЗПУО 

след разрешение на Началника на Регионално управление на образованието – Разград. 

Предложенията за увеличаване на броя на децата се правят от екипа по чл. 188 от ЗПУО, а 
когато не е формиран – по предложение на екипа по чл. 190 от ЗПУО. 

Чл.24. Деца, чиито родители са заявили основание за ползване на предимство, но не са 
представили необходимите документи, доказващи това, заявленията им се разглежда по 

общия ред. 

Чл.25. При записване на децата за  самостоятелна организация на предучилищно образование 
се прилага и решение на експертната комисия по чл.67, ал.2 от ЗПУО и копие от документите 
по чл.18, ал.2 от Наредба №5 от 03.06.2016г. за предучилищното образование. 
Чл.26. (1) Процедурата по записване на децата в първа група се осъществява по следния ред: 

1. Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в детската градина до 01 

юли. 

2. От 1 до 15 юли родителите/настойниците на приетите деца писмено декларират желанието 

си детето им да бъде записано в съответната детска градина. 
3. При непотвърждаване в посочения срок, свободните места се попълват от чакащи неприети 

деца при спазване на чл. 21 и чл.22 от Наредбата 
4. Свободно място по смисъла на тази наредба е незаето място към 01 септември на 
съответната година. 
Чл.27. Директорите на детските градини до 02 септември представят информация в Отдел 

„Образование” в Община Разград за приетите деца в детската градина за новата учебна 
година. 
Чл.28. Приетите деца постъпват в детската градина до 15 септември на съответната година. В 

случай, че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина до първия следващ 

работен ден.  

Чл.29. Детето постъпва в детска градина на територията на Община Разград след представяне 
на изискуемите медицински документи съгласно чл.4, ал.2 от Наредба № 3 /05.02.2007 г. на 
МЗ за здравните изисквания към детските градини . 

Чл.30. /1/ Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина до 15 

септември на съответната година. В случай че 15 септември е почивен ден, те постъпват в 
детската градина на първия следващ работен ден. 

/2/ В подготвителните групи могат да постъпват деца и след 15 септември, ако след сверяване 
със списъците от ГРАОН, се открият  незаписани в детски градини деца, подлежащи на 
задължителна предучилищна подготовка. 
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Чл.31. Родителите/настойниците/ в началото на учебната година се запознават с Правилник за 
дейността на детската градина. Списъците с подписите на родителите/настойниците/ се 
съхраняват в съответната образователна институция. 
 

РАЗДЕЛ ІІІ. 
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

Чл.32. (1) Децата в общинските детски градини може да се преместват в други детски градини 

на територията на Община Разград през цялата учебна година при наличие на свободни места 
по реда на тази Наредба. 
(2) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина след подаване на 
писмено заявление от родителите/настойниците им до директора на детската градина. 
(3) Преместването в трета и четвърта подготвителна група се извършва с Удостоверение за 
преместване. 
(4) Преместване на дете от една в друга детска градина на територията на Община Разград е 
възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детска градина по 

Наредбата №14 от 17.02.2003г. за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Разград. 

(5) Директорът на приемащата детска градина на територията на Община Разград 

задължително извършва проверка в електронната система за присъствие на детето в 
електронния регистър и ако детето е записано там, изисква от родителите/ настойниците/ да 
представят документ за липса на задължения за ползване на детска градина на територията на 
Община Разград, издаден от предходната детска градина. 
(6) При липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга детска градина на 
територията на Община Разград. 

(7) За извършеното преместване писмено се информира Отдел „Образование” Община 
Разград. 

 

 

РАЗДЕЛ ІV. 

ОТПИСВАНЕ НА ДЕЦА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

Чл.33. (1) Децата от детските градини се отписват: 
1. По желание на родителите. 
2. При постъпване в І клас /за детските градини/.   

3. При отсъствие повече от два месеца без писмено заявление от родителите до директора на 
съответната образователна институция: 

3.1. децата от първа и втора група се отписват; 
3.2. децата от трета и четвърта подготвителна група променят формата на обучение;  

4. При неразплатена такса за ползване на детска градина, съгласно Наредбата №14 от 
17.02.2003г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Разград до заплащането на дължимите суми: 

4.1. децата от първа и втора група се отписват; 
5. При системно неспазване и нарушаване /от страна на родителите/ на  реда в детската 
градина, посочен в Правилника за дейността на детската градина. 
(2) Отписването на децата от първа и втора възрастова група се извършва целогодишно с 
подаване на заявление от родителите/настойниците/упълномощените лица до директора на 
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детската градина. В заявлението се посочват причините за отписване и датата, от която детето 

да бъде отписано от детската градина. 
(3) Отписване на деца от трета и четвърта подготвителна възрастова група, за които 

предучилищното образование е задължително, се допуска само по здравословни причини, 

удостоверени от компетентен орган или по други уважителни семейни причини, посочени в 
заявление от родителите/настойниците/упълномощените лица до директора на детската 
градина 
(4) При отписване на деца по ал.3 по уважителни семейни причини от 
родителите/настойниците/упълномощените лица посочват населеното място и приемащата 
детска градини, в която отписаното дете ще продължи задължителното си предучилищно 

образование. 
(5) След приключване на учебното време и издаване на Удостоверение за задължително 

предучилищно образование децата от четвърта подготвителна възрастова група срещу 

заплащане могат да продължат да посещават детската градина до 14 септември на съответната 
година. 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата 
в общинските детски градини на територията на община Разград се приема на основание 
чл.59, ал. 1, чл.68 и §31 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за 
предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 7, ал. 1 от Наредба №5 от 3.6.2016 г. за 
предучилищното образование.  
§2. Заварените към влизането в сила на настоящата Наредба общински детски градини с 
яслена група продължават дейността си без да се изисква ново решение по чл.3, ал.6. от 
Наредбата. 
§3. Контрол по изпълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и 

преместване на децата в общинските детски градини на територията на община Разград се 
осъществява от кмета на Община Разград или определени от него длъжностни лица.  
§4. Настоящата Наредба се прилага и относно записването, отписването и преместването на 
деца за задължително предучилищно образование в общинските детски градини, съобразно 

изискванията на чл. 7, ал. 3 от Наредба №5 от 3.6.2016 г. за предучилищното образование.  
§5. Наредбата е приета с Решение №190 по Протокол № 14от 30.06.2016 г. на Общински съвет 
– Разград и влиза в сила от датата на приемане на решението, с изключение на чл. 7, ал. 4, 

който влиза в сила от 01.04.2017 г. 
Приложение № 1 към чл. 14 

 

ДО 

ДИРЕКТОРА 
 

НА ................................................. 
 

ГР. /С.............................................. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за прием в детски и учебни заведения 

   на територията на ОБЩИНА РАЗГРАД – 20 …. г. 
 

I. ЛИЧНИ ДАННИ НА ПОДАТЕЛЯ (родител / настойник ) 
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От: (трите имена)   

Адрес: 
(постоянен адрес по 
лична карта на един 
от родителите, или 
адресна карта по 
настоящ адрес) 

Град /село……………………………..……..... 

ул. ......................................................... № .....  

ж.к. .................................................... бл. ...........  

вх. .........  ет. ........  ап. .......... 

Телефон 

 

E-mail (незадължително) 

.....................@ .......................... 

II. ДАННИ ЗА ДЕТЕТО 

Трите имена 
на детето: 

   

Родено на: 

 

 
 
 

ЕГН/ЛНЧ           

 

 
В момента детето посещава /не посещава/ детска ясла №        град …………………………                       

III. ДАННИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ 

 
Майка 
/Настойник/: 
(име, презиме, 
фамилия) 

 

 
Баща 
/Настойник/: 
(име, презиме, 
фамилия) 

 

Месторабота:  Месторабота:  

Длъжност:  Длъжност:  

Телефон:  Телефон:  

E-mail:  E-mail:  

 

 
 

ІV. ПРЕДИМСТВА 
Отбележете и представете необходимите документи, доказващи предимство 

 

1. Деца с настоящ адрес по местоживеене в района на детската градина – Документ за адресна 

регистрация  -  Лична  карта или Удостоверение за настоящ адрес 
 

2. Деца с брат или сестра, посещаващи същата детска градина 
Име, фамилия - ……………...............................…….., ЕГН………………………… 

 

3. Деца на родители/настойници, работещи в детската градина 
Име, фамилия на служителя- ……………...............................…….. 

 

4. Деца, на които единият или двамата родители са починали  или неизвестни 
Препис извлечение от Акт за смърт на родител/ родителите 

 

5. Трето и следващо дете на многодетни родители 
Удостоверение за раждане  

 

6. Деца - близнаци – Удостоверение за раждане  
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7. Деца със специални образователни потребности и/или с над 50 % вид и степен на увреждане по 
решение на ТЕЛК 
Становище на екип за комплексно педагогическо оценяване при РУО ….................... и/или решение на 

ТЕЛК №………….…… 

 

8. Деца от приемни семейства и Център за настаняване от семеен тип – Съдебно решение или Заповед 

за настаняване на директора на Дирекция “Социално подпомагане” 
 

9. Деца, на които поне единият родител е с инвалидност 70% и повече от 70% по решение на 
ТЕЛК/НЕЛК 
Решение на ТЕЛК №………….…… 

 

 
Отбележете предимствата с Х  

 

 

Прилагам следните документи: 
1. Копие от акт за раждане ……………………………………………………  

2. ……………………………………………......……………………………….. 

3. ………………………………………….......…………………………………. 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 
1. Запознат/а/ съм с Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и 
училищата на територията на община Разград 
2. Информиран/а/ съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на 
ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. 
3. Подал/а/ съм заявление за прием и в други детски градини на територията 
на Община Разград, както следва: 

• ………………………………………………………………………………………, 

• ………………………………………………………………………………………, 

• ………………………………………………………………………………………. 

 
Подал заявлението: 
 

Дата: ...................... 20…… г.                        Подпис: ........................ 
 

Час: …………… 
 

Приел заявлението: 
 

Дата: ...................... 20…… г. 
 

Час: …………… 
 

………………………………….  …………….. 
 

(име, фамилия)        (подпис) 
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С Т А Т И Я 19 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 443.  

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

Относно: Приемане от Община Разград на активи публична общинска 

собственост – ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията на 

с.Топчии и с.Просторно, община Разград. 

Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. 

В Община Разград е получено писмо от Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД – Русе, с 
което ни уведомяват за проведено на 05.08.2016 година заседание на АВиК – 

Русе, на което е взето решение активите – ВиК системи и съоръжения, 
намиращи се на територията на с.Топчии, с.Просторно, с.Равно и с.Каменово, 

включени в списъците по Приложение 1 на договора между АВиК – Русе  и 

„ВиК” ООД – Русе, като публична общинска собственост на Община Ветово, 

област Русе да бъдат предоставени, в частност тези на територията на с.Топчии 

и с.Просторно – в собственост на Община Разград. В същото писмо е заявена 
молба за внасяне на предложение за решение до общинския съвет за приемане 
на ВиК активите на посочените населени места на територията на нашата 
община. 

Взетото решение на Общото събрание на АВиК – Русе е на основание 
Решение № 130 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – Ветово, 

проведено на 28.04.2016 година. 
Към писмото е приложено Решение от 02.08.2016 година на зам.-

министъра на РРБ, съгласно т.3 на което е предвидено приемане на решение за 
активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията на 
с.Топчии, с.Просторно, с.Равно и с.Каменово, включени в списъците по 

Приложение 1 на договора между АВиК – Русе  и „ВиК” ООД – Русе, с 
окончателен протокол за разпределение на собствеността на Община Ветово, да 
бъдат предоставени в собственост на Община Разград по отношение тези на 
територията на с.Топчии и с.Просторно.  

В раздел III на същото решение е предвидено по отношение на т.3 от 
дневния ред предаването на активите по отношение на посочените населени 

места да става след решение на общински съвет. 
С допълнително получено писмо от 16.08.2016г., Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ 

ООД Русе уведомяват Община Разград, че активите – ВиК системи и 

съоръжения, намиращи се на територията на с.Топчии и с.Просторно по извадка 
представляват: 
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� На територията на с.Топчии – активи публична общинска 
собственост на стойност 1553.06 лв. 

� На територията на с.Просторно – активи публична общинска 
собственост на стойност 1707.87 лв. 

Подлежащите на прехвърляне активи, са тези посочени в Списък на 
активите за ПОС и ПДС на територията на с.Топчии и с.Просторно, извадка от 
Приложение 1 на договора между АВиК – Русе  и „ВиК” ООД – Русе, 
приложение към писмото. Към докладната записка е приложен списък – 

Приложение 1 само на активите публична общинска собственост на територията 
на с.Топчии и с.Просторно.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с 
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10а, 
ал.4, т.2 от Закона за водите, § 9 от Преходните и заключителни разпоредби към 

Закона за изменение и допълнение на Закона за водите и Решение  от 02.08.2016 

година на МРРБ, предлагам Общински съвет Разград, да вземе следното 

решение: 
Дава съгласие за приемане на активи – ВиК системи и съоръжения, 

намиращи се на територията на с.Топчии и с.Просторно, описани в Приложение 
1 към докладната записка и представляващи публична общинска собственост, 
след тяхното отписване като активи от баланса на „ВиК“ ООД гр.Русе. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и ПК по 

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

 

Г-н Наско Анастасов - Председател на ПК 

Уважаеми колеги, проекта за решение бе подкрепен, със 7 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, проекта за решение беше разгледана на заседание на 
постоянната комисия по законност, по време на заседанието присъстваше и 

кмета на с.Просторно, госпожа Балтова, която постави редица сериозни 

проблеми по отношение на преминаване обслужване двете села от В и К – Русе 
към нашата асоциация в Разград. Включително свързани и с повишаване цената 
на В и К услугите на територията на двете села, които не се приемат еднозначно 
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от населението. По време на разглеждане на докладната бяха направени и 

редица процедурни предложения, включително и такова от името на комисията 
да изразим съпричастност към проблемите на населението и да декларираме, че 
ще търсим варианти за решения на този меко казано абсурден проблем, за 
повишаване цената на В и К услугите. Беше направено предложение от страна 
на колегата Стоян Ненчев, гласувано с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 3 – 

„въздържали се“, за допълване на проекта за решение. в две точки да стане. Аз 
предполагам, че колегата Ненчев ще го каже сега в детайли. 

И в цялост докладната беше приета с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 – 

„въздържали се“. 

Колега Ненчев, ще Ви помоля да ни запознаете с предложението.  

 

Г-н Стоян Ненчев –  ПП „БСП“ 

Уважаеми съветници, така както информира и председателя на нашата 
комисия по законност, на комисията бяха разгледани обстойно притесненията на 
жителите на селата Просторно и Топчии от средната опасност за тях. Досега те 
са заплащали цена на В и К-а услугите, която е ако не греша над 40 % по-малко 

и по-евтина, отколкото плаща населението, което ползва такива услуги на 
територията на Община Разград. По силата на редица административно-

териториални промени, тези села: Просторно и Топчии са били по-рано на 
територията на русенска област. Така и те са останали на територията на 
водоснабдителните предприятия със седалище и управление в тази русенска 
област. И сега във връзка с необходимост, която многократно е коментирана и 

по която госпожа Георгиева е имала поводи да ни информира, свързана с 
дейността на асоциациите по водоснабдяване. Тези села с активите трябва да 
преминат, така както се предлага в докладната записка. Но ние намираме за 
много основателни притесненията и, които изрази кмета на с.Просторно, и които 

касаят жителите на това село, убеден съм, че те в същата степен касаят и 

жителите на другото село - Топчии. Поне да им се даде малко възможност да не 
получат такъв тежък финансов удар с преминаването, сметките им за вода да 
скочат и то много.  

Аз моля някой от администрацията, или който е информиран ако трябва да 
даде по-конкретна информация, ние плащаме в Разград вода над 2,74 лв., ако не 
греша, и ако може някой да каже точната сума. А в русенска област, цената е под 

2 лв. Доколкото си спомням цената беше 1, 70 и нещо, някакви стотинки. И за 
това, ние стигнахме до извода в нашата комисия, че е възможно Общинския 
съвет, администрацията на Община Разград, по някакъв начин да се опита да 
защити интересите на хората в тези две села – Просторно и Топчии. В тази 

връзка аз направих предложението, за което спомена председателя на комисията 
и ще го направя и сега. И то е в следния вид, за допълване и изменение на 
диспозитива на решението. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Господин Ненчев, може ли първо да минем през въпроси към вносителя? 

 

Г-н Стоян Ненчев –  ПП „БСП“ 

Нямам възражения.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя, относно докладната? 

Заповядайте, господин Иванов. 
 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря. Аз искам да запитам, за да си изясня ситуацията. По така 
предложената докладна, аз разбирам, че В и К-Русе отказва да обслужва 
посочените села и ги предоставят на…. 

Не, изключен е от активите. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, изключен е от активите. 
 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Изключено е от активите? Смисъл такъв, те ги изключват и… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Селата вече са изключени. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Селата са изключени и няма кой да ги обслужва по така представения ред 

тези две села в Община Разград и ние трябва да ги приемем. Тук стои въпроса 
дали ние да ги приемем и да осигурим обслужване на тези две населени места 
или да ги оставим без В и К оператор. 

 

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

Да, правилно, точно така е. Те са изключени като активи точно от 
Асоциацията по В и К – Русе, след като има решение на Общински съвет – 

Ветово, че вече няма да ги обслужват. Тоест и двете решения, които касаят 
изключването им са факт, въпроса е, че сега няма решение за приемане на 
активите от Общинския съвет и следващия момент ще бъде вече приемане и 

обслужването Асоциацията по В и К на Дунав, нашия оператор. Благодаря.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Тоест, колкото забавяме решението, тези хора няма кой да ги обслужва 
сега. И ако не ме лъже паметта с кметицата точно на Просторно, бяхме 
коментирали веднъж, беше поискала съдействие за по-бързо обслужване от В и 

К – Русе, за да се отстранят аварии и т.н.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте, господин Христов. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. А това ще доведе ли до допълнително 

строително-монтажни работи за присъединяване? И ако има допълнителни 

строителни-монтажни работи, това би ли оскъпило и цената на водата? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговори? 

 

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

Аз мога да отговоря. Тъй като беше изразено такова недоволство от страна 
на населението, проведохме разговор с управителя на В и К – Дунав, господин 

Стоян Иванов. Той ходи и на място, включително и да обясни на населението 

какво ще се случва от тук нататък. Това ще коства доста разходи на нашето В и 

К. Поддържането в двете села е доста трудоемко. Особено в Просторно, където 

помпането става два пъти. С амортизираната мрежа, която приема общината, 
съответно започва да експлоатира нашето В и К дружество ще се наложат, да, 
действителни инвестиции, които трябва да бъдат заложени. Не случайно, той 

проведе този разговор с населението, защото трябва да е наясно за следващата 
година какви капиталови разходи ще трябва да бъдат направени за 
присъединяването на двете системи. Благодаря. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Господин Божинел Христов, не говори на микрофон. 

 

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

Значи, реда за цената е малко по-различен, нали? Част от тази цена 
действително са разходите за капиталови, т.е. средствата за капиталови разходи, 

които ще прави дружеството. Да, едната от перата, когато се иска увеличаване 
на цената е тази. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, удовлетворен ли сте от отговора? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя?  
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Освен това, малко трудно е да се прави някакво съмнение между 

различните асоциации по В и К. Защото, дори най-елементарно знаете 
водоизточниците на Община Разград къде се намират, те са в Бабово, мисля че 
са около 70 км., експлоатационните разходи са доста високи, включително и с 
препомпвания,  знаете тока колко е скъп. Докато колегите в Русе, при тях 

водоизточниците са доста по-близко. Цената на водата, знаете се формира и от 
трасетата, и от цената на тока, и от разстоянията и от загубите по трасето.  

  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Иванов, за въпрос ли? Заповядайте. 
 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря, госпожо председател. Искам само да допълня казаното от 
господин Василев, че въпреки всичко В и К- Русе обслужва 8 общини на 
територията на област Русе, което прави около 260 хиляди жители, докато 

водоснабдяване Дунав на територията на област Разград, обслужва общо 5 

общини и още 2 на територията на област Търговище. От което, от В и К – Русе 
въпреки всичко могат да си позволят да направят една икономия от мащаба на 
доставената услуга. Докато нашето В и К, няма тази възможност.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това трябваше в становища да ни го кажете. Благодаря Ви. За въпрос ли, 

господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, моя въпрос е докъде е стигнала процедурата по прилагане на 
съдебното решение, където Община Разград е спечелила делата и трябва да 
стане собственик на съответната инфраструктура в Раковски? 

 

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

Фактическото приложение, защото делото е приключено с влязло в сила 
решение. Ако мислите как фактически сме отишли и сме приели активите, нали 

това не е станало. Станало е с приемно-предавателен протокол. Не става дума 
изобщо за активите, за които говорим в момента.   

Впрочем Вие ми бяхте възложил една задача на комисиите, да Ви кажа 
какво е населението на с.Просторно и каква е средната му възраст. Става дума за 



162 

 

130 човека с постоянен адрес и 150 с настоящ адрес. Тъй като справката ви за 
средната възраст, такъв критерий никъде не е зададен и никакви данни подобни 

не се…Аз мога, да ги изброя: от 20 до 24 години са 10 човека; от 25 до 29 години 

3 човека; от 30 до 34 години 6 човека; от 35 до 39 години 4 човека; от 40 до 44 

години 5 човека; от 45 до 49 години 8 човека; от 50 до 54 години 13; от 55 до 59 

години 19 човека; от 60 до 64 години 13; от 65 до 69 години 20 човека; 70 и 

повече години 41 човека. 
Ако това, като информация Ви е нужно, да вземете информирано решение. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз, благодаря много за труда, който сте положили и това наистина ме 
задължава още веднъж да напомня, че трябва да бъде вкаран… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпрос?  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

А, въпрос. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Сега сме на този етап. Има ли други въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? 

Заповядайте, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев –  ПП „БСП“ 

Благодаря.  
Уважаеми съветници, както вече споменахме във връзка с обсъждането на 

този проблем в комисията по законност, комисията счита, че ще бъде правилно 

ако Общинския съвет допълни проекта за решение и реагира, и да прояви 

съпричастност към проблемите, които бяха поставени от живеещите в 
Просторно, а това се отнася и за с.Топчии. става въпрос за следното: с 
преминаването на това имущество и на територията на тези две села в 
Асоциацията Водоснабдяване-Разград, автоматично ще се покачи и цената за 
услугите. Голяма част от населението на тези две села е  на пенсионна възраст и 

е с изключително скромни финансови възможности. Налице е едно шоково 

покачване на цената на водата, което за голяма част от хората в тези две села ще 
бъде непосилно бреме. За това и ние съветниците от двете комисии преценихме, 
че ще бъде правилно, ако общинския съветник като защитник и изразител на 
интересите на хората от Община Разград, същото се отнася и за кмета, и за 
кметската администрация потърсим някакво решение за смекчаване и 

облекчаване положението на тези хора. И считаме, че ако с течение на времето, 

което респективно означава поне минимално увеличение на доходите на 
пенсионерите, а и на работещите се отложи това шоково покачване на цената за 
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тях, а те са няколко стотин човека, така ще се подпомогнат хората от тези две 
села. Това няма да бъде проблем според нас, според членовете на комисията и за 
новото предприятие оператор по водоснабдяване, тъй като е възможно софтуера 
и електронното счетоводство и воденето на партидите на тези клиенти, лесно от 
оператора на русенска област, да бъде предоставено на оператора от разградска 
област, с всички параметри, изчисления и софтуер по отношение определяне на 
задълженията. И с оглед всичко това, ние предлагаме следното по проекта за 
решение, като допълнение в диспозитива: първото ни предложение е отделните 
абзаци да се номерират и първия абзац да стане точка първа. След тази точка 
първа, да се включи нов текст като точка втора, който да гласи, касаещ 

диспозитива на решението, а именно: Задължава кмета на Община Разград да 
внесе предложение пред компетентните административни органи и други 

организации за запазване на досегашните цени на В и К услугите за 
потребителите от селата Просторно и Топчии минимум 1 година от приемането 

на това решение. В писмен вид ще представя, госпожо председател и текста на 
предложението.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Заповядайте, господин Парашкевов. 
 

Г-н Галин Парашкевов – ПП „ГЕРБ“ 

Ами предложението, което го дава господин Димитров е хубаво, но какво 

ще кажат хората от другите населени места? Кой ще поеме тези разходи? Трябва 
да се увеличи цената на водата, примерно на жителите на Разград и на околните 
такива. Все някой трябва да ги поеме тези разходи.  

 

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

Ако може и аз да взема отношение, тъй като става дума за нормативна 
база. На територията на един оператор, цената е единна и това е съгласно закона. 
Никой не може да има различна цена на водата на територията на един оператор.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Тоест, ако приемем такова решение, то ще е незаконосъобразно. 

 

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

Не мисля, че е редно нали…. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ние не вземаме решение за това да бъде различна… 

 

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

Но Вие задължавате…. Това, което изчете господин Ненчев много 

внимателно го слушах, беше задължава кмета.  
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Г-н Стоян Ненчев –  ПП „БСП“ 

Да предложи.  

 

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

А, да предложи. На кого точно да предложи? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Тук е записано: задължава кмета, господин Ненчев.  
 

Г-н Стоян Ненчев –  ПП „БСП“ 

Да, но четете по-нататък. Да внесе…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да внесе предложение пред комисиите… 

 

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

Аз не мисля, че такова предложение ще бъде законосъобразно.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Ненчев, аз лично не съм убеден, че  кмета има правомощията да 
иска такива неща от ДКЕВР. Това са официалните дружества на В и К, които 

техните програми, защитават тази цена и т.н.Тоест, това не е проблем като 

желание, но доколко юридически е издържано, аз не съм убеден.  

 

Г-н Стоян Ненчев –  ПП „БСП“ 

Госпожо председател, аз може ли да взема отношение? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбира се, заповядайте.  
 

Г-н Стоян Ненчев –  ПП „БСП“ 

По повод и становището, което беше изложено от колегата общински 

съветник, свързан с разходите и формирането на цената. Нали трябва да знаят 
общинските съветници, че водата която захранва тези села в по-голямата си част 
е от водоизточници от територията на землища, на тези села. Тази подробност 
трябва да се знае. И другото, което е ние взимаме тук решение с, което 

овластяваме нашия кмет да внесе предложение. Какво ще бъде решението на 
ДКЕВР, а ДКЕВР е също компетентен орган, защото той определя цените на 
водата. Значи няколко блага за хората в България: електричество, парно и водата 
в това число, се определят централизирано и по административен ред. И 

съответно разбира се с участието на другите организации, за които спомена 
госпожа Георгиева, оператори и т.н. Да не влизаме в голяма дискусия, дали е 
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възможно да се намери механизъм вярно, че закона казва:един оператор си 

определя една цена на вода. Но тук е майсторлука на специалистите, на 
експертите от тези ведомства да видят дали е възможен един гратисен период, 

който може да облекчи малко положението. Ние сме длъжни да го направим 

уважаеми колеги. Убеден съм, че няма колебание в това нещо, но нека 
административните органи да дадат отговор на този въпрос и те да вземат 
решението, което касае нашите съграждани. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – зам.-кмет на Община Разград 

Господин Христов, заповядайте. 
 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Аз мисля, че това просто няма как да 
стане. По същата логика Разград, т.е. трябва да искаме да овластим кмета, да го 

задължим дори, да отиде, т.е. да пусне някакво писмо, да поиска водата на 
Разград да има две цени. Защото е ясно, че една част се водоснабдяват от 
Черковна, друга е от Водоснабдяване Дунав. Така че това просто е несериозно, 

най-малкото което е несправедливо. Някой трябва да поеме тази разлика. Ако 

трябва да се дискутира , да задължим не с тази докладна, а по някакъв начин 

кмета да проведе разговор с ДКЕВР, изобщо цената в разградска област или на 
територията на асоциацията да бъде намалена, да. Но по тази логика, абсурд. 

Ами в Мортагоново, не е от дунавска вода.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Може ли да внеса една яснота. Заблуда е доста голяма, това че населените 
места пият вода от каптажа или които са в близост до тях. Понеже многократно 

сме разговаряли с господин Иванов, и в качеството си на областен управител и 

на депутат, стана ясно, че се използват много малко от нашите сондажи. 

Използва се предимно дунавска вода. И тъй като специалистите, разбира се 
следят постоянно количеството на водата и ако се наложи тогава ползват, 
включват нашите водоизточници, които са местните. Защото те са недостатъчни 

за задоволяване на нуждите на населението. Това още повече оскъпява цената, 
ползвайки и нашите водоизточници. Имаме и проблем с високия процент загуби. 

Нещата са комплексни.  

 

Г-жа Надежда Радославова – зам.-кмет на Община Разград 

Господин Иванов. 
 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря, госпожо председател. Тук господин Василев, отговори на част 
от въпросите ми. Аз щях да вмъкна това, че в Община Разград има 22 населени 

места, две от тях са Просторно и Топчии, които черпят вода от водоизточник в 
с.Топчии. също така в с.Побит камък, преди малко разговарях с кметицата, тя 
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също потвърди, че пият вода от собствен водоизточник, това значи ли че и на 
тях трябва да им намалим водата? Аз съм далеч от мисълта, че всеки един кмет 
ще иска да увеличава разходите на своите граждани, просто някой път закона си 

е закон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – зам.-кмет на Община Разград 

Приключихте ли? 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Да, завърших извинявайте. 
 

Г-жа Надежда Радославова – зам.-кмет на Община Разград 

Господин Димитров, заповядайте. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ами аз искам само да кажа, че редно е, когато има нови обстоятелства по 

някакъв начин да бъде преизчислена водата в цялата област, където нашето 

дружество оперира. Беше казано, че 22 населени места, 20 от които в момента 
ползват много скъпа вода. Изведнъж идват още две, които ползват почти с 1 лв. 
по евтина вода. Значи когато се направи цената, която е средна, няма да се 
вдигне толкова шоково на тези две населени места, на тях с по-малка степен, а 
на останалите 20 ще бъде някакво минимално намаление. Това ново 

обстоятелство трябва по някакъв начин да бъде инициирано пред ДКЕВР, пред 

водоснабдителното дружество. И ние това се опитваме да направим. Да караме 
механизъм през който това нещо да се случи и всички, не само в Просторно и в 
Топчии, ами и в Ушинци да ползват тази благина. Защо да ги лишим? Защото не 
искаме да го направим.  

 

Г-жа Надежда Радославова – зам.-кмет на Община Разград 

Господин Димитров, много ясно беше обяснено и ми се струва, че това 
което казвате е абсолютно популистко. Има ли други изказвания?  

 

Г-н Галин Парашкевов  – ПП „ГЕРБ“ 

Исках само да кажа на господин Димитров, че до сега тези две села са 
били до сега към водоснабдяване Русе, а сега минават към гр.Разград. Има 
голяма разлика между цената на едното дружество и другото дружество.  

 

Г-жа Надежда Радославова – зам.-кмет на Община Разград 

Аз съм сигурна, че господин Димитров много добре го разбира това. 
Други изказвания? Поддържате ли предложението си, господин Ненчев.  

 

Г-н Стоян Ненчев  – ПП „БСП“ 

Да, поддържам го. Като реплика само съвсем накратко.  
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Г-жа Надежда Радославова – зам.-кмет на Община Разград 

Заповядайте.  
 

Г-н Стоян Ненчев  – ПП „БСП“ 

Уважаеми колеги, става въпрос за едно ограничено във времето прилагане 
на старата цена. И става въпрос за проява на съпричастност към тези хора от 
двете села, които да настроят живота си, и семейните си бюджети на новите 
реалности. Не бива тук да включваме голямата дискусия за размера на цената в 
Разград, Добрич или т.н. Не бива да виждаме тук повод за обсъждане на други 

въпроси. Ние искаме само до 1 година, докато се настроят нещата, ако има 
възможност, да предложим да се запази цената. Прости са нещата и са част от 
големия проблем. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – зам.-кмет на Община Разград 

Има ли други предложения, изказвания?  

Госпожи и господа общински съветници, получено е предложение от 
Стоян Ненчев. Господин Ненчев… 

 

Г-н Стоян Ненчев  – ПП „БСП“ 

Ще помагам, ако трябва.  
 

Г-жа Надежда Радославова – зам.-кмет на Община Разград 

Не, не, искам да кажа, че те са две точки, но няма да ги подлагам на 
отделно гласуване тъй като са свързани едната с другата. 

Ясно Ви е за коя докладна става въпрос, тази която разглеждаме в момента 
с вх.№443. предложението на общински съветник Стоян Ненчев е: по 

докладната записка да бъдат номерирани отделните абзаци. И след т.1., да се 
приеме нов текст като т.2.: Задължава кмета на Община Разград да внесе 
предложение пред компетентните административни органи и други организации 

за запазване на досегашните цени на В и К услугите за минимум 1 година. 
Подлагам на гласуване с вдигане на ръка това предложение на общински 

съветник Стоян Ненчев. Който е „ЗА“, моля да гласува.  
 

С 8 гласа „ЗА”, „против” – 1, „въздържали се” – 13 се предложението 

на Стоян Ненчев не се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – зам.-кмет на Община Разград 

Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Към господин Димитров беше. Не би трябвало толкова спекулативно да се 
обръщаме към камерите и към нашите съграждани. На всички стана ясно, че 
след като има законови пречки някои неща да се случат, те няма как да се 
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случат. Далеч съм от мисълта, че аз нямам желанието или пък колегите от 
ръководството или всички вие, че нямаме желание да се намали цената на 
водата. За съжаление обаче реалностите са такива. И не един или два пъти сме 
говорили, че по-добре водата да я има, да е малко по-скъпа, но да я има, 
отколкото да е евтина ама да я няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – зам.-кмет на Община Разград 

Приключихте ли? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – зам.-кмет на Община Разград 

Благодаря Ви. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка 
с вх.№443.  

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.08.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

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   + 

12. Илия Христов Илиев   + 

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

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 +   
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24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 191 

 

В Община Разград е получено писмо от Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК” ООД – Русе (АВиК – Русе), заведено с вх. № АО-05-03-6908/10.08.2016 

г., с което ни уведомяват за проведено на 05.08.2016 година заседание на 

АВиК – Русе, на което е взето решение активите – ВиК системи и 

съоръжения, намиращи се на територията на с.Топчии, с.Просторно, 

с.Равно и с.Каменово, включени в списъците по Приложение 1 на договора 

между АВиК – Русе  и „ВиК” ООД – Русе, като публична общинска 

собственост на Община Ветово, област Русе да бъдат предоставени, в 

частност тези на територията на с.Топчии и с.Просторно – в собственост на 

Община Разград. В същото писмо е заявена молба за внасяне на 

предложение за решение до общинския съвет за приемане на ВиК активите 
на посочените населени места на територията на нашата община. 

Взетото решение на Общото събрание на АВиК – Русе е на основание 

Решение № 130 по Протокол № 11 от заседание на Общински съвет – 

Ветово, проведено на 28.04.2016 година. 

Към писмото е приложено Решение № РД-02-14-602 от 02.08.2016 

година на зам.министъра на РРБ, съгласно т.3 на което е предвидено 

приемане на решение за активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи 

се на територията на с.Топчии, с.Просторно, с.Равно и с.Каменово, 

включени в списъците по Приложение 1 на договора между АВиК – Русе  и 

„ВиК” ООД – Русе, с окончателен протокол за разпределение на 

собствеността на Община Ветово, да бъдат предоставени в собственост на 

Община Разград по отношение тези на територията на с.Топчии и 

с.Просторно.  

В раздел III на същото решение е предвидено по отношение на т.3 от 

дневния ред предаването на активите по отношение на посочените населени 

места да става след решение на общински съвет. 
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С допълнително получено писмо вх.№ AO-05-03-6908-1 от 16.08.2016г., 

Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК“ ООД Русе уведомяват Община Разград, че активите – 

ВиК системи и съоръжения, намиращи се на територията на с.Топчии и 

с.Просторно по извадка представляват: 

� На територията на с.Топчии – активи публична общинска 

собственост на стойност 1553.06 лв. 

� На територията на с.Просторно – активи публична общинска 

собственост на стойност 1707.87 лв. 

Подлежащите на прехвърляне активи, са тези посочени в Списък на 

активите за ПОС и ПДС на територията на с.Топчии и с.Просторно, 

извадка от Приложение 1 на договора между АВиК – Русе  и „ВиК” ООД – 

Русе, приложение към писмото. Към докладната записка е приложен 

списък – Приложение 1 само на активите публична общинска собственост 

на територията на с.Топчии и с.Просторно.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във 

връзка с ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.10а, ал.4, т.2 от Закона за водите, § 9 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 

за водите и Решение № РД-02-14-602 от 02.08.2016 година на МРРБ, 

Общински съвет Разград, , след поименно гласуване с 20 гласа „ЗА”, 

„против” - няма, „въздържали се” - 10,          
 

Р Е Ш И: 
 

Дава съгласие за приемане на активи – ВиК системи и съоръжения, 

намиращи се на територията на с.Топчии и с.Просторно, описани в 

Приложение 1 към докладната записка и представляващи публична 

общинска собственост, след тяхното отписване като активи от баланса на 

„ВиК“ ООД гр.Русе. 

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 по реда на АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

/Приложения №1 е неразделна част от Решение №191 и е приложено 

към протокола./ 

 

С Т А Т И Я 20 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка № 445. 
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Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов  -  Общински съветник и 

председател на ПК по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол 

ОТНОСНО: Промяна на членовете на Съвета на Директорите на 

търговско дружество със 100% общинско участие на Община Разград- 

„Общински пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград. 

 Заповядайте господин Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник и председател на ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и следприватизационен 

контрол, вносител 

Уважаеми колеги, на територията на община Разград осъществява 
дейността си търговското дружество със 100% общинско участие – „Общински 

пазари – Разград“ ЕАД гр.Разград с ЕИК 116049644, седалище и адрес на 
управление – град Разград, ул.“Марица“ №2. Едноличен собственик на капитала 
на дружеството е Община Разград, а в предмета му на дейност е включено 

управлението и стопанисването на общински пазари на територията на Разград. 

За целта в баланса на дружеството има включен дълготрайни материални активи  

на значителна стойност. Спецификата на дейността изисква в борда на 
директорите да са включени лица с инициативност, познаване на правната рамка 
на дейността, търговско - икономическа прозорливост, подходящо образование 
и опит в управлението. 

Принципалът на дружеството, Общински съвет Разград, носи отговорност 
за създаване на  оптимални условия за успешното му управление и 

развитие,включително и чрез кадровото му  обезпечаване.  
          Съгласно разпоредбите на чл.11 от Наредба №3 на Общински съвет 
Разград,за осъществяване на стопанската дейност на Община Разград чрез 
търговски дружества с общинско участие и чрез общински предприятия, както и 

тази на чл.221,т.4 и т.5 от Търговския закон, Общинският съвет в качеството си 

на едноличен собственик на капитала избира и освобождава членовете на Съвета 
на Директорите и определя възнагражденията им и ги освобождава от 
отговорност,избира контрольор и проверители на дружествата. 
          Мандата и договорите за управление с досегашните членове на Съвета на 
Директорите на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград изтичат на 
06.09.2016г. 

  Поради изтичане на мандата и срока за управление на Съвета на 
Директорите на 06.09.2016г. и със цел постигане на по-добро управление на 
общинската собственост, реализация на нови управленски модели, по-добри 

финансови показатели и ефективен мениджмънт от страна на Съвета на 
Директорите и Изпълнителния директор се изискват  промени и избор на нов 
състав на Съвета на Директорите на дружеството. 
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В тази връзка предлагам следният нов състав на Съвета на директорите на 
„Общински пазари – Разград“ ЕАД гр.Разград с ЕИК 116049644, седалище и 

адрес на управление – град Разград, ул.“Марица“ №2, а именно: 

1. Александър Красимиров Атанасов от град Разград роден на 
17.05.1980г., Магистър по право и с опит в изготвяне на договори, 

процесуално представителство, правни становища,искови молби, жалби 

и други.  

2. Тодор Илиев Иванов от град Разград роден на 19.02.1965г.,Инженер по 

комуникационна техника,Магистър по икономика и с опит по 

реализиране на проекти по финансиращи програми, консултански 

услуги и преподавателска дейност. 
3. Метин Зекерие Мутиш от град Разград роден на 29.07.1981г.Бакалавър 

по Технология на материалите и материалознанието, член на Съвета на 
Директорите на Общински пазари Разград ЕАД от месец юни 2015г. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т.9 и т.23 и чл.22 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.221 

т.4 и т.5,чл.221 т.10,чл.233 ал.1,чл.244 ал.7 от Търговския закон и  чл. 11,т.4 от 
Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване стопанската дейност 
на Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие и чрез 
общински предприятия  Общински съвет Разград 

                                            Р Е Ш И: 

 

1. Освобождава Диана Иванова Колева, Любомир Асенов Райчев  и 

Метин Зекерие Мутиш като членове на Съвета на Директорите на 
„Общински пазари – Разград“ ЕАД гр.Разград с ЕИК 116049644 

поради изтичане на мандата им, считано от 06.09.2016г. 
2. Освобождава от отговорност членовете на Съвет на Директорите 

на Общински пазари Разград ЕАД мандат 2011-2016г. 
3. Избира нов Съвет на Директорите на „Общински пазари – 

Разград“ ЕАД гр.Разград с ЕИК 116049644 в състав: Александър 

Красимиров Атанасов, Тодор Илиев Иванов и Метин Зекерие 
Мутиш. 

4. Определя мандат на новият Съвет на Директорите на „Общински 

пазари – Разград“ ЕАД гр.Разград с ЕИК 116049644 - 5 /пет/ 
години. 

5. Задължава избрания Съвет на Директорите на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр.Разград да предоставя на Общински Съвет 
Разград отчетите за дейността,отчети за финансовото състояние и 

отчет за изпълнението на бизнес плана на дружеството,за всяко 

тримесечие от годината до 30 дни от приключването му. 

6. Определя  размер на брутно месечно възнаграждение на  
членовете на Съвета на Директорите,на които няма да бъде 
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възложено управлението в размер на две минимални работни 

заплати /определени за страната/. 
7. Оправомощава  кмета на Община Разград да сключи от името на 

дружеството договори  с избраните членове на Съвета на 
Директорите,на които няма да бъде възложено управлението  на 
дружеството. 

8. Дава мандат и задължава Изпълнителния директор на „Общински 

пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград, да извърши всички необходими 

фактически действия за вписване на промените по настоящото 

решение в Търговския регистър. 

 

И допълвам, че изискванията на чл. 237, ал.3 от Търговския закон са 
изпълнени. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана 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. 

Госпожо Димитрова, за постоянната комисия по бюджет. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаеми колеги общински съветници, настоящата 
докладна записка беше разгледана подкрепена в постоянната комисия по 

бюджет и финанси и подкрепена от  4 общински съветници гласували „ЗА“, 2 -  

„против”  и 1 – „въздържал се”.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За постоянната комисия по общинска собственост, господин Анастасов.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Проекта за решение бе подкрепен с 4 гласа „ЗА“,  1 -  „против” и  1 - 

„въздържал се”. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За постоянната комисия по законност, господин Монев  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги,  със същия резултат  4 гласа „ЗА”, 1 - „против” и 1 - 

„въздържал се”, проекта за решение  беше подкрепен от комисията.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Госпожо Неделчева, 
заповядайте. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

В решението са изброени няколко качествени показатели на които трябва 
да отговарят членовете на Борда: инициативност, познаване на правната рамка 
на дейността, търговско - икономическа прозорливост, подходящо образование 
и опит в управлението. 

С какви количествени показатели измервате кой кандидат отговаря и кой 

не отговаря на тези изисквания? Например: инициативност, правна рамка и тъй 

и тъй съм взела думата да си кажа и следващите си въпроси, които произтичат 
от този въпрос. На кои от тези показатели не отговарят досегашните членове на 
Борда, които предлагате да бъдат освободени и как преценихте, че новите 
предложения в по – пълна степен отговарят на тези показатели?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Господин Анастасов, ще отговаряте след всеки общински 

съветник, ако има и други или накрая на всички въпроси? Заповядайте. 
 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

След направения анализ за последните няколко години се вижда, че няма 
никакъв ръст в количествените показатели на дружеството. Тоест, задържа се 
едно ниво в последните четири години при управлението на този Съвет на 
директорите. И за да внесем раздвижване в дейността на това дружество сме 
предприели действията за промяна в самия състав. Например: никаква 
инициативност няма в Изпълнителния директор в последните няколко години и 

никаква новост не е въведена, включително и това, че бизнес – плана за 2016 

година представлява построяването на една административна сграда. Нищо 

повече. Следващото, което е – не е направен нито един опит за предоговаряне на 
кредита, който ….. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

Общински съветник Иво Димитров говори без да му е дадена думата. 

Нали трябва да стане с решение.  
 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

Нали трябва да има предложение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ако имате въпроси ще имате възможност да ги 

зададете, след това ще можете да изразите становище, ако искате да направите и 

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

Помагам на общински съветник да не става смешен пред камерите.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Напомням Ви, че има процедура, която следваме. Заповядайте, господин 

Анастасов.  
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

За да не се наруши процедурата аз се опитвам да го извадя от кошмара в 
който попада. 

 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

Благодаря. Както виждате хората, които се предлагат в Съвета на 
директорите имат юридическо образование ……. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

Кое е то?  

 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

Инженер по комуникационна техника, Магистър по икономика. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да не прекъсвате общинските 
съветници.  

 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

Така  че ние сме длъжни да търсим промяна. Завърших. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Председател, дайте да направим така, едно мое предложение: пет 
или десет минути на сесия да го ударим на цирк, да се изпразним така пред 

екраните, пред нашите съграждани ……   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Василев, много Ви се моля ………  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

И аз Ви се моля. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да подбирате думите, които ползвате в зала.  
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 
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Те са точни.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Какво казах. Десет минути всеки да се представя след това да започнем 

сериозната работа.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искрено се надявам, че жителите на Община Разград са достатъчно 

възпитани и могат да си направят сметка кой, какво и как се държи и да оценят 
поведението на всеки. Така че не е необходимо да стигаме до такива 
предложения. Господин Анастасов, приключихте ли? Доуточняващи  въпроси 

ако има. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „ БСП“ 

Аз в същност не получих отговор новите членове, които се предлагат 
освен образование, което то е ясно се удостоверява с диплома, как преценихте, 
че притежават по – добра подготовка и възможности за другите качествени 

показатели, които показахте – кастинг ли им правихте, тестове ли решаваха по 

отношение на правната рамка.    
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

Те не са ученици. Имат достатъчно опит. Виждате на колко години са. 
Достатъчно трудов стаж имат. Доказали са се в сферите, където са работили 

…….. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

Къде са работили? Да ни кажете какво са работили?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, имате въпрос към вносителя ли?  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

Да, имам. Да ни бъдат представени къде са работили, какви успехи са 
пожънали, ……. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля да изчакате да отговори на общински съветник Елка 
Неделчева и след това ще зададете Вашия въпрос към него.  

 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря за което. Приключихте ли, господин Анастасов? 

 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

Може ли да ми отговори или да повторя въпроса, ако не го е чул?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Анастасов, има ли нужда да повтори въпроса общински 

съветник Иво Димитров?  

 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

Не. Александър Атанасов е работил като юрисконсулт в „ИРИС ПРИМ 

2000“ АД и юрисконсулт в „ЛОГИС ТРАНС“ ЕООД гр. Разград от 2010 г. От 
2008 до 2010 в „ИРИС ПРИМ 2000“ АД и от 2010 г. до сега в „ЛОГИС ТРАНС“ 

ЕООД. Той се е занимавал с процесуално представяне и изготвяне на договори и 

правни становища, искови молби, жалби, събиране на вземания и водене на 
преговори ….. 

 

/ Общински съветници говорят и задават въпроси  без да им е дадена 

думата /.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да изслушате отговора на вносителя и 

ако имате въпрос да го зададете след това.  
 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

За Тодор Илиев Иванов - / Димитров, слушай отговорите/.  
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

Аз мога поне трима като ми говорят да въприемам. Не съм …… 

 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

През 2004 – 2007 година в общинска администрация местна власт гр. 

Разград. 2007 – 2010 „Експерсбанк“ клон Разград – експерт по „Управление на 
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екипи от консултанти, маркетинг, проучване, анализи, планиране, управление на  
проекти и преподавателска дейност.  

 

/ Общински съветници, задават въпроси без да им е дадена думата./ 

 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

Военния институт в Шумен. И сега има договор, който изпълнява. Есенно 

време има курсанти, има студенти.  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

Как ще изпълнява тогава работата в „Общински пазари“ с ангажиментите 
си във военното училище?  

 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

Той е граждански договор. За Метин Метиш – 2004 завършил образование. 
2007 – 2010 г. – технически ръководител в ОП „Разградлес“ . 2015 – 2016 г. член 

на Борда на директорите в „Общински пазари Разград “ ЕАД.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Анастасов? 

 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Парашкевов, заповядайте. 
 

Г-н Галин Парашкевов – ПП „ГЕРБ“ 

Аз исках да кажа на госпожа Неделчева, че в изложението господин 

Анастасов много добре каза, че сегашното ръководство няма никакъв прираст на 
„Общински пазари“ Разград. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Господин Парашкевов, въпроса не беше зададен към Вас. Като какъв ми 

отговаряте в момента?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Може да изразите становище, господин Парашкевов. 
 

Г-н Галин Парашкевов – ПП „ГЕРБ“ 

Добре. Изразявам становище.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 
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Но в момента задаваме въпроси.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

След малко. Господин Иванов, за въпрос ли? Заповядайте. Не ми 

изземвайте функциите, госпожо Неделчева.  
 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря, госпожо Председател. Реплика към господин Иво Димитров: 
Искам да го попитам като вносител на докладната през 2008 година как той 

подбра тогавашния състав на Борда на директорите на „Общински пазари 

Разград“ ? И как така в последния момент внасяте докладна записка на 
постоянната комисия по законност с липсващи имена и преди сесията се появява 
докладна с фигуриращи имена в докладната записка? Как Вие еднолично 

избрахте тези трима човека, че и ги предложихте на Общинския съвет тогава?   

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

За 2008 година тъй като /отговарям на въпроса/ - за предишния борд аз 
искам да кажа, че Борда беше предложен и от много кандидатури не само от три, 

бяха избрани най – подходящите. Господин Кмета също може да потвърди как 

стана избирането и той така може да Ви каже на какви критерии държахме 
хората да отговарят за да могат наистина да обърнат „Общински пазари“ от 
едно, от един пазар, който приличаше на марокански пазар с едни чаршафи и 

едни найлони и едни натрупани щайги по пътя където не можеха да се разминат 
двама купувачи бяхме твърдо решени да изберем най – подходящите хора, които 

могат да сложат край на този кошмар в центъра на Разград, които да вдигнат на 
крака дружеството и да можем след това да се похвалим с това, че сме 
направили правилният избор. В последствие на това същото това мнозинство, 

което избра въпреки яростната съпротива на тогавашното ръководство показа, 
че този Борд на директорите има капацитета, има силите, има възможностите да 
промени Общинския пазар. А сега Вие искате на мястото на човека, който беше 
направил в последните дни на своето управление, предишният Изпълнителен 

директор за колко хиляди левове ставаше въпрос неизплатени заплати, за 
някакви 25 ли 30 хиляди лева помогнете ми, има тук общински съветници, които 

са били по това време, Кмета също знае, той беше общински съветник тогава и 

Общината се наложи на този човек да бъде изплатена една колосална сума. 
Въпреки това от този минус от който тръгна сегашното ръководство винаги е 
излизало на печалба и от 2008 година до 2016 година увеличение от 430 000 на 
800 000 дълготрайни активи. Това какво е? Сега предлагате, аз не напразно казах 

някой с военно образование. Нямам нищо против това, че някой военен е 
племенник на предишния управител. Много добре, ще черпи идеи, ще трупа 
опит на гърба на чичо си ли, на вуйчо си ли там не знам. Значи той няма така на 
голо място да стъпи.           
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, много Ви се моля.   
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

/ Разговори в залата/. Аз отговарям. Защо, имаш някакви притеснения ли? 

Защото предлагате глупости.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, всеки може да си изрази мнението, становището.   

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

Така. Искам също така, …. Да довършвам въпроса който ми беше зададен. 

Пред мен е протокол №1 от 31 май 2016 година от този мандат, който е 
подкрепен с гласа на питащия, където в т.2.5 – „Определя да бъде изплатено 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 2015 година.“  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли?  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не, не съм приключил. Обяснявам за да получи адекватен и пълен отговор 

питащия. Какво се промени от 31 май до внасянето сега на тази докладна? 

Риторичен въпрос към себе си за да може той да се ориентира защо го карат така 
да гласува. Какво се промени? „Общински пазари Разград“ в изпълнение на 
решение на нашия Общински съвет, в изпълнение на няколко решения, които 

последователно са прилагани, на следващата стъпка стана ясно, че дружеството, 

което увеличи двойно своите материални активи за последните години, отново 

ще повторя, от 430 000 на 800 000 и ръста на печалбата от 5.26, от 4.74 % се 
вдига на 16, 28 на 16, 54 от приходите. А ти колко вадиш бе? Колко печелиш на 
година, я кажи? Така, продължавам. Защото им се струва на някои, че печалба на 
година от едно дружество 16%  е малко. Аз се изненадвам тука как има хора 
които …… продължавам. Продължавам да отговарям. Когато беше внесено и 

стана ясно, че сегашното ръководство може да изпълни зададеното от 
Общинския съвет може да построи сградата, която ще бъде кошмара на 
определени кръгове, които създават хранилки за общински съветници. 

Общинската собственост щеше да се сдобие със сграда, която ще бъде пряк 

конкурент на някои частни структури в Разград. И това нещо трябва да бъде 
убито. Как да бъде убито като хората, които имат възможност да го свършат 
бъдат отстранени, бъдат сложени пионки, които нищо няма да направят, което 

решенията на Общинския съвет ще бъдат саботирани не умишлено, а поради 

невъзможност. Такива хора сте подбрали. И това е основната идея да бъде 
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унищожено „Общински пазари“. Но на територията  на „Общински пазари“ да 
няма сграда, която да бъде конкурент на частните интереси – общинска сграда. 
Това нещо за да бъде саботирано реализирането е внесена тази докладна 
записка. Отговорих ли напълно? Има ли допълнителни въпроси?              

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не, няма доуточняващи. Други въпроси имате ли към вносителя? Не 
виждам желаещи. Изказвания. Предложения. Заповядайте, господин Ненчев. 
Имате право като общински съветник до 10 минути.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Уважаеми общински съветници, ние считаме, че предложението което 

прави нашият колега Наско Анастасов е погрешно и лошо предложение. И това 
предложение не следва да се възприема. Освен това, което вече беше казано 

общинските съветници и ръководството на общинската администрация са 
наясно, че сегашния ръководен екип на това търговско дружество се справя 
успешно със своите задачи. То е с един работен екип, който в продължение вече 
на не малко години показа качествени възможности за изпълнение на редица 
дейности и мероприятия, които подобряват дейността на това търговско 

дружество. И най – предубедения не може да отрече факта, че в последните 
години както вече беше казано настъпиха значителни подобрения в Разградския 
пазар и той е вече едно съвременно, отговарящо на европейските изисквания 
търговско средище. Върховен цинизъм и двуличие ще бъде за тези, които в 
продължение на последния мандат от 2012 година до сега даваха положителна 
оценка на досегашното ръководство. Приемаха без забележки представените 
отчети и доклади и баланси и награждаваха ръководството за чудесно свършена 
работа с допълнителни парични стимули, сега да се отричат от своите решения, 
от своите позиции и от своите становища. Ние считаме, че интересите на 
Общината налагат ръководството на дружеството да бъде запазено в 
досегашният му състав.  С едно такова решение ще бъде дадена възможност да 
продължат и да се развият добрите идеи, които са известни в Общинския съвет и 

тук искам да направя една реплика на прежде говорящите, че щяла да се строи 

само сграда за администрацията. Няма такова нещо. Усилията за подобряване на 
материалната база са факт и не може да се оспори успешно въвеждане  и 

експлоатиране на модерни съоръжения за пазара. Идеята за изграждане на нова 
сграда не е за администрацията, това ще бъдат три или четири стаи от тази 

сграда, а всичко друго е за бизнес дейност и за развитие и за усъвършенстване 
на дейността на дружеството. Затова аз считам, че вносителят неправилно е 
преценил най – важните моменти и обстоятелства, които са определящи за 
решаването на този въпрос. И мъдрото ръководство и управление от страна на 
Общинския съвет ще бъде изразено именно с това, че на базата на досегашните 
оценки, на базата на досегашните постигнати положителни резултати да се даде 
възможност на доказалия се екип да продължи да работи. В тази връзка госпожо  
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Председател, в съответствие с Правилника  аз ще направя и предложения по 

проекта за решение. Тези предложения ще касаят както мотивната, 
обстоятелствена част на решението така също и диспозитива. Ще зачета 
предложението, което правим за диспозитива по тази докладна записка. То е за 
заместващ текст и да бъде както следва: този текст касае точките от 1 до , както 

следва – т.1 да има следната редакция: „Преизбира членовете на Съвета на 
директорите на „Общински пазари – Разград“ ЕАД гр. Разград с ЕИК 116049644, 

седалище и адрес на управление – град Разград, ул.“Марица“ №2, както следва: 
Диана Иванова Колева, Любомир Асенов Райчев и Метин Зекерие Мутиш и ги 

освобождава от отговорност за досегашния мандат 2011 – 2016 година“, 

включващ и текста на точка втора. Точки втора и трета от диспозитива на 
предложението на господин Наско Анастасов да отпаднат и съответно точките 4, 

5, 6, 7 и 8 да станат съответно 2, 3, 4, 5 и 6. По отношение на обстоятелствената 
част ние считаме, че решението на Общинския съвет следва да бъде следното, а 
именно: „Общински пазари – Разград“ ЕАД  със седалище  и адрес на 
управление – град Разград, ул. „Марица“ №2, ЕИК посочен е търговско 

дружество със 100% общинско участие. Дружеството е с едностепенна система 
на управление, Съвет на директорите чийто мандат изтича през месец септември 

2016 година. Членовете на Съвета на директорите към настоящия момент са 
изброени Диана Колева, Любомир Райчев, Метин Зекерие Мутиш. От началото 

на мандата им след септември 2011 година са отчетени много добри 

икономически и стопански резултати, което в решаваща степен се дължи на 
доброто управление на Съвета на директорите независимо от финансово – 

икономическата криза на страната през час от мандата им. Приети са от 
Общински съвет Разград годишните финансови отчети  на дружеството за 
годините от 2011 до 2015 с много добри резултати, като са освободени от 
отговорност за дейността си членовете на Съвета на директорите. С решение на 
Общинския съвет за тези много добри резултати е определяно всяка година и 

допълнително възнаграждение като стимул за добра работа на Изпълнителния 
директор на дружеството. Материалната база на дружеството непрекъснато се 
обновява. Успешно са въведени и се експлоатират модерни съоръжения за 
закрит пазар. Осигурени са добри условия за дейността на търговците и 

удобства на гражданите. С оглед на постигнатите много добри финансови 

показатели и ефективният мениджмънт от страна на Съвета на директорите и 

Изпълнителния директор се налага извода, че за доброто на дружеството ще 
бъде преизбирането на същия Съвет на директорите и определянето на нов 
мандат до максимално допустимия срок от 5 години. След това следват 
съответните нормативни основания, които са същите и диспозитив, който вече 
прочетох и съм записал. Представям Ви тази обстоятелствена част за вписване в 
протокола.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Да, тази обстоятелствена част всъщност е от докладната записка, която е 
по извънреден способ, която ние не приехме да бъде разгледана на тази сесия.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Да, точно така. Като отделна точка.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще помоля просто, за да не я чета след това при гласуването имате я 
всички пред себе си да ползвате това като текст. Приемате ли го, господин 

Ненчев? Благодаря Ви много.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

И алтернативно имам и едно друго предложение: след това в хода на 
цялата процедура, то е процедурно като се стигне до гласуването на отделните 
предложения е Общинският съвет да гласува поотделно предложението на 
господин Наско Анастасов за освобождаване на тримата членове на досегашния 
състав на Съвета на директорите, съответно и за гласуване на предложенията за 
новия състав. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искате да гласуваме диспозитива точка по точка.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Касаещ имената. Точка първа от това, което предлага господин Анастасов 
и точка трета за поименното гласуване. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

За всеки член който се освобождава и който се предлага да бъде отделно 

гласуван. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Те са в една точка. В една точка са имената и как точно предлагате 
процедурно да се случи това име по име.   

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Ще Ви кажа. Вие като Председател ще обявите следното: Подлагам на 
гласуване по точка първа от предложението преизбиране на кандидата за член 

на Съвета на директорите и казвате първото име, а първото име тук как е 
записано Александър, второто име е Тодор и третото е Метин. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има ли други изказвания и предложения? Заповядайте, госпожо 

Димитрова. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, госпожо Радославова. Отново съм провокирана от нашите 
двама най – активни общински съветници и най – дългогодишни съветници към 

Общински съвет Разград да взема отношение по настоящата докладна записка и 

основно ще се позова на протокол № 13 от 01.07. 2008 година. Само, че там 

вносителят беше господин Иво Димитров, а в категорична и яростна опозиция 
беше господин Стоян Ненчев. Първо искам да ви обърна малко внимание, че в 
Търговския закон  …. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля на микрофона, госпожо Димитрова.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Че в Търговския закон никъде няма изискване да има мотиви за смяната на 
Управителните съвети, за назначаване на управители на Бордове на директори. 

Така, че всички мотиви които се изказаха тук и всички питания са малко 

безпринципни. Цитирам изказване на един от нашите така любими общински 

съветници. В същото време ние като Общински съвет можем да бъдем 

постоянна заплаха като Дамоклевия  меч и всеки един ръководител, който днес 
изберем да заспива и да се събужда с мисълта, че ако не си върши работата 
точно на другия месец ще се внесе докладна записка и той ще си тръгне по пътя 
откъдето е дошъл. Не можем да толерираме толкова години несменяемост на 
ръководителите на общински предприятия, на общински търговски дружества. 
За мен това е недопустимо. Хора, които са се изчерпали и професионално не 
могат да продължат. Трябва да се внесе нова енергия – продължавам да цитирам. 

Така – малко по – нататък: господин Ненчев, Вие сте се опълчили точно на това 
ръководство, което в момента отново предлагате да бъде гласувано и да 
продължи дейността на „Общински пазари“. Казвате, че действайки Иво 

Димитров тогава е действал по тясно партийни интереси, че той се опитва да 
направи с неговия революционен  ентусиазъм е решил бързо да направи 

революция в град Разград и бързо да реши кадровите въпроси, които са предмет 
на докладната записка. Осем години по – късно обаче Вие напълно си 

противоречите като казвате, че сте доволни от този екип. Виждате ли, че 
понякога ако се рискува и може да се направи някаква промяна резултатите най 

– вероятно може да са малко по – добри отколкото са били. Но Вие не знаете 
какви резултати би могъл да постигне следващия екип. Така ли е? Така, че 
уважаеми колеги общински съветници, …..     
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/ Общински съветник Иво Димитров репликира общински съветник 

Радиана Димитрова/. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да се изслушваме. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Уважаеми колеги общински съветници, ако решите да направим 

съответните промени, да дадем шанс на нови хора да реализират своята 
политика моля направете го. Всички Вие много добре знаете, че имате волята и 

възможността като общински съветници да им отнемете това право във всеки 

един момент. Благодаря Ви.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Кратка реплика, госпожо Председател. Ще ми позволите ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Ненчев, имате право.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Госпожа Радиана Димитрова скрива голяма част от фактите, които касаят 
обсъждания въпрос. И за да бъде ясно на общинските съветници членовете на 
сегашния Съвет на директорите – Любомир Райчев е член от 2011 година. За 
каква 2008 ще ми говорите. Другия член пък е от 2014 или 2015 година ако не 
греша. Тогава ние имахме възражения срещу членовете на Съвета на 
директорите, които вече отдавна са отпаднали и Общинския съвет  сам се е 
убедил, че те не са добро решение и добър избор. И Общинския съвет е 
поправил тази своя грешка като е формирал в последния мандат един работещ 

екип. Госпожо Димитрова, трябва да бъдем коректни и, че там имената за които 

говорите за 2008 година бяха съвсем, съвсем други. И за тях бяха притесненията, 
че няма да се справят и тези притеснения се оправдаха.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания, предложения по докладната записка? 

Няма такива. Имаме постъпило предложение за заместване на основание чл. 60 и 

чл.81, ал.1, т.3 от нашия Правилник. Разбрахте, че мотивната част е изцяло от 
докладната записка, която имате пред себе си и която не приехте да влезе по 

извънредния способ за разглеждане в тази сесия. В диспозитива предложението 

за промяна ще го изчета от писмения вид, в който сте ми го дали: т.1.  

„Преизбира членовете на Съвета на директорите на „Общински пазари – 

Разград“ ЕАД гр. Разград с ЕИК 116049644, седалище и адрес на управление – 

град Разград, ул.“Марица“ №2, както следва: Диана Иванова Колева, Любомир 
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Асенов Райчев и Метин Зекерие Мутиш и ги освобождава / обединява с т.2 / от 
отговорност за досегашния им  мандат 2011 – 2016 година  

2. Точка 2 и 3 от диспозитива да отпадне. 
3. Т.т. 4, 5, 6, 7, 8 стават 2, 3, 4, 5, 6. 

Това е нали?  

Уважаеми дами и господа общински съветници, ….. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Само една малка корекция на нещо, което не знам грешка на езика или 

така е написано защото с решение от 31 май те са освободени от отговорност.   
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

За стопанската, за 2015 година.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Сега е за целия мандат. С начина по който е формулирано е за целия 
мандат.  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Да, разбрах. Добре.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Изясни ли се това за всички?  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Рутинна процедура за оформяне на такъв тип произнасяне.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Подлагам на гласуване с вдигане на ръка така представените ви изменения 
по докладната записка. Моля, който е „ЗА“ да гласува. „Против“. „Въздържали 

се“.  

 

С 12 гласа „ЗА“, „против“ – 7, „въздържали се“ – 6, предложението на 

общински съветник Стоян Ненчев не се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. № 445.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Аз направих процедурно предложение за начина на гласуване. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Да, благодаря Ви за това. Има направено от общински съветник Стоян 

Ненчев процедурно предложение да бъдат гласувани поотделно имената от 
диспозитива и за освобождаването и за преизбирането и за назначаването. И за 
освобождаването на стария поименно и за избирането на новия поименно.  

Подлагам на гласуване това процедурно предложение, който е „ЗА“, моля 
да гласува. „Против“. „Въздържали се“.  

 

  С 8 гласа „ЗА“, „против“ – 13, „въздържали се“ – 2, процедурното 

предложение  не се приема. 

 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. № 445. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.08.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

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  +  

12. Илия Христов Илиев  +  

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

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 Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов  +  

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, моля Ви в процедура сме на гласуване.  
  

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

 Янка Георгиева не каза на микрофона и не чух. Понеже е поименно и 

искам да знам какъв е вота на колежката Янка. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Ще Ви помоля да спрете с цирковете на тази сесия! Изявихте се 
достатъчно.  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Какъв цирк има, когато не съм чул и искам да знам какъв е поименния 
вот……. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Този, който трябва да чуе е дежурният секретар, който ще обяви 

резултатите.  
 

 С 16 гласа „ЗА“, „против“ – 13, „въздържали се“ – няма, докладната 

записка не се приема.   

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Госпожо Председател, тъй като имаше неяснота по гласуването моля да се 
повтори, но преди това 10 минути почивка.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 За повторно гласуване. Обявявам 10 минути почивка.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

 Не може, в процедура на гласуване. Трябва да приключи гласуването. 

Госпожо Председател, грубо нарушавате, в процедура на гласуване сме и 

почивка може да се даде след това. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, по искане на председателя на групата на ПП „ГЕРБ“ 

давам 10 минути почивка.  
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 / Шумни разговори между общинските съветници/. 

 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 След поисканата почивка пристъпваме към повторно гласуване на 
докладна записка с вх. № 445. Гласуването е поименно.  

 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

30.08.2016 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

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  +  

12. Илия Христов Илиев  +  

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров отсъства   

15. Левент Али Апти отсъства   

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 Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов  +  

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 192 

 

На основание чл. 27, ал. 4  от  ЗМСМА,  Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване, с 16 гласа „ЗА”, „против” – 13, „въздържали се” – 

няма, 

Р Е Ш И: 

 

1. Не приема докладна записка с вх. № 445/ 16.08. 2016 г. от Наско 

Стоилов Анастасов  -  Общински съветник и председател на ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол 

ОТНОСНО: Промяна на членовете на Съвета на Директорите на 

търговско дружество със 100% общинско участие на Община Разград- 

„Общински пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград. 

Решението да се изпрати на областния управител и на кмета на общината в 
седемдневен срок от приемането му. 

 

 

С Т А Т И Я  21 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 447. 

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

Относно: Определяне на представители на Общински съвет Разград 

за членове на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия в 

община Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев - Кмет на община Разград 

Благодаря госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа общински 

съветници, Съгласно разпоредбите на чл.65а,ал.1 от Закона за защита при 

бедствия/ЗЗБ/ за подпомагане изпълнението на дейностите по чл.65 от същия 
закон от страна на кмета на общината, се създава общински съвет за намаляване 
на риска от бедствия. 
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Съгласно чл.65а,ал.2 от ЗЗБ членовете на съвета  са заместник-кметовете 
на общината, главния архитект на общината, представители на общинския съвет, 
ръководители на структурите за спешно реагиране, юридически лица и други, 

имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. 
Председателстването, определянето на поименния състав на съвета и 

неговите правомощия са определени в разпоредбите на чл.65а и чл.65б от Закона 
за защита при бедствия. 

Като се отчита важното значение на общинския съвет за намаляване на 
риска от бедствия и в изпълнение на законовото изискване, предлагам 

Общински съвет Разград да вземе следното                                      РЕШЕНИЕ: 

1.Избира за представители на Общински съвет Разград в състава на 
общинския съвет за намаляване на риска от бедствия 

общинския съветник………………………………………………… 

общинския съветник………………………………………………… 

двама общински съветници.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е разгледана в постоянните комисии: по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения 
на гражданите и връзка с неправителствените организации и околна среда, 
селско, горско, водно и ловно стопанство.  

Господин Монев, за постоянната комисия по законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, проекта за решение беше подкрепен със 7 гласа „ЗА”, 

без „против” и „въздържали се”  като в проведения дебат в комисията колегите 
общински съветници направиха конкретни предложения за включване на 
общинския съветник, заместник – председател на комисията по ТСУ колегата 
Джипо Джипов и председателя на постоянната комисия по околна среда госпожа 
Френкева. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 
среда.  

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги 

общински съветници, настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната 
комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и с 4 гласа 
„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ бе подкрепен проекта за решение. 
Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Въпроси към вносителя имате ли?  

Не виждам желаещи. Изказвания и предложения. Заповядайте господин 

Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“  

Едно предложение за заместване. Общинският съветник Джипо Джипов 
поради голямото натоварване и участие в други комисии моля да бъде заменено 

с Веселин Спасов.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Ще го внесете ли в писмен вид? Другото предложение, 
което идва от комисията по законност е за Валентина Френкева, която е 
председател на постоянната комисия по околна среда. Аз в зала правя това 
предложение. Има ли други предложения за попълване на състава на Общинския 
съвет за намаляване на риска от бедствия? Заповядайте, госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Имам предложение за Мариан Иванов.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще го внесете ли в писмен вид? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли други предложения? Изказвания във връзка с докладната. Не 
виждам желаещи. Заповядайте, господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на  
Госпожо Председател, ще ми позволите при положение, че имаме повече 

от две предложения за избор на представители на нашия Общински съвет в 
състава  на съвета за намаляване на риска от бедствия ще си позволя да 
предложа процедурни правила за провеждане на избора, в смисъл такъв, че 
всеки един от колегите общински съветници  да има право да гласува само за 
две от предложените номинации, като всеки един последващ избор при вече 
направени две гласувания да бъде недействителен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докато изчакваме предложението в писмен вид от 
общински съветник Радиана Димитрова подлагам на гласуване процедурното 

предложение на Калоян Монев. Моля, който е съгласен да приемем тези 
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процедурни правила за гласуване да гласува с вдигане на ръка. Тоест, всеки има 
право да гласува за две от предложенията.  

 

С 21 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

процедурното предложение се приема.  

 

Пристъпваме към гласуване на направените предложения за попълване на 
състава на Общинския съвет от състава на Общински съвет Разград по реда на 
тяхното постъпване: 

1.Предложение от Иво Борисов Димитров в състава на общинския съвет да 
влезе Веселин Спасов. Моля, който е „ЗА“ да гласува. „Против“. „Въздържали 

се“.  

 

С 10 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 11.  

 

2. Пристъпваме към гласуване на предложението за Валентина Френкева. 
Който е „ЗА“ моля да гласува. „Против“. „Въздържали се“. 

 

С 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. 

 

3.Пристъпваме към гласуване за Мариан Пламенов Иванов.  
Който е „ЗА“ моля да гласува. „Против“. „Въздържали се“. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок 

Янка как гласува? 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Тя избяга.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 

С 13 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Госпожо Председател, ще позволите ли кратко от името на група 
съветници. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Уважаеми колеги, уважаеми колеги от ГЕРБ, елементарните правила на 
демокрацията изискват при формирането на такива колективни органи да дават 
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и възможност да участват в тези органи представители на различни групи 

съветници. Двамата съветника ако не греша поправете ме са от една група 
съветници. Така ли е или не е? Ако е така, не е феър плей. И трябваше поне 
единия от членовете да бъде от друга група съветници.  

 

/ Разговори между общинските съветници за направените предложения/. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Ненчев? Пристъпваме към гласуване на 
докладната записка в цялост с приетите предложения за попълване на състава с 
представители на Общински съвет Разград в състава на общинския съвет за 
намаляване на риска от бедствия - Валентина Френкева и Мариан Иванов. Моля, 
който е „ЗА“ да гласува. Гласуваме с вдигане на ръка. „Против“. „Въздържали 

се“. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 193 

 

Съгласно разпоредбите на чл.65а,ал.1 от Закона за защита при 

бедствия/ЗЗБ/ за подпомагане изпълнението на дейностите по чл.65 от 

същия закон от страна на кмета на общината, се създава общински съвет за 

намаляване на риска от бедствия. 

Съгласно чл.65а,ал.2 от ЗЗБ членовете на съвета  са заместник-

кметовете на общината, главния архитект на общината, представители на 

общинския съвет, ръководители на структурите за спешно реагиране, 

юридически лица и други, имащи отношение към намаляването на риска 

от бедствия. 

Председателстването, определянето на поименния състав на съвета и 

неговите правомощия са определени в разпоредбите на чл.65а и чл.65б от 

Закона за защита при бедствия. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.23 от 

ЗМСМА, и чл.65а,ал.2, във връзка с ал.1 от Закона за защита при бедствия, 

Общински съвет Разград, с 22 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – 3, 

                                        РЕШИ: 

 

1.Избира за представители на Общински съвет Разград в състава на 

общинския съвет за намаляване на риска от бедствия 

общинския съветник Валентина Маркова Френкева-Белчева 

общинския съветник Мариан Пламенов Иванов. 
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2.Настоящето решение да се изпрати  на Кмета на община Разград и 

Областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането му. 

 

 

С Т А Т И Я  22 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на последната докладна записка от първа 
точка в дневният ни ред с вх.№ 448. 

Докладна записка от Надежда Радославова Димитрова -                

Председател на Общински съвет Разград 

Относно: Определяне на представител на Общински съвет Разград 

за член на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област 

Разград.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно разпоредбите на чл.64а,ал.1 от Закона за защита при 

бедствия/ЗЗБ/ за подпомагане изпълнението на дейностите по чл.64 от същия 
закон от страна на Областния управител на област Разград, се създава областен 

съвет за намаляване на риска от бедствия. 
Съгласно чл.64а,ал.2от ЗЗБ членовете на съвета  са кметовете на общини 

или оправомощени техни представители, по един представител на  общински 

съвет от всяка община на територията на областта, ръководители на структурите 
за спешно реагиране, юридически лица и други, имащи отношение към 

намаляването на риска от бедствия. 
Председателстването, определянето на поименния състав на съвета и 

неговите правомощия са определени в разпоредбите на чл.64а и чл.64б от Закона 
за защита при бедствия. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.23 от ЗМСМА, 

и чл.64а,ал.2, във връзка с ал.1 от Закона за защита при бедствия, ви предлагам 

да вземете следното Решение:  
1.Избира за представител на Общински съвет Разград в състава на 

областния съвет за намаляване на риска от бедствия общинския съветник: 

Валентина Маркова Френкева-Белчева 

Докладната записка е разгледана в постоянните комисии: по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения 
на гражданите и връзка с неправителствените организации и околна среда, 
селско, горско, водно и ловно стопанство.  

Господин Монев, за постоянната комисия по законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 
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Уважаеми колеги, със 7 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се”  

проекта за решение беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна среда.  
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги 

общински съветници, на настоящото заседание на  постоянната комисия по 

околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство с 4 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“  подкрепи решението на настоящата докладна 
записка . 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения. Няма такива. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с 
вх. №448.  

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 194 

 

Съгласно разпоредбите на чл.64а,ал.1 от Закона за защита при 

бедствия/ЗЗБ/ за подпомагане изпълнението на дейностите по чл.64 от 

същия закон от страна на Областния управител на област Разград, се 

създава областен съвет за намаляване на риска от бедствия. 

Съгласно чл.64а,ал.2от ЗЗБ членовете на съвета  са кметовете на 

общини или оправомощени техни представители, по един представител на  

общински съвет от всяка община на територията на областта, 

ръководители на структурите за спешно реагиране, юридически лица и 

други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия. 

Председателстването, определянето на поименния състав на съвета и 

неговите правомощия са определени в разпоредбите на чл.64а и чл.64б от 

Закона за защита при бедствия. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.23 от 

ЗМСМА, и чл.64а,ал.2, във връзка с ал.1 от Закона за защита при бедствия, 

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

се“ – няма, 

 

                                        РЕШИ: 
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1.Избира за представител на Общински съвет Разград в състава на 

областния съвет за намаляване на риска от бедствия 

общинския съветник: Валентина Маркова Френкева-Белчева 

2.Настоящето решение да се изпрати  на Кмета на общината и на 

Областния управител на област Разград в седем дневен срок от приемането 

му. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 С това изчерпахме точка първа от дневният ред. Пристъпваме към точка 
втора.  
 

 

ТОЧКА ВТОРА 

 ПИТАНЕ 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към точка втора  – питане. Постъпило е чрез Председателя 
на Общински съвет Разград  до Кмета на Община Разград доктор Валентин 

Василев питане от групата общински съветници на ПП „БСП“  в Общински 

съвет Разград . Госпожо Неделчева, кой ще развие питането?  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Аз ще го развия.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ръководител на групата съветници от ПП „БСП“ 

Благодаря госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, 

уважаеми колеги, на основание чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42, 

ал.1, т.4 и чл. 05, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация за мандат 2015 – 2019 г. отправяме питане към кмета на Община 
Разград д-р Валентин Василев 

Относно: Уволнения на служители от общинската администрация и 

структурните й звена.  
 

Уважаеми господин Василев, 
От началото на настоящия мандат в публичното пространство периодично 

се появява информация за освобождаване от работа на общински служители, 

работещи в общинските звена и структурата на общинската администрация. В 

края на 2015 година в рамките на 1 месец масово бяха уволнени редица 
специалисти на възлови места в администрацията.  Имаме информация, че този 
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процес продължава и сега. Повечето от тях не са на ръководни длъжности, а са 
редови служители на трудови договори. Повечето не са партийно обвързани, не 
е имало забележки или оплаквания от граждани за качеството на тяхната работа. 
Между тях са майки с малки деца, както и такива с ученици и студенти. Това са 
професионалисти, създадени с годините и преминали през многократни 

атестации, обучения и квалификации.  

В резултат на това бяха допуснати редица съществени пропуски в работата 
на някои общински отдели и звена, които носят преки и косвени загуби за 
общината. До този момент от Ваша страна липсва обяснение за причините, 
поради които се освобождава един или друг служител. 

Във връзка с гореизложеното нашите въпроси са: 
1. Колко общо са освободените служители от встъпването Ви в длъжност 
досега? 

2. Какви са причините за  освобождаването на тези служители? 

3. Какъв е размерът на средствата, изплатени като обезщетения на 
освободените служители? 

4. Тези средства предвидени ли са в бюджета? 

5. Има ли новоназначени служители на освободените места, по какъв 
критерий са избрани, спазени ли са процедурите по Закона за 
държавния служител? Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Кметът ще отговори на питането на следващото заседание 
на Общинския съвет, така както е по Правилник. С това изчерпваме точка втора 
от дневния ред и пристъпваме към  

 

 

ТОЧКА ТРЕТА 

 ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

= Постъпила е информация, относно актуализираното разпределение на 
променения бюджет на Община Разград след извършени корекции през второто 

тримесечие на 2016 година от доктор Валентин Василев – Кмет на Община 
Разград. 

= Постъпил е отчет за дейността на „ДКЦ  1 Разград“ ЕООД за второто 

тримесечие на 2016 година, отчет за финансовото състояние, отчет за приходите 
и разходите и счетоводен баланс за второто тримесечие на 2016 година, 
изпратени от Управителя на дружеството д-р Денев.  

= Постъпила е справка за дейността на РУ на МВР гр. Разград за месец 

юни 2016 година от Главен инспектор Деян Георгиев – началник на Районно 

управление на МВР гр. Разград.  
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С това изчерпахме дневния ред на днешната изнесена сесия  в 20:20 часа, 
обявявам сесията за закрита. Желая на всички хубава вечер.  

 

 

 

 

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:  П /Не се чете/ 

                                                                           / Надежда Радославова / 

            ПРОВЕРИЛ  СЕКРЕТАР: /П не се чете/ 

               /Емине Хасан/ 


