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   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 15 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 29.09. 

2016 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  29. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 28 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включи общински съветник Ахтер Чилев. 
По уважителни причини отсъстваха общинските съветници: 

Божинел Христов, Марина Христова, Наско Анастасов и Янка Георгиева. 
 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На заседанието присъстваха: г-н Валентин Василев – кмет на 
Община Разград;  г-жа Галина Георгиева – зам. -  кмет на Община Разград; 

представители на общинска администрация; кметове на населени места; 
журналисти; граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добър ден! За днешната редовна сесия  на Общински съвет Разград 

са се регистрирали 28 общински съветници. По уважителни причини 

отсъстват общинските съветници: Божинел Христов, Марина Христова, 
Наско Анастасов и Янка Георгиева. 

 

Дежурен секретар е общински съветник Петя Петкова. 

 

При наличието на кворум откривам редовното заседание на 
Общинския съвет. Пристъпваме към разглеждането на дневния ред за 
днешната сесия, който съдържа три точки: 

1. Докладни записки. 

2. Отговор на питане и 

3. Текущи. 

Имате ли предложения по така представения дневен ред? Не 
виждам желаещи. Пристъпваме към гласуване на дневният ред за 
днешното заседание. Моля гласувайте.  
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С 25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

дневният ред се приема.  

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 462. 

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

Относно: Обезпечаване на авансово плащане чрез издаване на 

запис на заповед за Проект „Превенция на социалното изключване и 

намаляване на бедността сред децата в Община Разград“  финансиран 

по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-

0061-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско 

развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, на 28.06.2016 г. 
между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна 
дирекция "Европейски фондове, международни програми и проекти" и   

Община Разград е подписан Административен договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020 г., по Процедура чрез директно 

предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско 

развитие” за реализиране на Проект „Превенция на социалното 

изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград“. 

Общата стойност на допустимите разходи по Проект „Превенция на 
социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в Община 
Разград“, финансиран по Договор е 588 567 лв., а срокът за изпълнение на 
Проекта е 27 месеца. 

Авансовото плащане по Договора, е до 20 % от стойността на 
безвъзмездната финансова помощ към Бенефициента, в размер до 

117 713.40 лв. /сто и седемнадесет хиляди седемстотин и тринадесет лв. 40 

ст/.  
Съгласно т.3.8.1,т. 3.9. и т. 3.14 от подписания  административен 

договор, при подаване на документи за Искане на средства за авансово 

плащане е необходимо Община Разград, в качеството си на Бенефициент, 
да предостави заедно с искането за плащане и Запис на заповед за размера 
на отпуснатия аванс, в полза на Управляващия орган, както и Решение на 
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общински съвет, с което се разрешава поемане на задължението посочено в 
Записа на заповед. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 23 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, представляващо до 20 % от стойността по Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по Процедура 
чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно 

детско развитие” за реализиране на Проект „Превенция на социалното 

изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград“, 

чрез издаване на Запис на заповед в полза на Министерството на труда и 

социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” – Главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти”, който обезпечава пълния 
размер на авансовото плащане по договора. 

2. Упълномощава кмета на  Община Разград  да извърши всички 

необходими действия за обезпечаване на авансово плащане 
представляващи 20 % от стойността на подписания Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., по Процедура 
чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно 

детско развитие” за реализиране на Проект „Превенция на социалното 

изключване и намаляване на бедността сред децата в община Разград“, в 

размер до 117 713.40 лв. /сто и седемнадесет хиляди седемстотин и 

тринадесет лв. 40 ст./,  чрез издаване на Запис на заповед без протест и 

разноски, платим на предявяване, в полза на Министерството на труда и 

социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” – Главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти”, който обезпечава пълния 
размер на авансовото плащане по договора. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в три постоянни 

комисии: в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените 
организации и в ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. 
Госпожо Димитрова, за постоянната комисия по бюджет. 
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Радиана Димитрова я няма. Ще помоля някой от звеното да я извика. 
За законност, господин Монев. Благодаря Ви, че сте тук.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги,  с  5 гласа „ЗА”, без „против” и 1 - „въздържал се”, 

докладната записка   беше подкрепена от комисията. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Доктор Петров, за комисията по социална политика. 
 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Благодаря, госпожо Председател. Постоянната комисия подкрепи 

докладната записка с проекта за решение с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „ 

въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Изчакваме председателя на постоянната комисия по бюджет, за да ни 

информира как е протекло гласуването по тази докладна в тази постоянна 
комисия. Госпожо Димитрова, във връзка с докладна записка с вх. № 462 

Ви моля да ни информирате за гласуването в постоянната комисия по 

бюджет.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Така. Колеги, извинявайте, че не бях на местото си. Настоящата 
докладна записка беше подкрепена в комисията по бюджет и финанси с 9 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

Благодаря. Уважаеми господин Кмете, аз на комисиите питах, но не 
успях да получа отговор. След това се запознавах обстойно с това, което 

ми препоръчахте до сесията да бъда запознат и отново не успях да разбера 
какви дейности са включени в този проект „за намаляване на бедността 
сред децата в община Разград“. Аз съжалявам, че тука го няма и ресорния 
заместник кмет, който би трябвало да даде ……..  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Тука е ръководителят на проекта и той ще Ви даде отговор.  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   
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Нека да даде ако обича -  с какво ще обогатим децата в община 
Разград, за да намалим бедността и вторият ми въпрос е свързан с това, че 
на комисиите стана ясно, че Общинския съвет пост фактум е запознат с 
това какъв договор е сключен,  и  че Кмета наистина има право да сключва 
договори, каквито и когато намери за добре. Притеснението ми е от 
вчерашното изказване на Изпълнителния директор на НСОРБ Гинка 
Чавдарова пред Националното радио, в което тя казва без да конкретизира, 
че три общини са заявили желание да участват по  Програма със  
съфинансиране изграждането на тъй наречените, да си говорим така 
направо, „ концентрационни лагери“ в които ще бъдат настанявани 

бежанците, които са хванати  по границите и които са върнати от Европа.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, какво общо има това с докладната записка?  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

Аз мисля, че бях пределно ясен. След като Кмета има право да 
договаря и да сключва без санкцията на Общинския съвет аз съм 

притеснен и искам да получа отговор дали освен този конкретен договор с 
МРРБ или с там незнам кой „Превенция на социалното изключване и 

намаляване на бедността сред децата в община Разград, община Разград е 
кандидат за някакъв друг договор, конкретизирам към общини, които са с 
капацитет на социалната инфраструктура, общини, които в следствие на 
демографски тенденции разполагат със свободна база, за да се почувства 
местната общност нито ощетена, нито изместена от когото и да било ……    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, какво общо има това?  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

Има ли други договори, които Кметът на община Разград сключва с 
някои организации конкретно за финансиране на бежански лагери на 
територията на община Разград? Това е въпроса ми.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Може да зададете въпрос всякакъв като общински съветник.  
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

Аз го задавам във връзка с докладната записка.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Тя по същество не касае този въпрос.  
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Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

При разглеждането на тази докладна записка стана ясно, на 
комисиите беше изтъкнато, че Кмета има право, с което аз съм съгласен, да 
сключва договори каквото е направил за тази докладна записка за този 

договор и постфактум да бъде Общинския съвет моли да  подкрепи 

финансиране на вече сключен договор. Въпросът ми е: Има ли намерение, 
има ли вече някакво действие направено на територията на община Разград 

да има финансиране по някакъв договор без знанието на Общински съвет 
Разград за финансиране и изграждане на бежански лагери? Това е моя 
въпрос, втори. Първия въпрос го зададох.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, само ще Ви помоля да не е с този тон, нали! 

Нека да се държим възпитано и така както прилича на един общински 

съветник.  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“   

Тонът ми може да бъде лесно коригиран от тоноператора, който 

регулира силата на звука. Тъй като този въпрос е много важен не успявам 

да сдържам емоциите, когато задавам такъв важен за община Разград 

въпрос. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Господин Василев, имате ли готовност да 
отговорите на общинския съветник?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Категорично мога да отговоря, да. Вие какво разбрахте, колеги? Аз 
разбрах едно – определени колеги общински съветници с поведението си, с 
изказването си, се опитват да манипулират общественото мнение по 

въпроси, които въобще не са верни. Господин Димитров, няма такъв 
договор. Община Разград няма такова намерение. За първи път го чувам. 

Аз не съм подписвал такъв документ. Това достатъчно ясно ли е? 

Благодаря. А по първия въпрос ръководителят на проекта ще отговори.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте за отговор.  

 

Г-н Кольо Колев – старши експерт в отдел „Социални дейности“ в 
общинска администрация, ръководител на проекта 

Здравейте. Значи дейностите, които са разписани по проекта самото 

наименование на проекта разбирам, че Ви притеснява това е схемата, по 

която трябваше да се кандидатства затова е и такова наименованието. 
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Услугите, които са заложени да се предоставят по проекта, са услуги за 
ранна интервенция на уврежданията. Тази услуга включва комплекс от 
специализирани услуги насочени към подкрепа на бебета и малки деца с 
увреждания, както и на техните семейства, предоставяне на 
психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители. 

Тази дейност ще бъде насочена специално към семействата за 
консултиране да предотвратят увреждането на самите деца в ранна детска 
възраст. Други дейности, които са заложени това са: подкрепа за 
осигуряване на здравна детска консултация на деца от 0 до 7 години. Тук 

мога да кажа, че от днес имаме жив пример, че има родители които не 
знаят какви специалисти трябва да посочат. Днес беше живия пример в 
нашата услуга  беше потърсено съдействие. Другите услуги, които се 
предоставят това е допълнителна педагогическа подкрепа на деца от 0 до 7 

години. Това са дейностите, които са разписани в самия проект.    
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли?  

 

Г-н Кольо Колев – старши експерт в отдел „Социални дейности“ в 
общинска администрация, ръководител на проекта 

Да. Благодаря.  
  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Становища, изказвания, предложения. Няма такива. Пристъпваме към 

поименно гласуване на докладна записка с вх. № 462. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.09.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов отсъства   

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 +   
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12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов отсъства   

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 отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 195 

 

Община Разград има сключен Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0061-C01 по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014-2020. 

Общата стойност на допустимите разходи по Проект „Превенция 

на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в 

Община Разград”, финансиран по Договор № BG05M9OP001-2.004-

0061-C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 

2014-2020 е 588 567 лв., а срокът за изпълнение на Проекта е 27 месеца. 

Авансовото плащане по Договора, е до 20 % от стойността на 

безвъзмездната финансова помощ към Бенефициента, в размер до 

117 713.40 лв. /сто и седемнадесет хиляди седемстотин и тринадесет лв. 

40 ст./.  

Съгласно т.3.8.1, т. 3.9. и т. 3.14 от подписания Административен 

договор, както и предвид разпоредбата на чл. 8 от Наредба № Н-

3/08.07.2016 г. за определяне на правилата за плащания, за 

верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и 

отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и 
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сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по 

оперативните програми и програмите за европейско териториално 

сътрудничество, при подаване на документи за Искане на средства за 

авансово плащане е необходимо и задължително условие Община 

Разград, в качеството си на Бенефициент да осигури издаването на 

обезпечение, гарантиращо авансовото плащане: Запис на заповед без 
протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от 

какъвто и да било характер, в полза на Министерството на труда и 

социалната политика, Управляващ орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” – Главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти”, платим на предявяване, 
който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по договора, 

както и Решение на Общинския съвет, с което се разрешава поемане 
на задължението посочено в Записа на заповед. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава поемане на задължение за обезпечаване на авансово 

плащане, представляващо до 20 % от стойността по Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 
по Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” за 

реализиране на Проект № BG05M9OP001-2.004-0061-C01 „Превенция 

на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в 

община Разград“, чрез издаване на Запис на заповед в полза на 

Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Главна 

дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, 

който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по договора. 

2. Упълномощава кмета на  Община Разград  да извърши всички 

необходими действия за обезпечаване на авансово плащане 
представляващи 20 % от стойността на подписания Административен 

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 
по Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент 

BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” за 

реализиране на Проект № BG05M9OP001-2.004-0061-C01 „Превенция 

на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата в 
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община Разград“, в размер до 117 713.40 лв. /сто и седемнадесет хиляди 

седемстотин и тринадесет лв. 40 ст./,  чрез издаване на Запис на 

заповед без протест и разноски, платим на предявяване, в полза на 

Министерството на труда и социалната политика, Управляващ орган 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – Главна 

дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, 

който обезпечава пълния размер на авансовото плащане по договора 

3. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд гр. Разград. 

 

С Т А Т И Я  2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 463. 

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

кмет на Община Разград 

Относно:   Отдаване под наем на част от имот – публична 

общинска собственост  чрез публичен търг с тайно наддаване по реда 

на Закона за общинската собственост. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, Община Разград е собственик на имот публична 
общинска собственост, находящ се в с. Ясеновец, общ. Разград и 

съставляващ зелена разделителна зона на двупосочната ул.“Кирил и 

Методий“, между квартали 23, 24, 25 и 65. За част от имота е проявен 

интерес за отдаване под наем за поставяне на преместваем обект за 
търговска дейност, съобразно изискванията на Наредба № 8 за 
разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни 

обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и 

елементи на градското обзавеждане на територията на община Разград. 

Комисията по чл.2 на Наредба №2 на Общински съвет Разград е 
взела решение да се подготви докладна записка до  общинския съвет за 
провеждане на търг за отдаване под наем на част от имота на територия от 
12 кв.м, с  цел поставяне на преместваем обект за търговска дейност, за 
срок от пет години. 

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

чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1 от Наредба №2 

на Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с 
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имоти и вещи - общинска собственост и чл. 8 от Наредба № 8 за 
разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни 

обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и 

елементи на градското обзавеждане на територията на община Разград, ви 

предлагаме докладна записка, с която да приемете Решение:  
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава 

седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, за 
отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична 
общинска собственост, представляващ отредена площ от 12,00 кв. м. 

/дванадесет квадратни метра/, находящ се в с. Ясеновец, общ. Разград, 

определена по схема, одобрена от Главния архитект, в зелената 
разделителна зона на двупосочната ул.“Кирил и Методий“, между 

квартали 23, 24, 25 и 65, разположен между осови точки 141, 142, 144, 145, 

при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 84.60 /осемдесет и 

четири лева и шестдесет стотинки/ лв.  без ДДС и с условие, че частта от 
имота е за поставяне на преместваем обект за търговска дейност.  

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

договор въз основа на резултатите от проведения търг. Благодаря. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации. Тъй като Председателят на 
постоянната комисия по управление на общинската собственост, както и 

заместник председателят на тази комисия отсъстват по уважителни 

причини, на това заседание на Общинския съвет, за гласуванията в тази 

постоянна комисия ще ни докладва общински съветник Калоян Монев.   
Господин Монев, ще Ви помоля да докладвате за решенията и на 

двете постоянни комисии. Заповядайте.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, в комисията по общинска собственост с 3 гласа 
„ЗА“,3 – „против“ и без „въздържали се“ , проекта за решение не беше 
одобрен, а в комисията по законност с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 2 – 

„въздържали се“ комисията подкрепи проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя на докладната 
записка?  

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

Въпросът ми е: Кой е съседния имот на зелената разделителна зона 
на двупосочната ул.“Кирил и Методий“?  

 

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

Улица. Аз мога да Ви покажа. Той се намира в  зелената 
разделителна зона на улицата.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте, господин Ханчев.  
 

Г-н Митко Ханчев  – ПП „Реформаторски блок“   

Госпожо Георгиева, обсъждан ли е според Вас варианта да се 
предостави площ за този търговски обект на друго място, а не върху зелена 
разделителна ивица? Това ми е първия въпрос. И втори въпрос имам - тъй 

като е прецедент за пръв път се случва в мандата на този Общински съвет 
да се иска общинските съветници да гласуват подобно нещо:  Според Вас 
значи ли това, че от сега нататък ние ще дадем възможност на всеки, който 

иска да направи търговски обект върху зелени площи да стане това 
възможно? Благодаря.  

 

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

Съобразили сме се изцяло в комисията по чл.2 от Наредба №2 със 
заявеното искане на намерението на заявителя, а именно той е посочил 

къде точно желае да бъде поставен преместваемия обект. Други варианти 

откровено казано не сме обсъждали. А що се отнася до вторият Ви въпрос 
аз не знам дали е прецедент изобщо. В този мандат да, за първи път се 
случва. Изцяло е в правомощията на Общинския съвет да решава този 

въпрос. Ние сме длъжни след като имаме решение на комисията да 
подготвим докладната записка. Решението на Общинския съвет е 
окончателно, дали ще разрешите или не.     

 

Г-н Митко Ханчев  – ПП „Реформаторски блок“   

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Заповядайте. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Има ли тротоарна връзка до тази зелена площ за която разбрахме, че 
граничи с улици и има ли наблизо детска градина или училище?  

 

Г-жа Галина Георгиева – Зам. - кмет на община Разград 
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Тротоарна площ, аз мога да Ви покажа как изглежда скицата и къде 
реално се намира. Детската градина не е на близо във всички случаи. 

Господин Христов, ако обичате покажете на общинските съветници как 
точно изглежда и къде се намира на скицата. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искам да кажа, че на постоянните комисии тези скици бяха на 
разположение и общинските съветници, членове на тези комисии, имаха 
възможността да се запознаят точно с местоположението, за което става 
въпрос.  

 

Г-н Христо Христов – началник отдел „ Териториално и селищно 

устройство, кадастър и търговия“ в общинска администрация   
Бих искал да кажа само, че тази зона, тази разделителна ивица, която 

се явява, това се явява също като пешеходна зона, защото на нея има 
изобразена на скицата има чешма, която е за ползване. Това по принцип е 
разделителна ивица, но това е за граждани пешеходна зона, а не такава 
ивица, която се има предвид пътно платно. Бих вдигнал скицата, но така е 
далеко и няма да може да се разбере.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Въпросът е от господин Ненчев, така че той ще каже дали му е ясно 

по този начин. Ако не, ще отидете при него.  

 

Г-н Христо Христов – началник отдел „ Териториално и селищно 

устройство, кадастър и търговия“ в общинска администрация   
Значи, това е една ивица пак искам да кажа широка около десетина 

метра. Това не е ивица, такава разделителна, която разделя две платна. Да, 
изобразена е чешма в скицата.  

 

/ Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон и 

думите му не се чуват ясно на записа/. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, имате ли въпрос към вносителя? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „ Реформаторски блок“  

Не, аз да помогна само. Да помогна, защото в неделя ходих на място 

да видя за какво става дума.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Страхотно. Ще имате възможност при изказвания да изразите своето 

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

Просто искам да помогна на администрацията какво представлява 
въпросния имот.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това, което не стана ясно дали наблизо има училище? 

Госпожо Георгиева, ще Ви помоля.  
 

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

Не, няма. Това е срещу кметството на практика. От другата страна. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбираме, че в близост няма училище и детска градина. 
Удовлетворен ли сте, господин Ненчев, от отговора?  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Удовлетворен съм, но отговора не отговаря на истината. Познавам 

мястото също. Там на близо се намира училището. Тази улица граничи с 
училищната територия.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя имате ли? Не виждам желаещи да 
зададат въпроси. Изказвания, предложения. Заповядайте, господин 

Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „ Реформаторски блок“  

Сега, може би е така реда, но аз много бях в желание да помогна 
докато бяха въпросите да изясним за какво става дума. Тук става дума за 
една зелена площ, която разделя две платна на една улица, която тръгва от 
площада на където наистина се намира кметството, но в долната част на 
площада започва тази улица. Гледайки от площада по протежение на 
улицата в дясно е оградата на училището вярно е, че улицата е в 
безобразно състояние и е в дупки трябва да се минава така много 

внимателно, но смятам, че тръгвайки по този път на двупосочни улици 

разделителната площ да бъде застроявана там няма нито пешеходни 

пътеки нито чешми, нито въртележки, нищо, госпожо Димитрова. Не може 
на такова опасно място да се слага обект, който граждани, деца ще ходят 
да пазаруват. Това е равносилно на поставянето на този преместваем обект 
в разделителната зона на бул. „Априлско въстание“ в Разград. Нищо, че 
едното е в с. Ясеновец, другото е в гр. Разград. Все на територията на 
община Разград. Тръгнем ли, който поиска да сложи където си поиска ще 
стигнем до там наистина да има тъй като бул. „Априлско въстание“ е по – 

дълъг има място за поничкаджийница, за сиропчийница, за дори различни 
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видове понички, едните ще бъдат казанлъшки, другите ясеновски и ще 
може човек, вървейки си така по платното да си избира от коя да си купува 
понички защото тук господин Монев ме апострофира, че все пак щяло да 
бъде само за понички. Ами те и „Лавка“ щяха да бъдат само за  пакетирани 

изделия обаче сега виждате се продава и алкохол, продават се и хазартни 

игри, всичко. Тази поничкаджийница ще стане следващия път за игри на 
късмета след седмица и половина. След като има механизъм, който си е 
пожелал да бъде там, друг е въпроса политически, че някой има огромното 

желание да покаже на цяло село Ясеновец, че като кучетата, когато реши 

да си маркира място той е в състояние да го направи през Общинския 
съвет. Да си маркира на най – неподходящото място но тъй като той има 
възможност да влияе на Общинския съвет и той е човекът на село 

Ясеновец. В момента ние сме изправени пред този избор дали да покажем 

защото тръгвайки отново по този път не само на бул. „Априлско въстание“ 

това нещо ще бъде възпроизведено и във „Водна централа“, и в Гецово, и в 
Раковски, и във всичките села, и квартали на Разград. Местните 
бюлюкбашии ще кажат аз искам тука на улицата на средата  да бъде моето 

заведение, аз да покажа, че съм важния, който може да прокара това нещо. 

Това ни карат в момента да направим. Благодаря Ви.       

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания, предложения във връзка с 
докладната записка. Заповядайте, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Благодаря, госпожо Председател. Тази докладна е може би един от 
малкото случаи, когато съм напълно съгласен с изказаното мнение от 
колегата Иво Димитров и считам, че подобен вид докладни наистина ще 
създадат прецедент в нашия Общински съвет. Аз съм сигурен, че в с. 
Ясеновец е налице една голяма по площ общинска собственост, където 

може да бъде настанен подобен търговски обект. Ние не сме против 
насърчаването на предприемачите в община Разград, но да ги настаняваме 
в зелени площи, при наличие наистина на много други такива, където няма 
да пречат нито на гражданите, нито на децата то считам, че този вид 

решение не трябва да се подкрепя. По – добре инвеститора да помисли за 
друго място и да поиска наново разглеждане от Комисията по чл.2 от 
Наредба №2. Благодаря Ви.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания, предложения. Не виждам желаещи. Прекратявам 

разискванията и пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка 
с вх. № 463. Моля гласувайте.  
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С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.09.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов отсъства   

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  +  

15. Левент Али Апти  +  

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Милена Дачева Орешкова  +  

19. Митко Иванов Ханчев  +  

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов отсъства   

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 Не участва   

31. Хами Ибрахимов Хамиев  +  

32. Хасан Халилов Хасанов  +  

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 196 



 

 

17

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

след поименно гласуване, с 10 гласа „ЗА”, „против” – 16, „въздържали 

се” – 1, 

Р Е Ш И: 

 

1. Не приема докладна записка с вх. № 463/ 01.09. 2016 г. от 

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

Разград 

Относно:   Отдаване под наем на част от имот – публична 

общинска собственост  чрез публичен търг с тайно наддаване по реда 

на Закона за общинската собственост. 

Решението да се изпрати на областния управител и на кмета на 
общината в седемдневен срок от приемането му. 

 

С Т А Т И Я  3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 464. 

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

кмет на Община Разград 

Относно:   Отдаване под наем на част от имот – публична 

общинска собственост  чрез публичен търг с тайно наддаване по реда 

на Закона за общинската собственост. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и 

господа общински съветници, Община Разград е собственик на имот 
публична общинска собственост, съставляващ поземлен имот с 
идентификатор  62089.502.1175 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Раковски, находящ се между кв. 86, кв. 91 и кв. 85, на с. 
Раковски. 

За част от имота е проявен инвеститорски интерес за отдаване под 

наем за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, съобразно 

изискванията на Наредба № 8 за разрешаване, функциониране и 

премахване на преместваеми увеселителни обекти, на територията на 
община Разград. 

Комисията по чл.2 на Наредба №2 на Общински съвет е взела 
решение да се подготви докладна записка до  общинския съвет за 
провеждане на търг за отдаване под наем на част от имота на територия от 
10 кв.м, с  цел поставяне на преместваем обект за търговска дейност, за 
срок от пет години. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 

чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.1 от Наредба 
№2 както и чл. 8 от Наредба № 8 за разрешаване, функциониране и 

премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за 
търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското 

обзавеждане на територията на община Разград предлагам проект за 
Решение, с което: 1.  Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по 

реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград, за 
отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – публична 
общинска собственост с площ от 10.00 кв. м /десет квадратни метра/, в с. 
Раковски, общ. Разград, в поземлен имот с идентификатор  62089.502.1175 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Раковски, находящ 

се между кв. 86, кв. 91 и кв. 85, при начална тръжна месечна наемна цена в 
размер на 70.50 /седемдесет лева и петдесет стотинки/ лв. без ДДС и с 
условие, че частта от имота е за поставяне на преместваем обект за 
търговска дейност . 

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

договор въз основа на резултатите от проведения търг. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации. Ще ви помоля да не се 
надвикваме. Може ли тишина в залата.  

Господин Монев, бихте ли докладвали за решенията на тези две  
комисии.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, в комисията по общинска собственост проекта за 
решение беше подкрепен с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ , 

а в комисията по законност с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и  „въздържали 

се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи да зададат въпроси. Изказвания, предложения. Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. №464. 

Моля гласувайте.  
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С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.09.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов отсъства   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

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 Не участва   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Милена Дачева Орешкова Не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов отсъства   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

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 отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 197 
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Община Разград е собственик на имот публична общинска 

собственост, съставляващ поземлен имот с идентификатор  

62089.502.1175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. 
Раковски, одобрени със заповед РД-18-38/10.07.2007 г. на 

изпълнителния директор на АК, а по регулационния план, находящ се 
между кв. 86, кв. 91 и кв. 85, разположен между осови точки:  258, 259, 

260 и 261. 

За част от имота е проявен инвеститорски инетерес за отдаване 
под наем за поставяне на преместваем обект за търговска дейност, 

съобразно изискванията на Наредба № 8 за разрешаване, 
функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, 

преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и 

елементи на градското обзавеждане на територията на община 

Разград. 

Комисията по чл.2 на Наредба №2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска 

собственост е взела решение да се подготви докладна записка до  

общинския съвет за провеждане на търг за отдаване под наем на част 

от имота на територия от 10 кв.м, с  цел поставяне на преместваем 

обект за търговска дейност, за срок от пет години. 

Съгласно член 14 от Закона за общинската собственост-свободни 

имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се 
отдават под наем за срок до 10 години, след решение на общинския 

съвет и  след провеждане на публичен търг или публично оповестен 

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

ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.1 

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

чл. 8 от Наредба № 8 за разрешаване, функциониране и премахване на 

преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за 

търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското 

обзавеждане на територията на община Разград,, Общинският съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма
 , „въздържали се“ – няма, 

 
Р Е Ш И: 

 

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

глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, за отдаване под наем за срок от 5 години на част от имот – 

публична общинска собственост с площ от 10.00 кв. м /десет квадратни 
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метра/, в с. Раковски, общ. Разград, определена по схема - одобрена от 

Главния архитект  в поземлен имот с идентификатор  62089.502.1175 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Раковски, 

одобрени със заповед РД-18-38/10.07.2007 г. на изпълнителния 

директор на АК, а по регулационния план на селото, находящ се 
между кв. 86, кв. 91 и кв. 85 и разположен между осови точки 258, 259, 

260 и 261, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 70.50 

/седемдесет лева и петдесет стотинки/ лв. без ДДС и с условие, че 
частта от имота е за поставяне на преместваем обект за търговска 

дейност . 

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

сключи договор въз основа на резултатите от проведения търг. 
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  4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 465. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на възмездно право на ползване на части 

от имоти - публична общинска собственост, находящи се в землища на 

община Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

 Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми общински 

съветници, постъпили са многобройни заявления от граждани с искане за 
учредяване на право на ползване върху земеделски земи за настаняване на 
пчелни семейства в публична общинска собственост, находящи се в 
землищата на община Разград. 

Същите са разгледани на заседания на комисията по чл.2 от Наредба 
№ 2 на Общински съвет Разград, която е приела решение с предложение за 
удовлетворяване на исканията за учредяване на право на ползване върху 

части от имоти по реда на Наредба № 16 на Общински съвет Разград. 

Съгласно чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, пчелните семейства 
могат да се настаняват върху земеделски земи общинска собственост, като 

за устройването им в постоянни пчелини с над 10 броя пчелни семейства 
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общината учредява право на ползване, при условия регламентирани в чл. 

13 от Закона за пчеларството. 

Определени са частите на имотите за настаняване на пчелните 
семейства и са изготвени схеми с идентификатори на точките. 
 Изготвени са данъчни оценки за правото на ползване и пазарни 

оценки от лицензиран оценител. 

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

чл. 7, ал. 2, чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 11, ал. 2 от Закона 
за пчеларството, чл. 20, ал.2 от Наредба №16 на Общински съвет Разград  

ви предлагам проект за Решение:  
  1. Учредява възмездно право на ползване върху части от имоти 

публична общинска собственост за настаняване на пчелни семейства по 

заявления, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от 
докладната записка.   
 2. Определя цена на право на ползване, съгласно Приложение № 1,  

колона 14. 

 3. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 
години.  

 4. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 
сключи договори за учредяване правото на ползване. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол;  по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации и по околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство.  

Господин Монев, за решенията на общинска собственост и 

законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, и двете комисии са  подкрепили докладната 
записка, тази по общинска собственост  с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“ , а по законност с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и  

„въздържали се“. 

 

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, настоящата докладна записка бе разгледана в 
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постоянната комисия по околна среда и с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“ е приет проекта за решение. Благодаря.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте. 
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Това, което в решението ни отправя към Приложение №1 за цената – 

„цена на право на ползване“ виждаме в Приложение №1, колона 14 – 217, 

но не е уточнена за какъв период е тази цена?  

 

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

 За целия период.  

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Не е ли редно да го посочим в решението?  

 

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

 Къде точно предлагате да бъде  посочено? 

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 „Определя цена на право на ползване за целия период, съгласно 

Приложение № 1,  колона 14.“ 

 

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

 Съгласявам се като вносител на предложението.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Други въпроси? Не виждам. Изказвания, предложения във връзка с 
тази докладна записка. Няма такива. Прекратявам разискванията и 

пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. № 465. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.09.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов отсъства   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

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

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев Не участва   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Милена Дачева Орешкова Не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов отсъства   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 198 

 

В Община Разград са постъпили многобройни  заявления от 

граждани с искане за учредяване на право на ползване върху 

земеделски земи публична общинска собственост, находящи се в 

землищата на община Разград, за настаняване на пчелни семейства. 

Определени са частите на имотите за настаняване на пчелните 
семейства и са изготвени схеми с идентификатори на точките. 
 Изготвени са данъчни оценки за правото на ползване и пазарни 

оценки от Мария Колева, оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения с рег. № 810100155/20.06.2011г. на КНОБ. 

 Заявителите, имотите, границите на същите, пазарните оценки и 

данъчните оценки на правото на ползване са посочени в Приложение 
1.  
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Съгласно чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, пчелните 
семейства могат да се настаняват върху земеделски земи общинска 

собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с над 10 

броя пчелни семейства общината учредява право на ползване, при 

условия, регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

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

ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 11, 

ал. 2 от Закона за пчеларството, чл. 20, ал.2 от Наредба №16 на 

Общински съвет Разград за управление, ползване и разпореждане със 
земите от общински поземлен фонд, Общинският съвет, след поименно 

гласуване, с 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма,       
 

Р Е Ш И : 

 

  1. Учредява възмездно право на ползване върху части от имоти 

публична общинска собственост за настаняване на пчелни семейства 

по заявления, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна 

част от настоящето решение.   
 2. Определя цена на право на ползване за целия период, съгласно 

Приложение № 1,  колона 14. 

 3. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 

години.  

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

сключи договори за учредяване правото на ползване. 
 Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Разград и Областен управител на област Разград в седемдневен срок 

от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 

 Приложение №1 – имоти публична общинска собственост е 

неразделна част от решението и е приложено в отделен файл към 

Протокола. 

С Т А Т И Я  5 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 466. 

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

кмет на Община Разград 

           Относно: Учредяване на възмездно право на ползване на част от 

имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. 
Недоклан, община Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
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Г-жа Галина Георгиева – Зам. - кмет на община Разград 

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми общински 

съветници, постъпило е заявление  в община Разград с искане за 
учредяване на право на ползване върху земеделски земи за настаняване на 
пчелни семейства в частна общинска собственост, находящи се в 
землището на с. Недоклан, община Разград. 

Заявлението е разгледано на заседание на комисията по чл.2 от 
Наредба № 2 на Общински съвет Разград, която е приела решение с 
предложение за удовлетворяване на искането за учредяване на право на 
ползване върху част от имот по реда на Наредба № 16 на Общински съвет 
Разград. 

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

Изготвена е данъчна оценка за правото на ползване и пазарна оценка 
от лицензиран оценител. 

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

чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 11, ал. 2 от Закона за 
пчеларството, чл. 20, ал.2 от Наредба №16 на Общински съвет Разград ви 

предлагам проект за Решение:  
 1. Учредява възмездно право на ползване върху част от имот частна 

общинска собственост за настаняване на пчелни семейства по заявление, 
съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от настоящето 

решение.   
 2. Определя цена на право на ползване / добавям за целият период/ , 

съгласно Приложение № 1,  колона 14. 

 3. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 
години.  

 4. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповед и да 
сключи договор за учредяване правото на ползване.  

Благодаря за вниманието.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол;   по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации и по околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство.  

Господин Монев, за постоянните комисии по общинска собственост 
и законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 
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И двете комисии  подкрепиха  проекта за решение, с 6 гласа „ЗА“, 

без „против“ и „въздържали се“. 

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, настоящата докладна записка бе разгледана в 
постоянната комисия по околна среда и с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“ е подкрепен  проекта за решение. Благодаря.   
 

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. № 466.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.09.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов отсъства   

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 +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Милена Дачева Орешкова Не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов отсъства   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   
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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 отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 199 

 

В Община Разград е постъпило заявления от Бюлент Федаил 

Алиосман с искане за учредяване на право на ползване върху 

земеделски земи частна общинска собственост, находящи  се в 

землището на  с. Недоклан, община Разград, за настаняване на пчелни 

семейства. 

Определена е частта на имота за настаняване на пчелните 
семейства и е изготвена схема с идентификатори на точките. 
 Изготвена е данъчна оценка за правото на ползване и пазарна 

оценка от Мария Колева, оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения с рег. № 810100155/20.06.2011г. на КНОБ. 

 Заявителят, имотът, границите на същия, пазарната оценка и 

данъчната оценка на правото на ползване са посочени в Приложение 
1. Съгласно чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, пчелните 
семейства могат да се настаняват върху земеделски земи общинска 

собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с над 10 

броя пчелни семейства общината учредява право на ползване, при 

условия, регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

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

ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 11, ал. 2 от 

Закона за пчеларството, чл. 20, ал.2 от Наредба №16 на Общински 

съвет Разград за управление, ползване и разпореждане със земите от 

общински поземлен фонд, Общинският съвет, след поименно 

гласуване, с 24 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма,       

 

Р Е Ш И : 

 

 1. Учредява възмездно право на ползване върху част от имот 

частна общинска собственост за настаняване на пчелни семейства по 
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заявление, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна 

част от настоящето решение.   
 2. Определя цена на право на ползване за целият период, 

съгласно Приложение № 1,  колона 14. 

 3. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 

години.  

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

сключи договор за учредяване правото на ползване. 
 Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Разград и Областен управител на област Разград в седемдневен срок 

от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 

 Приложение №1 – имот частна общинска собственост е 

неразделна част от решението и е приложено в отделен файл към 

Протокола. 

 

С Т А Т И Я  6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 467. 

Докладна записка от Ердинч Хасанов – Заместник-кмет на Община 
Разград 

Относно: Разрешаване на изключения от минималния брой на 

ученици в паралелките на училищата в община Разград за учебната 

2016/2017 г. 
Докладната записка ще ни представи доктор Валентин Василев – 

Кмет на Община Разград.  

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. Уважаеми госпожи и господа общински съветници от 
01.08. тази година е в сила новият Закон за предучилищното и училищно 

образование. Съгласно чл.100, ал.1 от същия закон, условията и редът за 
определяне на броя на паралелките в училището, броя на учениците в тях, 

деленето на паралелките на групи, както и за организиране на 
индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с държавния 
образователен стандарт за финансирането на институциите и в 
съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и 

информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 

училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Тъй като 

посочените по-горе държавни образователни стандарти все още не са 



 

 

30

определени в подзаконов акт към  закона, по силата на § 30 от Преходните 
и заключителните разпоредби на закона се прилагат действащите в 
системата на народната просвета подзаконови нормативни актове, 
доколкото не му противоречат.  

По отношение на броя на паралелките в училищата и броят на 
учениците във всяка от тях, такъв нормативен акт е Наредба №7 от 29 

декември 2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена на Министерство на образованието и 

науката. От I до IV клас минимумът на учениците в една паралелка е 16, а 
от V до XII клас – 18 ученици.  

Допускат се изключения от минималния брой на учениците, но не 
по-малко от 10 в паралелка, с разрешение на финансиращия орган, по 

мотивирано искане на директора на училището, към което се прилага 
становище на началника на съответното регионално управление по 

образованието.  

За учебната 2016/2017 год. са постъпили мотивирани искания за 
разрешаване на изключения от минималния брой на учениците, но не по-

малко от 10 в паралелка или слята паралелка, съгласно Наредба №7 от 29 

декември 2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена на Министерство на образованието и 

науката от директорите на ОУ “Елин Пелин” с. Стражец, ОУ “Д-р Петър 

Берон” с. Осенец, ОУ „Отец Паисий” гр. Разград, Спортно училище гр. 

Разград, ОУ „Г. С. Раковски” с. Раковски, СУ „Христо Ботев” гр. Разград, 

ОУ „Кирил и Методий” с. Киченица,  ОУ „Отец Паисий” с. Дянково, ОУ 

„Ив. С. Тургенев” гр. Разград, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с. Ясеновец, 

както следва:  
1. ОУ “Елин Пелин” с. Стражец – 3 маломерни паралелки, общ брой 

ученици  в училището – 66 ученици.  

          I клас и IIІ клас 8+3 = 11 ученици в една слята паралелка 
          ІІ клас и ІV клас 8+5=13 ученици в една слята паралелка 
 VІ клас и VІІІ клас 13+4=17 ученици в една слята паралелка 
2. ОУ "Д-р Петър Берон” с. Осенец – 5 маломерни паралелки, общ брой 

ученици  в училището - 67 ученици. 

І кл. и ІІ кл. 8+5=13 уч. в слята паралелка   
ІІІ клас и ІV клас 5+8=13 уч. в слята паралелка 
V кл. и VІІ кл. 7+6=13 уч. в слята паралелка 
VІ клас – 14 ученици  

VІІІ клас - 14 ученици  

3. ОУ „Отец Паисий” гр. Разград – 3 маломерни паралелки, с общ брой 

ученици в училището – 243 ученици. 

 ІVб
 клас – 11 ученици  
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 VІб клас - 14 ученици 

 VІІб клас – 15 ученици  

4. Спортно училище гр. Разград – 3 маломерни паралелки, с общ брой 

ученици в училището – 103 ученици. 

VІІ клас – 13 ученици   

ІХ клас – 16 ученици - единствена в област Разград 

Х клас – 13 ученици - единствена в област Разград  

5. ОУ „Г. С. Раковски” с. Раковски - 3 маломерни паралелки, с общ брой 

ученици в училището – 135 ученици.  

ІІ клас – 12 ученици  

 VІ клас – 17 ученици  

 VІІІ клас – 13 ученици  

6. СУ „Христо Ботев” гр. Разград - 3 маломерни паралелки, с общ брой 

ученици в училището – 345 ученици. 

 VІІа клас – 16 ученици  

VІІб клас – 15 ученици  

 Х клас - 15 ученици – единствена в община Разград профилирана 

паралелка с профил „Предприемачество и бизнес” 

7. ОУ “Кирил и Методий” с. Киченица - 4 маломерни паралелки, общ брой 

ученици  в училището – 71 ученици. 

І клас и ІІ клас 7+7=14 ученици в слята паралелка 
 V клас и VІ клас 7+10=17 ученици в слята паралелка 
 VІІ клас - 11 ученици 

 VІІІ клас - 10 ученици 

8. ОУ „Отец Паисий” с. Дянково – 4 маломерни паралелки, общ брой 

ученици в училището – 131 ученици. 

ІII клас –  10 ученици 

V клас –   17 ученици 

VІI клас –  10 ученици 

VІІІ клас – 13 ученици 

9. ОУ „Ив. С. Тургенев” гр. Разград – 4 маломерни паралелки, общ брой 

ученици в училището – 278 ученици 

ІVб
 - 13 ученици 

VІ б - 17 ученици 

VІІ б 
 - 14 ученици 

VІІІа  - 15 ученици 

10. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с . Ясеновец – 1 маломерна паралелка, 
общ брой ученици в училището – 200 ученици. 

 V клас - 15 ученици  

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, 

ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2и ал. 7 от Наредба №7 от 
29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
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учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена, във връзка с § 30 от Преходните и 

заключителните разпоредби на ЗПУО и мотивирани искания от директори 

на училища в община Разград, с приложени становища на началника на 
РУО – Разград, предлагам на Общински свет Разград да вземе следното 

Решение: 
 I. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в 

паралелките по училища за учебната 2016/2017 год., както следва: 
1. ОУ “Елин Пелин” с. Стражец – 3 маломерни паралелки, общ брой 

ученици  в училището – 66 ученици.  

2. ОУ "Д-р Петър Берон” с. Осенец – 5 маломерни паралелки, общ брой 

ученици  в училището - 67 ученици. 

3. ОУ „Отец Паисий” гр. Разград – 3 маломерни паралелки, с общ брой 

ученици в училището – 243 ученици. 

4. Спортно училище гр. Разград – 3 маломерни паралелки, с общ брой 

ученици в училището – 103 ученици. 

5. ОУ „Г. С. Раковски” с. Раковски - 3 маломерни паралелки, с общ брой 

ученици в училището – 135 ученици.  

6. СУ „Христо Ботев” гр. Разград - 3 маломерни паралелки, с общ брой 

ученици в училището – 345 ученици. 

7. ОУ “Кирил и Методий” с. Киченица - 4 маломерни паралелки, общ брой 

ученици  в училището – 71 ученици. 

8. ОУ „Отец Паисий” с. Дянково – 4 маломерни паралелки, общ брой 

ученици в училището – 131 ученици. 

9. ОУ „Ив. С. Тургенев” гр. Разград – 4 маломерни паралелки, общ брой 

ученици в училището – 278 ученици 

10. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с . Ясеновец – 1 маломерна паралелка, 
общ брой ученици в училището – 200 ученици. Завърших.  

  Уважаеми общински съветници, едно допълнение към докладната 
записка добавяме и  ПГССХВТ „Ангел Кънчев” гр. Разград – 1 маломерна 
паралелка, общ брой ученици в училището – 94 ученици 

 ІХа клас – 17 ученици единствена в община Разград паралелка с 
профил „Механизация на селското стопанство.  

В ОУ „Ив. С. Тургенев” гр. Разград –става 3 маломерни паралелки, 

VІ б - 17 ученици отпада. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Докладната записка е разглеждана в постоянните комисии по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените 
организации и в ПК по образование и наука. Господин Монев, за 
постоянната комисия по законност. 
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Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

комисията подкрепи проекта за решение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, за постоянната комисия по образование.  
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Благодаря. Докладна записка с вх. № 467 е подкрепена с 6 гласа 
„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси? Заповядайте.  
 

Г-жа Милена Орешкова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря. Имам няколко въпроса към докладната записка. Първият 
ми въпрос е свързан с това дали ще бъдат дофинансирани маломерните 
паралелки и кои точно от тях? Кои училища ще бъдат дофинансирани?  

Вторият ми въпрос е: Предвидени ли са тези средства, съответно ако 

има дофинансиране, в бюджета на общината  или от друго перо ще бъдат 
взети тези средства, след като разберем каква е сумата?   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Кой ще отговаря на въпроса?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожа Федаил. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Федаил.  

 

Г-жа Нергис Федаил – директор на дирекция „Хуманитарни 

дейности“ в общинска администрация 
Училищата, които ще бъдат финансирани са училища с ученици под 

минимума, т.е. тези, които са с брой ученици от 41 до 80. Такива училища 
са ОУ “Елин Пелин” с. Стражец – с общ брой ученици  в училището – 66 

ученици; ОУ "Д-р Петър Берон” с. Осенец с общ брой ученици  в 
училището - 67 ученици; ОУ “Кирил и Методий” с. Киченица с общ брой 

ученици  в училището – 71 ученици. И това са в същност училищата, които 

ще бъдат дофинансирани. А относно това с какви средства в случая аз 
обаче не мога да отговоря.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Госпожа Иванова. Става въпрос за маломерните паралелки дали ще 
бъдат дофинансирани и кои.  

 

Г-жа Полина Иванова – главен счетоводител в община Разград 

Средствата ще бъдат финансирани в бюджет 2017. За тази година 
средствата са осигурени в бюджет за 2016.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Заповядайте.  
 

Г-жа Милена Орешкова – ПП „ГЕРБ“ 

Попитах колко ще бъдат средствата и съответно от къде ще бъдат 
взети?  

 

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

Справката, с която разполагах ако мога да взема думата ….  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Бяха 18 хиляди и нещо близо 19 хиляди. За тази година са 
предвидени с бюджета за тази година. В следващата ще бъдат, както каза и 

главния счетоводител, предвидени в бюджета за 2017 година.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения. 
Няма такива. Прекратявам разискванията и пристъпваме към гласуване на 
докладна записка с вх. № 467.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 200 

 

От 01.08.2016 г. е в сила новият Закон за предучилищното и 

училищно образование /ЗПУО/. Съгласно чл.100, ал.1 от ЗПУО, 

условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, 

броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за 

организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се 
определят с държавния образователен стандарт за финансирането на 

институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт 

за физическата среда и информационното и библиотечното 
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осигуряване на детските градини, училищата и центровете за 

подкрепа за личностно развитие. Тъй като посочените по-горе 
държавни образователни стандарти все още не са определени в 

подзаконов акт към ЗПУО, по силата на § 30 от Преходните и 

заключителните разпоредби на ЗПУО се прилагат действащите в 

системата на народната просвета подзаконови нормативни актове, 
доколкото не му противоречат.  

По отношение на броя на паралелките в училищата и броят на 

учениците във всяка от тях, такъв нормативен акт е Наредба №7 от 29 

декември 2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и 

броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерство 

на образованието и науката. От I до IV клас минимумът на учениците 
в една паралелка е 16, а от V до XII клас – 18 ученици.  

Съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2 и ал. 7 от посочената 

наредба, изключения от минималния брой на учениците, но не по-

малко от 10 в паралелка или в слята паралелка от два класа се 
допускат с разрешение на финансиращия орган по мотивирано искане 
на директора на училището, към което се прилага становище на 

началника на съответното регионално управление по образованието.  

Във връзка с изключенията по чл. 11, ал. 2 от Наредбата, 

допълнителните средства за общообразователни училища с ученици от 

41 до 80 са не по- малко от 20 на сто от размера на съответния единен 

разходен стандарт - за маломерни паралелки, които се определят 

съгласно чл. 11, ал. 3, т. 2 от Наредбата и не по-малко от 40 на сто - за 

слети паралелки, които се определят съгласно чл. 11, ал. 5, т. 2 от 

Наредбата. 

Постъпили са мотивирани предложения за разрешаване на 

паралелки с ученици под определения норматив за учебната 

2016/2017год. от директорите на ОУ “Елин Пелин” с. Стражец, ОУ “Д-

р Петър Берон” с. Осенец, ОУ „Отец Паисий” гр.Разград, Спортно 

училище гр. Разград, ОУ „Г. С. Раковски” с. Раковски, СУ „Христо 

Ботев” гр. Разград, ОУ „Кирил и Методий” с. Киченица, ОУ „Отец 

Паисий” с. Дянково, ОУ „Ив. С. Тургенев” гр. Разград, ОУ „Св. св. 

Кирил и Методий” с. Ясеновец, ПГССХВТ „Ангел Кънчев” гр. 

Разград комплектовани с положителни становища от РУО. 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 

21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2и ал. 7 от Наредба 

№7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на 

училищата, детските градини и обслужващите звена, във връзка с § 30 

от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО и мотивирани 

искания от директори на училища в община Разград, с приложени 
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становища на началника на РУО - Разград, Общински съвет Разград, с 
25 гласа „ЗА“, „против“ - 1, „въздържали се“ – няма,  

 

РЕШИ: 

 

I. Разрешава изключения от минималния брой на учениците в 

паралелките по училища за учебната 2016/2017 год., както следва: 

1. ОУ “Елин Пелин” с. Стражец – 3 маломерни паралелки, общ брой 

ученици  в училището – 66 ученици.  

          I клас и IIІ клас 8+3 = 11 ученици в една слята паралелка 
          ІІ клас и ІV клас 8+5=13 ученици в една слята паралелка 
 VІ клас и VІІІ клас 13+4=17 ученици в една слята паралелка 
2. ОУ "Д-р Петър Берон” с. Осенец – 5 маломерни паралелки, общ 

брой ученици  в училището - 67 ученици. 

І кл. и ІІ кл. 8+5=13 уч. в слята паралелка   
ІІІ клас и ІV клас 5+8=13 уч. в слята паралелка 
V кл. и VІІ кл. 7+6=13 уч. в слята паралелка 
VІ клас – 14 ученици  

VІІІ клас - 14 ученици  

3. ОУ „Отец Паисий” гр. Разград – 3 маломерни паралелки, с общ брой 

ученици в училището – 243 ученици. 

 ІVб
 клас – 11 ученици  

 VІб клас - 14 ученици 

 VІІб клас – 15 ученици  

4. Спортно училище гр. Разград – 3 маломерни паралелки, с общ брой 

ученици в училището – 103 ученици. 

VІІ клас – 13 ученици   

ІХ клас – 16 ученици - единствена в област Разград 

Х клас – 13 ученици - единствена в област Разград  

5. ОУ „Г. С. Раковски” с. Раковски - 3 маломерни паралелки, с общ 

брой ученици в училището – 135 ученици.  

ІІ клас – 12 ученици  

 VІ клас – 17 ученици  

 VІІІ клас – 13 ученици  

6. СУ „Христо Ботев” гр. Разград - 3 маломерни паралелки, с общ брой 

ученици в училището – 345 ученици. 

 VІІа клас – 16 ученици  

VІІб клас – 15 ученици  

 Х клас - 15 ученици – единствена в община Разград профилирана 

паралелка с профил „Предприемачество и бизнес” 

7. ОУ “Кирил и Методий” с. Киченица - 4 маломерни паралелки, общ 

брой ученици  в училището – 71 ученици. 

І клас и ІІ клас 7+7=14 ученици в слята паралелка 
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 V клас и VІ клас 7+10=17 ученици в слята паралелка 
 VІІ клас - 11 ученици 

 VІІІ клас - 10 ученици 

8. ОУ „Отец Паисий” с. Дянково – 4 маломерни паралелки, общ брой 

ученици в училището – 131 ученици. 

ІII клас –  10 ученици 

V клас –   17 ученици 

VІI клас –  10 ученици 

VІІІ клас – 13 ученици 

9. ОУ „Ив. С. Тургенев” гр. Разград – 3 маломерни паралелки, общ 

брой ученици в училището – 278 ученици 

ІVб
 - 13 ученици 

VІІ б 
 - 14 ученици 

VІІІа  - 15 ученици 

10. ОУ „Св. св. Кирил и Методий” с . Ясеновец – 1 маломерна 

паралелка, общ брой ученици в училището – 200 ученици. 

 V клас - 15 ученици  

11. ПГССХВТ „Ангел Кънчев” гр. Разград – 1 маломерна паралелка, 

общ брой ученици в училището – 94 ученици 

 ІХа клас – 17 ученици единствена в община Разград паралелка с 

профил „Механизация на селското стопанство” 

IIІ. 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 гр. Разград. 

 

С Т А Т И Я  7 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 471 

Докладна записка от Милена Орешкова – общински съветник, 

Председател на Постоянна комисия по 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, Председател на 
Постоянна комисия по образование в Общински съвет Разград, вносител 

Благодаря Ви, госпожо Председател.  
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С Решение №86 по Протокол №8/29.03.2016 г. година на Общински 

съвет Разград е определен състав на Обществен съвет за социално 

подпомагане в община Разград. 

Социалните услуги са най-динамично развиващият се публичен 

сектор в Община Разград за последните 5 години. Двойно е увеличен броят 
на новите социални услуги - наблюдава се интензивна трансформация на 
институции от стар тип, които се преобразуват в институции от резидентен 

тип. 

Динамиката в развитие на социалния сектор в община Разград налага 
необходимост от включване на Общински съвет в Разград. 

Необходимо е да се увеличи прозрачността в процеса на вземане на 
решение при управление на социалните услуги в община Разград. 

В изпълнение на правомощията си по чл.21 ал. 1 от ЗМСМА 

общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, 
декларации и обръщения.  
Председателят на Общински съвет Разград извършва всички необходими 

действия по оповестяване и публикуване на проекта за нормативен акт в 
предвидените от закона срокове.  

Кметът на Община Разград осигурява публикуването в един местен 

вестник и на интернет страницата на Община Разград на проекта за 
нормативен акт в предвидените от закона срокове. 
 Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35 от 
Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане, предлагам на Общински съвет Разград да 
вземе следното Решение:  

1. Приема 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 - съгласно 

приложение I. 
2. Правилник за дейността на Обществен съвет за социално 

подпомагане в община Разград и неговият поименен състав да се 
публикуват в интернет страницата на Община Разград, рубрика 
Общински съвет, в седемдневен срок от влизане в сила на това 
решение. 

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

Малка корекция искам да направя в текста към Приложение №1 шапката, 
която е поставена да се чете Общински съвет – Разград. И в самата 
докладна  тъй като приемаме нормативен акт бих желала да включим 

следния текст: след „Кметът на Община Разград осигурява публикуването 

в един местен вестник“ след този абзац да поставим текста: Предлаганият  
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правилник е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за 
местно самоуправление. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. 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 по социална политика, трудова заетост 
и здравеопазване. Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка беше разгледана за втори 

пореден път в постоянната комисия по законност като на последното 

заседание вносителят беше представляван от колегата Иво Димитров. По 

време на заседанието на комисията бяха отправени редица препоръки към 

вносителя по отношение на законосъобразността на докладната записка, на 
проекта на решение и на самия правилник, които аз днес в днешното 

заседание не чух да са коригирани, може би не са се видели не знам. 

Видели сте се, ами добре. Значи препоръките на постоянната комисия не са 
спазени от вносителя към днешна дата. Иначе комисията с  2 гласа „ЗА“, 2 

- „против“ и  2 – „въздържали се“ не подкрепя проекта за решение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доктор Петров, за постоянната комисия по социална политика. 
 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Същото важи и за нашата 
комисия. За втори пореден път разглеждаме докладната записка като 

комисията не я подкрепи със 7 гласа „въздържали се“ без гласували „ЗА“ и 

без гласували „против“.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Благодаря. Аз имам един въпрос към вносителя и той е свързан с 
това Обществения съвет за социално подпомагане, който е конституиран, 

както сте записали, още през месец март 2016 година събирал ли се е на 
свои заседания и има ли към настоящия момент приет вътрешен правилник 
за дейността, приет от самия съвет? Благодаря.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Орешкова.  
 

Милена Орешкова – общински съветник, Председател на Постоянна 
комисия по образование в Общински съвет Разград, вносител 

Да отговоря. Доколкото съм запозната Обществения съвет се е 
събирал. Има изработен правилник от заместник кмета на Община Разград. 

Лично аз считам, че след като представителите в този Обществен съвет са 
избрани със съгласието на Общински съвет Разград и дейността би 

подлежала на външна консултация би следвало да има и правилник или 

нормативен акт, който освен изпълнителя да бъде контролиран и от страна 
на Общинския съвет в Разград.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Удовлетворен ли сте от отговорите на въпросите? 

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Напълно.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

Други въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо Димитрова. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, госпожо Орешкова, 
след като сте решили да внесете този правилник предполагам, че сте се 
запознали и с правилника, който вече  е изработен. Бихте ли запознали 

общинските съветници къде точно внасяте промени в новия правилник и 

какви са мотивите за тези корекции? Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

Заповядайте за отговор.  

 

Милена Орешкова – общински съветник, Председател на Постоянна 
комисия по образование в Общински съвет Разград, вносител 

Благодаря. Много хубав въпрос, госпожо Председател, госпожо 

Димитрова, но в момента няма да му отговоря, защото нямам на 
разположение правилник, който е изработил заместник кмета на община 
Разград.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

Заповядайте, госпожо Димитрова.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 
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Не е ли изключително странно, когато решите да изготвяте  някакъв 
нормативен акт все пак да се съобразите с мнението на този обществен 

съвет, който е заседавал няколко пъти?   

 

Милена Орешкова – общински съветник, Председател на Постоянна 
комисия по образование в Общински съвет Разград, вносител 

Мисля, че в случая ролята на Общински съвет Разград е много 

голяма и тъй като имате съдържанието на този правилник, който 

предлагаме, който ще даде по – голямо включване на гражданите и на 
неправителствените организации в участието на този обществен съвет тъй 

като имате съдържанието може да гласувате според Вашето мнение и 

Вашата позиция.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо Селим. 

 

Г-жа Фатме Селим – независим общински съветник 
Искам да попитам вносителя на докладната: Има ли някаква 

законова пречка Общинският съвет да осъществява своите правомощия на 
контрол на такъв обществен съвет избран от него и без този правилник?  

 

Милена Орешкова – общински съветник, Председател на Постоянна 
комисия по образование в Общински съвет Разград, вносител 

Благодаря за въпроса. Редно е, когато някой изработва правилник да 
бъде не самия изпълнител, а друг орган, който контролира дейността 
съответно на изпълнителя. Такъв в случая се явява Общински съвет гр. 

Разград. То е съвсем нормално по – висша инстанция да приема правилник 
за дейността на определена институция, в случая на заместник кмета. Няма 
как заместник кмета сам да изработи правилник, по който след това ще 
работи той затова считам, че тъй като дали го позволява или не го 

позволява закона, т.е. щом няма ограничения в закона е съвсем нормално 

ние като Общински съвет да вземем такова решение и да приемем такъв 
нормативен акт.       

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Става въпрос за вътрешен правилник обаче. Други въпроси към 

вносителя. Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Аз много се извинявам, пропуснах преди малко в чл.8, ал.3 на 
предложения ни проект за правилник е записано, че същият се състои от 13 

човека, предполагам че членове нали има предвид. Ако не се лъжа преди 

няколко заседания на Общинския съвет ние допълнихме състава на този 



 

 

42

Обществен съвет и същия в момента се състои от 14 или 15 члена. 
Вносителя съобразил ли е тази цифра с този правилник и ако го е 
съобразил кого визира да бъде изключен от настоящия състав на 
Обществения съвет?   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли готовност да отговорите?  

 

Милена Орешкова – общински съветник, Председател на Постоянна 
комисия по образование в Общински съвет Разград, вносител 

Нямам готовност. Бих се съобразила ако господин Монев със 
сигурност ми потвърди, че са 15 да направя корекция в самата докладна 
записка.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ако не ме лъже паметта са 14 членовете, но има ли кой да потвърди? 

15. Добре. Правите ли такова предложение, господин Монев?   

 

Милена Орешкова – общински съветник, Председател на Постоянна 
комисия по образование в Общински съвет Разград, вносител 

Да, аз приемам това, което прави като корекция господин Монев и 

моля колегите да го поправят на 15 човека.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приета е тази корекция в чл.8 от проекта за правилник от 13 да 
станат 15 човека. Други въпроси към вносителя. Изказвания, предложения. 
Заповядайте. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Аз вземам повод от питанията, които бяха отправени дали 

е легитимно, дали има смисъл, дали има задължение законово да бъде 
изготвен такъв правилник или можем да оставим една група хора, които са 
избрани с решение на Общинския съвет да работят по правилник какъвто 

те си решат или е смислено след като ние сме ги избрали, натоварили с 
тази отговорност да бъдат обвързани и с работата си по един правилник, 

който Общинския съвет ще приеме. Най – малкото, че този правилник 
дори да не беше ставала такава дискусия щеше да бъде и ще бъде 
публичен, ще бъде ясен и прозрачен и всички граждани на общината ще 
могат да се запознаят с него. Питахте преди малко дали някой е запознат с 
вътрешния правилник, който са си изработили? Разбира се, че няма как 
освен при специално искане, ходене, търсене, разузнаване кога са тези 

заседания, дали може някой да получи с куп, куп натрупани трудности да 
се сдобие един гражданин с такъв правилник, за да знае този орган как 
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работи. Да знае парите, които общината дава и се разпределят с решения 
на   този орган как се харчат. Ето защо аз смятам, че належащо, 

наложително  е Общинския съвет да довърши докрай своите задължения и 

освен избора   на Обществения съвет да изготви и правилника,  по който 

този Обществен съвет да работи. Ако някой от избраните сметне, че 
Общинския съвет е наложил правилник, който той не може да изпълнява 
няма никаква пречка да подаде своята оставка и Общинския съвет да 
избере на негово място човек, който ще работи по правилника, който 

Общинския съвет е приел. Благодаря Ви.      

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания, предложения.  
 

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

Може ли и аз да взема думата?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, разбира се, имате право да изразите становище. Заповядайте.  
 

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

Повод да взема отношение ми дават думите на господин Димитров. 
Обществеността в Община Разград не само ще има право да се запознае, тя 
ще бъде длъжна да се запознае с този нормативен акт, който в момента 
приемате тъй като всеки друг нормативен акт той ще стане задължителен 

за цялата общественост и ще създава права и задължения за всички жители 

на Община Разград, което нещо аз не виждам в този правилник да има, да 
са  регламентирани права и задължения,   касаещи неограничен брой 

адресати. В тази категория той не попада нито в нормативните, нито на 
общите административни актове. И аз в момента не знам характера на 
правилника, който се приема. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги, аз съм напълно 

солидарен с казаното от госпожа Георгиева по отношение на правния 
статут на предложения ни проект за решение, че има редица неясноти по 

отношение на неговото не само приемане, а и прилагане в последствие. 
Категорично обаче трябва да уточним няколко неща: на първо място, че 
няма законово задължение Общинските съвети по места да приемат 
правилници за дейността на Обществените съвети по социално 

подпомагане. Да, има общини и Общински съвети, които са приели със 
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свое решение такива правилници, но те са ги приели ведно с 
конституирането на този Обществен съвет, а не след него. Няма 
предполагам Общински съвет, който да приема втори правилник при 

положение, че вече самия съвет си е приел свой вътрешен такъв. Аз 
изобщо не се съмнявам, че този правилник, който вече е приет от 
Обществения съвет ще стане обществено достояние и ще бъде качен на 
сайта на Община Разград. От друга страна се говореше, че нашият 
Общински съвет е по – висша инстанция над този Обществен съвет. Тук не 
мога да се съглася тъй като липсват каквито и да било отношения на власт 
и подчинение между Обществения съвет и нашия Общински съвет. Този 

Обществен съвет работи изцяло про боно.  Той се събира, работи и 

неговите решения имат силата по - скоро на консултации и даване на 
насоки за  работата в тази сфера, свързана със социалното подпомагане. 
Нямат никакъв задължителен характер и членовете на този Обществен 

съвет да ги задължим по някакъв начин с наш нормативен акт как да 
работят, как да изпълняват своите пак казвам чисто обществени, 

граждански задължения е малко несериозно.  В тази връзка от „Кауза 
Разград“ няма да подкрепим проекта за решение. Благодаря.        

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания?  

 

Г-н Стоян Ненчев - ПП „БСП“ 

Реплика. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-н Стоян Ненчев - ПП „БСП“ 

Във връзка с предходното изказване аз искам да стане ясно в 
пленарната зала, че Общинският съвет може да приеме такъв юридически 

акт така, както са го приели и други Общински съвети. На второ място 

няма никаква връзка между това  кога се приема акта на Общинския съвет 
правилника и как и по какъв начин се формира персоналния състав и 

членството в този съвет. Това са два отделни въпроса. И последното – 

винаги Общинския съвет може и е длъжен да реагира, когато се касае за 
уреждане на въпроси, които засягат гражданите на Община Разград. Мога 
само да посоча и за пример и други според мен по – незначителни теми 

като например наредбите които ще приемаме сега и  които ще бъдат много 

на брой по  наскоро влезлия в сила закон за предучилищното и училищно 

възпитание.   На предходната сесия ние приехме един такъв акт, с който 

уреждаме съдържанието на заявлението на един родител до детска градина 
или до някакво училищно заведение. Така че не бива да има никакво 
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колебание сред общинските съветници, че те могат да приемат такъв 
юридически акт и че Общинския съвет може да регламентира и да урежда 
такъв тип обществени отношения. Това дава стабилитет и сигурна основа 
на уреждането на тези отношения.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Други изказвания във връзка с тази докладна 
записка? Ако няма такива прекратявам разискванията и пристъпваме към 

гласуване на докладна записка с вх. № 471. Моля гласувайте.  
 

Г-жа Петя Петкова – дежурен секретар 

Гласували общо 28 общински съветници, „ЗА“ -15, „против“ – 10, 

„въздържали се“ -2.  

Госпожо Председател, моля за извинение. Гласували общо 28 

общински съветници, „ЗА“ -16, „против“ – 10, „въздържали се“ -2.  

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“  

Процедура. Извинявайте общинските съветници трябва да гласуват 
от местото си.  

 

/Общински съветник Иво Димитров не е на своето място за 

гласуване./ Шум в залата.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихме гласуването, господин Димитров. Предлагате ли 

прегласуване?  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Да, предлагам прегласуване.   
 

/Общински съветник Иво Димитров се обръща назад и обяснява на 

общинските съветници защо иска прегласуване/. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще гласуваме втори път докладната записка. Надявам се, че след 

това гласуване общински съветник Иво Димитров ще гласува от мястото 

си, за да не се налага да гласуваме по два пъти всяка една докладна 
записка. Благодаря за разбирането! Пристъпваме към гласуване на 
докладна записка с вх. № 471, повторно и окончателно.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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№ 201 

 

С Решение №86 по Протокол №8/29.03.2016 г. година на 

Общински съвет Разград е определен състав на Обществен съвет за 

социално подпомагане в община Разград. 

Социалните услуги са най-динамично развиващият се публичен 

сектор в Община Разград за последните 5 години. Двойно е увеличен 

броят на новите социални услуги - наблюдава се интензивна 

трансформация на институции от стар тип, които се преобразуват в 

институции от резидентен тип. 

Динамиката в развитие на социалния сектор е община Разград 

налага необходимост от включване на Общински съвет в Разград. 

Необходимо е да се увеличи прозрачността в процеса на вземане на 

решение при управление на социалните услуги в община Разград. 

В изпълнение на правомощията си по чл.21 ал. 1 от ЗМСМА, 

общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, 

решения, декларации и обръщения. 

Председателят на Общински съвет Разград извършва всички 

необходими действия по оповестяване и публикуване на проекта за 

нормативен акт в предвидените от закона срокове - на интернет 

страницата на Община Разград и по други начини.  

Кметът на Община Разград осигурява публикуването в един 

местен вестник и на интернет страницата на Община Разград на 

проекта за нормативен акт в предвидените от закона срокове.  
Предлаганият  правилник е в съответствие с разпоредбите на 

Европейската харта за местно самоуправление. 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.23 и 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет 

Разград, с 16 гласа „ЗА“, „против“ – 10, „въздържали се“ – 2, 

 

Р Е Ш И: 

 

1.Приема 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 - съгласно 

приложение I. 

2.Правилник за дейността на Обществен съвет за социално 

подпомагане в община Разград и неговият поименен състав да се 
публикуват в интернет страницата на Община Разград, рубрика 

Общински съвет, в седемдневен срок от влизане в сила на това 

решение. 
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3.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 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

ПРАВИЛНИК  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНО 

ПОДПОМАГАНЕ В ОБЩИНА РАЗГРАД 

 

 

Глава първа. 

Общи положения 

 

Чл. 1. Правилникът урежда структурата и организацията на дейността на 
Обществения съвет по социално подпомагане в Община Разград, наричан 

по-нататък „Съвета”. 

Чл.2. (1) Съветът е постоянно действащ консултативен орган към община 
Разград, създаден на основание чл.21 от ЗМСМА1

 и във връзка с  чл.35 от 
ЗСП. 

(2) Съветът оказва съдействие и помощ при извършване на дейности 

по социално подпомагане в Община Разград и упражнява обществен 

контрол върху тяхното осъществяване. 

(3) Съветът съдейства и подпомага Общински съвет Разград и Кмета 
на Община Разград при анализиране на потребностите на социалните 
услуги, участва в разработване на стратегии и годишни планове за 
развитие на социалните услуги на общинско ниво. 

Чл.3. При осъществяване на своите функции, Съветът се ръководи от 
следните демократични и хуманни принципи: 

• Законност, откритост, достъпност, отговорност и координация;  

                                           
1
 (2) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) В изпълнение на 

правомощията си по ал. 1 общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, 

декларации и обръщения.< http://lex.bg/laws/ldoc/2132580865> 
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• Колективно обсъждане и решаване на всички въпроси от 
компетентността на Съвета; 

• Равенство на правата, задълженията и отговорностите; 

Чл. 4. Цели на Съвета: 
1.Упражняване на обществен контрол при осъществяване на 

дейностите по социално подпомагане, социалните помощи и социални 

услуги в община Разград. 

2.Съдействие и помощ при извършване на дейности по социално 

подпомагане в Община Разград и упражнява обществен контрол върху 

тяхното осъществяване. 
3.Осъществяване мониторинг и контрол върху развитието на 

предоставяните социални услуги;  

4.Стимулиране на партньорството между компетентните институции 

и организации в област Разград за ефективно прилагане на Закона за 
социално подпомагане и Правилника за неговото приложение, както и 

приложимото законодателство.    

Чл. 5. Съветът сътрудничи с национални органи и организации по 

въпросите на социалното подпомагане. 
 

Глава втора. 

Функции 

 

Чл.6.(1) Съветът: 
1.Съдейства за провеждане на политиката в областта на социалните 

помощи и социалните услуги в община Разград;  

2.Взаимодейства с общинска администрация на община Разград, 

други заинтересовани страни и институции. 

3.Съдейства за разработване на областни стратегии, общински 

програми, планове и проекти, свързани със социални помощи и социални 

услуги;  

4.Съдейства за координиране на дейности по предоставяне на 
социални услуги; 

5.Събира и анализира информация за развитие на социалните услуги 

в община Разград. 

6.Осъществява контрол върху качеството на социалните услуги в 
съответствие с утвърдените критерии и стандарти;  

7.Изготвя становища за откриване и закриване на специализирани 

институции за социални услуги на територията на община Разград. 

8.Изготвя становища за промяна на капацитета и преструктуриране 
на социалните услуги на територията на община Разград. 
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9.Разглежда информация за осъществяваните проекти2
 в социалната 

сфера в община Разград, дава становища и препоръки за тяхното 

изпълнение. 
  10.Обсъжда и приема анализ на ситуацията и оценява потребностите 
на целевите групи, изготвен от общинска администрация на община 
Разград, до 28 февруари на всяка календарна година. 

11.Осъществява мониторинг и оценка на Общинска стратегия за 
развитие на социални услуги на Община Разград, като всяка година 
обсъжда информация за нейното изпълнение, не по-късно от 30 март на 
следващата година. 

12.Съгласува годишен план за развитие на социалните услуги в 
община Разград, до 30 април на всяка календарна година. 

13.Дава становище за Междинна оценка на постигнатите резултати и 

ефекти от Общинска стратегия за развитие на социални услуги на Община 
Разград (оценка и препланиране), изготвена от общинска администрация 
на Община Разград. Междинната оценка трябва да се представи до края на 
месец май на третата година от действие на Общинска стратегия за 
развитие на социални услуги. 

14.Уведомява писмено председателя на Общински съвет - Разград и 

инспектората към изпълнителния директор на Агенцията за социално 

подпомагане при установяване на пропуски и при сигнали за нарушения 
при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и 

социалните услуги. 

15.Има право да изисква и получава информация от дирекция 
„Социално подпомагане” в община Разград за дейността в областта на 
социалните помощи и социални услуги. 

(2) При осъществяване на своята дейност, членовете на Съвета са 
длъжни да спазват нормативните изисквания за защита на информацията за 
подпомаганите лица и семейства, която им е станала известна. 
Чл.7. Съветът приема молби, сигнали, жалби, предложения от граждани, 

доставчици на социални услуги, неправителствени организации и 

институции, имащи отношение към сферата на социалните услуги: 

1.Гражданите, доставчиците на социални услуги, неправителствени 

организации и институциите, желаещи да се обърнат към Съвета с 
определен проблем, подават своите сигнали, молби, жалби или 

предложения, адресирани до Съвета, в деловодството на общинската 
администрация. 

2.При подаване на съответната кореспонденция на подателя се 
издава входящ номер, като документът се завежда във входящия регистър 

на общинската администрация. 

                                           
2
 Проекти с финансиране от Европейския съюз, Европейско икономическо пространство, Норвежки 

финансов механизъм, САЩ и други. 
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3.Постъпилата входяща поща (сигнали, молби, жалби или 

предложения), адресирани до Съвета се доставят на председателя на 
Съвета. 

4.Председателят на Съвета е длъжен да внесе всички постъпили 

документи за разглеждане на първото заседание, следващо постъпването 

на кореспонденцията. 
5.В случай, че се касае за пропуски или нарушения при 

осъществяване на дейностите по социално подпомагане от страна на 
доставчици на социални услуги, Съвета, чрез своя председател, е длъжен 

да информира Изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане в седемдневен срок от разглеждане на въпроса. 
Председателят на Съвета писмено уведомява и председателя на Общински 

съвет Разград за конкретния случай. 

6.Председателят на Съвета е длъжен да внесе предложенията и 

препоръките, които Съветът е определил на свое заседание за разглеждане 
от ресорната комисия на Общински съвет Разград, когато до Общински 

съвет Разград са постъпили предложения, касаещи усъвършенстване на 
социалната политика в община Разград или препоръки за подобряване 
работата на Съвета.  

7.Съвета е длъжен да изготви писмен отговор на постъпилата до него 

кореспонденция. 
8.Съвета информира подателите им за мерките, които са предприети, 

когато до Съвета са постъпили сигнали или жалби, с които се посочват 
определени нарушения,  

9.Съветът информира подателите за решението, като се мотивира, 
когато до Съвета са постъпили писмени документи (предложения или 

препоръки). 

10.Писменият отговор до подателя се подписва от председателя на 
Съвета и се извежда в деловодството на общинска администрация. 

11.Съветът разглежда и отговаря на всички постъпили документи, не 
по-късно от 90 дни от завеждане в деловодната система на общинска 
администрация. 

Глава трета 

Конституиране и състав на Съвета 

 

Чл.8. (1) Съветът се създава с решение на Общински съвет – Разград по 

предложение на Кмета на община Разград или общински съветник/ци. 

(2) Съставът на Съвета се определя с решение на Общински съвет – 

Разград. 

(3) Обществения съвет се състои от 15 човека - ръководители на социални 

услуги, представители на институции, организации, юридически лица и 

физически лица, които имат отношение към дейностите в областта на 
социалните помощи и социалните услуги. 
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(4) Съставът на Съвета се обявява на публично място в сградата на община 
Разград и на интернет-страницата на община Разград. 

Чл.9. Структура на Съвета:  
(1).Съветът се състои от Председател: заместник-кмет на Община 

Разград; Заместник-председател: член на Съвета; Секретар: експерт от 
Общинска администрация Разград; 

(2).С цел балансирано представителство в ръководството на Съвета, 
неговият председател се избира от Общински съвет – Разград, Заместник-

председателят се избира от членовете на Съвета и Секретарят се посочва 
от Кмета на Община Разград. 

(3).Работата на Председателя се подпомага от Заместник-

председател, който изпълнява функции по организация и ръководство, 

възложени от Председателя на Съвета. При отсъствие на Председателя на 
Съвета, заседанията се водят от заместник-председателя; 

(4).Секретарят подпомага експертно Председателя в неговата работа 
и координира дейността на Съвета. 

(5).При отсъствие на Председателя и Заместник-председателя на 
Съвета, членовете вземат решение кой да ръководи заседанието. 

 

Глава четвърта 

Организация на дейността 

 

Чл.10.(1) Общинският съвет се свиква на заседание не по-малко от три 

пъти годишно в сградата на Община Разград; 

(2).При необходимост председателят на Съвета свиква извънредни 

заседания по своя инициатива или по искане на минимум трима от 
неговите членове, адресирано до Председателя. Той е длъжен в срок до 

седем работни дни да свика заседание; 
(3).Заседанията на Съвета са законни, ако присъстват повече от 3/4 

от всички членове (10 човека); 
(4).Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване с 

квалифицирано мнозинство (ѕ от присъстващите членове) и имат характер 

на предложение или препоръка към Кмета на Община Разград и Общински 

съвет - Разград; 

(5).Съветът може да реши гласуването да бъде и тайно. 

Чл.11.(1) Съветът се свиква на заседания от неговия Председател, който 

ръководи работата на Съвета.  
(2).Проектът за дневен ред на заседанията на Съвета се определя от 

председателя въз основа на внесени предложения. Всеки член на Съвета 
може да прави писмени предложения за дневен ред. 

(3).Окончателният дневен ред се приема чрез гласуване при 

откриване на заседанието. 
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Чл.12.(1) Секретарят организира заседанията на Съвета, като подготвя 
работните материали и ги изпраща заедно с дневния ред на всеки член, не 
по-късно от пет работни дни преди датата на заседанието. Изпращането на 
материалите може да бъде по електронен път; 

(2).Членовете могат да изпращат на Секретаря на Съвета писмени 

становища, в случай, че такива се изискват по точките от дневния ред за 
заседанията на Съвета, не по-късно от два работни дни преди дата на 
заседанието; 

Чл.13. Членовете на Съвета участват в неговата работа лично. При 

обективна невъзможност да участват в заседание, членовете се 
представляват от упълномощени от тях представители със собственоръчно 

подписано пълномощно за целта. Това право не може да бъде използвано 

повече от два пъти за една календарна година;  
Чл.14. Кметът на Община Разград и Общински съвет – Разград се 
произнасят с писмено решение в 30-дневен срок от получаване на 
предложения и/или препоръки от Съвета. 
Чл.15.(1) Всеки член на Съвета има право на един глас при вземане на 
решения; 

(2).При неучастие на член на Съвета (или упълномощен 

представител) в две заседания за една календарна година, пленарният 
състав на Съвета констатира отсъствията и възлага на Председателя на 
Съвета да изпрати писмо до ръководителя на институцията/юридическото 

лице, чиито представител на участва редовно в дейността на Съвета. Копие 
от писмото се изпраща до Председателя на ПК по социална политика, 
трудова заетост и здравеопазване в Общински съвет Разград. 

Чл.16. Председателят на Съвета може да покани за участие в заседанията 
представители на други институции и организации, имащи отношение към 

разглежданите въпроси, както и техните ръководители. Същото право имат 
най-малко трима членове на Съвета, които изготвят покана; 
Чл.17.(1) На всяко заседание на Съвета се изготвя списък на участващите 
членове, които удостоверяват присъствие с подпис. Списъкът се подписва 
от Председателя и Секретаря; 

(2).За всяко заседание на Съвета се води протокол, в който се 
отразяват взетите решения. Протоколът се подписва от Председателя и 

Секретаря на Съвета. Към протокола се прилагат разгледаните на 
заседанието документи, получените становища и списък на присъствалите 
членове; 

(3).Препис от протокола от всяко заседание се изпраща до членовете 
на Съвета, не по-късно от 30 дни след провеждането; 

Чл.18. Заседанията на Съвета са публични, освен при изрично решение на 
Съвета; 
Чл.19. Съветът може да вземе решение за провеждане на публично 

обсъждане на въпроси от особена значимост, чрез организиране на кръгли 
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маси и други дискусионни форуми, публикуване на проекти на документи 

в интернет с поставен срок за получаване на становища и др. 

Чл.20.(1) Съветът внася в Общински съвет Разград писмен отчет за 
дейността си всяка година до края на месец март. 

(2) Общински съвет Разград разглежда внесения отчет не по-късно от 
края на месец май същата година. 

(3) Информация за дейността на Съвета се обявява на интернет-
страницата на  Община Разград. 

 

Глава пета 

Заключителни разпоредби 

 

§ 1. Отдел “Социални дейности” в Общинска администрация Разград 

осигурява експертно и логистично дейността на Съвета, като подпомага 
Секретаря на Съвета, предоставя помещение за заседания, размножава 
материали, осигурява комуникация с членовете и други необходими 

дейности. 

§ 2. Настоящият Правилник може да бъде променян и допълван съгласно 

нормативните и подзаконови разпоредби. 

 

Правилникът е приет с Решение №201, на заседание на 

Общински съвет Разград, проведено на 29.09.2016г. 
 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 472.  

Докладна записка  от  Наско Стоилов Анастасов – Общински 

съветник и председател на ПК по управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол 

Относно: Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения 

в сградата на ДКЦ І Разград ЕООД с предназначение за ползване като 

лекарски кабинети чрез търг с явно наддаване. 
Ще ни докладва докладната записка общински съветник Калоян 

Монев. Заповядайте.  
  

Г-н Калоян Монев – Представляващ вносителя на докладната записка 
Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, 

До Общински съвет Разград е депозирано писмо от управителя на 
търговско дружество със сто процента общинско участие ДКЦ І Разград 

ЕООД,с което на принципала на дружеството, а именно Общински съвет-
Разград се предлага   да вземе решение по отношение за даване на съгласие 
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за отдаване под наем на помещения в сградата на ДКЦ І Разград ЕООД, в 
гр. Разград, ул. Васил Левски № 1, с предназначение за ползване като 

лекарски кабинети чрез търг с явно наддаване  
Става дума за четири кабинета в сградата на ДКЦ, а именно:  

1.Кабинет №24, етаж 3, с площ 14,3 кв.м; 

2.Кабинет № 26 ,етаж 3,  с площ 14,50 кв.м.; 

3. Кабинет № 36, етаж 3, с площ 14.0 кв.м.; 

4. Кабинет № 36а, етаж 3, с площ 14.0 кв.м.  

Като изброените кабинети са  свободни и икономически изгодно за 
дружеството е да ги отдава под наем за ползването им по предназначение. 

В тази връзка и на основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във вр. с чл.33 ал. 1 ,чл. 34 ал. 

1 и ал. 2 т. 1 и  чл. 35 от Наредба № 3, вносителя на докладната записка, 
предлага Общинския съвет – Разград да вземе решение, за:  

Даване на съгласие търговското дружество, да започне процедура по 

отдаване  под наем чрез търг с явно наддаване, за срок от три години, на 
гореизброените кабинети в сградата на ДКЦ.  

Завърших.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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 Монев, за 
комисиите по общинска собственост и законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, и двете комисии подкрепиха проекта за решение с: 
6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Д-р Петров, за постоянната комисия по социална политика. 
 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо председател. Комисията 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.  
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 
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Аз имам уточняващ въпрос. В докладната записка не е посочена 
началната тръжна цена. Каква е началната тръжна цена, която съответно 

трябва да се формулира в проекта на решението?  

 

Г-н Калоян Монев – Представляващ вносителя на докладната записка 
По този въпрос стана дебат в комисията по законност, и се разбра, че 

тръжната цена е съгласно приложението към Наредба №3, която е твърда и 

определена от Общинския съвет. Тя е за социални и здравни дейности, 

която е в графата.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси към вносителя?  

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

А каква е тя? Не е отбелязано.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Отбелязано е в наредбата, която е приета от Общинския съвет. Други 

въпроси? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№472.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.09.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов отсъства   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Милена Дачева Орешкова не участва   
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19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов отсъства   

22. Петя Ангелова Петкова +   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 202 

 

До Общински съвет Разград е депозирано писмо с вх.№ 

458/26.08/2016.г. от управителя на търговско дружество със сто 

процента общинско участие ДКЦ І Разград ЕООД д-р Николай Денев 

,с което на принципала на дружеството се предлага   да вземе решение 
за даване на съгласие за отдаване под наем на помещения в сградата 

на ДКЦ І Разград ЕООД, находяща се в гр. Разград, ул. „Васил Левски 

№ 1, с предназначение за ползване като лекарски кабинети чрез търг с 
явно наддаване  

Индивидуализацията на обектите е следната :  

1.Кабинет №24, етаж 3, южно изложение, с площ 14,3 кв.м.,при 

съседи : в дясно- кабинет № 25 /Ендокринологичен/, вляво- кабинет № 

23 /Очен/, с предназначение за извършване на медицинска дейност. 

2.Кабинет № 26 ,етаж 3 ,  с площ 14,50 кв.м. ,южна изложение, 
при съседи : в дясно - . кабинет № 27 /стоматологичен/,  в ляво с 
кабинет № 25 /Ендокринологичен/, с предназначение за извършване 
на медицинска дейност. 

 3. Кабинет № 36, етаж 3,северно изложение, с площ 14.0 кв.м. 

при съседи: в дясно с кабинет № 36а, в ляво с кабинет № 35 

/Кардиологичен/, с предназначение за извършване на медицинска 

дейност. 

 4. Кабинет № 36а, етаж 3, северно изложение, с площ 14.0 кв.м. 

при съседи: в дясно с кабинет № 37 /АГ кабинет-МЦ Здраве/, в ляво: 
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кабинет № 36, с предназначение за извършване на медицинска 

дейност. 

Изброените кабинети са  свободни и икономически изгодно за 

дружеството е да ги отдава под наем за ползването им по 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

вр. с чл.33 ал. 1 ,чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и  чл. 35 от Наредба № 3 за 

осъществяване на стопанска дейност на Община Разград чрез 
търговски дружества с общинско участие и чрез общински  

предприятия на Общински съвет Разград и писмо № 458 /26.08.2016 г. 
Общински съвет Разград, след поименно гласуване с 22 гласа „ЗА”, 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие търговско дружество със сто процента общинско 

участие „ДКЦ І Разград „ЕООД със седалище и адрес на управление 
Разград, ул.Васил Левски №1, представлявано от управителя д-р 

Николай Денев, да проведе процедура за отдаване  под наем чрез търг 
с явно наддаване  на помещения  в сградата на дружеството, находяща 

се в гр. Разград, ул. Васил Левски  № 1 ,за срок от три години ,  както 

следва : 

    1.Кабинет №24, етаж 3, южно изложение, с площ 14,3 кв.м.,при 

съседи : в  дясно- кабинет № 25 /Ендокринологичен/, вляво- кабинет № 

23 /Очен/, с предназначение за извършване на медицинска дейност. 

2.Кабинет № 26 ,етаж 3 ,  с площ 14,50 кв.м. ,южна изложение, 
при съседи : в дясно - . кабинет № 27 /стоматологичен/,  в ляво с 
кабинет № 25 /Ендокринологичен/, с предназначение за извършване 
на медицинска дейност. 

3. Кабинет № 36, етаж 3,северно изложение, с площ 14.0 кв.м. при 

съседи: в дясно с кабинет № 36а, в ляво с кабинет № 35 

/Кардиологичен/, с предназначение за извършване на медицинска 

дейност. 

4. Кабинет № 36а, етаж 3, северно изложение, с площ 14.0 кв.м. 

при съседи: в дясно с кабинет № 37 /АГ кабинет-МЦ Здраве/, в ляво: 

кабинет № 36, с предназначение за извършване на медицинска 

дейност. 

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 в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 



 

 

58

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 473.  

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

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от 

имот - частна общинска собственост на Комисията за регулиране на 

съобщенията София. 

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 имот – частна  общинска 
собственост - УПИ №X-„За общински дом, читалище, кооперация и КОО”  

в кв.7, по плана на с.Радинград, съгласно акт за общинска собственост 
№5/28.03.2000 г.  Част от имота, представляваща терен от 49,50 кв.м., 

разположен в северния ъгъл на имота, с размери 5,50 м.  е предоставена  
безвъзмездно за управление  на Комисията за регулиране на съобщенията  
с договор, чийто срок изтича на 22.10.2016г. 

С писмо на председателя на Комисията за регулиране на 
съобщенията е изразено желание, с оглед на продължаващата 
необходимост от осъществяване на мониторинг на радиочестотния 
спектър, частта от имота да продължи да се ползва за нуждите на КРС.  

Молбата е разгледана от комисията по чл.2 от Наредба 2 на ОбС Разград, 

която се е произнесла частта да се предостави отново безвъзмездно за 
управление, за срок от 5 години. 

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

чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост;  чл.16, ал.2 от  Наредба 
№2 на Общински съвет Разград, Ви предлагаме проект за решение, с 
който: 

1. Да се предостави безвъзмездно за управление за срок 5 години на 
Комисията за регулиране на съобщенията гр. София, част от имот – частна  
общинска собственост – УПИ №X-„За общински дом, читалище, 
кооперация и КОО”  в кв.7, по плана на с.Радинград, общ. Разград. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да сключи договор за 
предоставяне безвъзмездно за управление с Комисията за регулиране на 
съобщенията гр.София, за частта от  имота, описана в т.1. 

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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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 

Монев. 
 

Г-жа Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, в комисията по общинска собственост, с 6 гласа 
„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта беше одобрен. А в 
комисията по законност, с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

също беше подкрепен проекта за решението. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Въпроси към 

вносителя? Не виждам. Изказвания, предложения? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№473.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.09.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов отсъства   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева не участва   

10. Емине Бейти Хасан не участва   

11. Иво Борисов Димитров не участва   

12. Илия Христов Илиев не участва   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров не участва   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов отсъства   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   
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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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 203 

 

Община Разград е собственик на имот – частна  общинска 

собственост - УПИ №X-„За общински дом, читалище, кооперация и 

КОО”  в кв.7, по плана на с.Радинград, общ.Разград, съгласно акт за 

общинска собственост №5/28.03.2000г.  Част от имота, представляваща 

терен от 49,50кв.м., разположен в северния ъгъл на имота, с размери 

5,50м по границата с УПИ №IX-39 и 9,00м по границата с УПИ №XI-

41,  е предоставена  безвъзмездно за управление  на Комисията за 

регулиране на съобщенията  с договор, чийто срок изтича на 

22.10.2016г. 
С писмо на председателя на Комисията за регулиране на 

съобщенията е изразено желание, с оглед на продължаващата 

необходимост от осъществяване на мониторинг на радиочестотния 

спектър, частта от имота да продължи да се ползва за нуждите на КРС.  

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

Разград, която се е произнесла частта да се предостави безвъзмездно за 

управление, за срок от 5 години. 

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

ЗМСМА; чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост;  чл.16, ал.2 

от  Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост на Общински съвет Разград, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване със 17 гласа „ЗА”, „против” - 

няма, „въздържали се” - няма,          

 

Р Е Ш И: 
 

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

на Комисията за регулиране на съобщенията гр. София, част от имот – 

частна  общинска собственост – УПИ №X-„За общински дом, 
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читалище, кооперация и КОО”  в кв.7, по плана на с.Радинград, общ. 

Разград, съгласно акт за общинска собственост №5/28.03.2000г.,  
представляваща терен от 49,50кв.м., разположен в северния ъгъл на 

имота, с размери 5,50м по границата с УПИ №IX-39 и 9,00м по 

границата с УПИ №XI-41. 

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

предоставяне безвъзмездно за управление с Комисията за регулиране 
на съобщенията гр.София, за частта от  имота, описана в т.1. 

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

Настоящето решение подлежи на оспорване  в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 
 

С Т А Т И Я 10 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 474.  

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

Относно: Продажба на  имот -частна  общинска   собственост   на 

собствениците   на законно построена сграда в него-Христо Михайлов 

Христов и Люба Димитрова Христова. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Благодаря. 
Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на поземлен имот №61710.614.2985 по 

кадастралната карта на гр.Разград, в местността  „Исперихски път”. В 

имота е изградена законно построена сграда, която е собственост на 
Христо Михайлов Христов и Люба Димитрова Христова. Получена е 
молба от собствениците на сградата за закупуване на общинския имот. 

Молбата е разгледана на заседание на комисията по чл.2 от Наредба 
№2, която е приела положително решение. Площта на имота е 647 кв.м., с 
трайно предназначение на територията: земеделска земя и начин на трайно 

ползване: лозе. Имотът е актуван с акт за общинска собственост 
№1097/25.01.2012 година. Изготвена  е пазарна оценка  от  Мария Колева–
оценител на земеделски  земи, която е в размер на 958,00лв.  

Съгласно удостоверение от Община Разград данъчната оценка на 
имота е в размер на 181,70 лв./ сто осемдесет и един лева и седемдесет  
стотинки/. 
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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, чл.28 и 

чл.28а от Наредба №2 на Общински съвет Разград и молба с вх.№ АО-05-

03-6992/15.08.2016 г., предлагам проект за решение, с което: 

1. Да се извърши продажба на имот-частна общинска собственост, 
представляващ  поземлен имот №61710.614.2985  по кадастралната карта 
на гр.Разград, одобрена със заповед № РД-18-37/10.03.2008 година на 
Изпълнителния директор на АГКК, местност „Исперихски път ”,  с площ 

от 647 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска земя и 

начин на трайно ползване: лозе,  на собствениците   на законно построена 
сграда  Христо Михайлов Христов и Люба Димитрова Христова  на  цена в 
размер на 958,00лв. /деветстотин петдесет и осем лева/, определена от 
оценител на земеделски земи, при данъчна  оценка в размер на 181,70 лв./ 
сто осемдесет и един лева и седемдесет  стотинки/. 

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

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

Благодаря за вниманието.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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 

Монев, да докладвате за гласуването в двете постоянни комисии. 

 

Г-жа Калоян Монев – Председател на ПК 

И двете комисии подкрепиха проекта за решение с 6 гласа „ЗА“, без 
„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.№474.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.09.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов отсъства   

3. Валентина Маркова Френкева не участва   
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4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан не участва   

11. Иво Борисов Димитров не участва   

12. Илия Христов Илиев не участва   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров не участва   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов отсъства   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели не участва   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 204 

 

Христо Михайлов Христов и Люба Димитрова Христова  са  

собственици  на законно построена  сграда, съгласно нотариален акт 

№189, том 2, рег.№ 3631, дело 331/2011г.  на нотариус Росица Кирилова 

- нотариус с рег.№ 380 по регистъра на Нотариалната камара. 

Сградата е изградена в поземлен имот №61710.614.2985  по 

кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със заповед № РД-18-

37/10.03.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, местност 

„Исперихски път”,  с площ от 647 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: земеделска земя и начин на трайно ползване: лозе. 
Имотът е актуван с акт за общинска собственост №1097/25.01.2012 
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година. С молба  с вх.№АО-05-03-6992/15.08.2016  година до Община 

Разград собствениците    на сградата са  изявили  желание да закупят 

гореописания имот. 

Изготвена  е пазарна оценка  от  Мария Колева–оценител на 

земеделски  земи  с рег.№810100155/20.06.2011 година на Камарата на 

независимите оценители в България, която е в размер на 958,00лв. 

/деветстотин петдесет и осем лева /. 

Съгласно удостоверение с изх.№6705003890/01.09.2016  година  на 

Община Разград данъчната оценка на имота е в размер на 181,70 лв./ 

сто осемдесет и един лева и седемдесет  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, 

чл.28 и чл.28а от Наредба №2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост и молба с вх.№ АО-05-03-6992/15.08.2016 г., Общински 

съвет Разград,  след поименно гласуване с 21 гласа „ЗА”, „против” - 

няма, „въздържали се” - няма,          

 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се извърши продажба на имот-частна общинска 

собственост, представляващ  поземлен имот №61710.614.2985  по 

кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със заповед № РД-18-

37/10.03.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, местност 

„Исперихски път ”,  с площ от 647 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: земеделска земя и начин на трайно ползване: лозе,  
актуван с акт за общинска собственост №1097/25.01.2012 година,  при 

съседи: имоти с №№ 61710.614.2301, 61710.614.2986, 61710.614.2299, 

61710.614.2298, 61710.614.2297, 61710.614.2768 на собствениците   на 

законно построена сграда  Христо Михайлов Христов и Люба 

Димитрова Христова  на  цена в размер на 958,00лв. /деветстотин 

петдесет и осем лева/, представляваща  пазарната  оценка на имота,  

определена от оценител на земеделски земи, при данъчна  оценка в 

размер на 181,70 лв./ сто осемдесет и един лева и седемдесет  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 11 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 476.  

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

Относно: Продажба  на  имот -частна   общинска   собственост   

на  собствениците на законно построена сграда в  него – Стоянка 

Митева Станчева, Марийка Златева Дянкова,  Марияна Деянова 

Господинова и Димитрина Деянова Митева. 

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 №61710.609.3145 по 

кадастралната карта на гр.Разград, в местността „Арменски лозя”. В имота 
е изградена селскостопанска сграда, собственост на Стоянка Митева 
Станчева, Марийка Златева Дянкова,  Марияна Деянова Господинова и 

Димитрина Деянова Митева. Получена е молба от собствениците  на 
сградата за закупуване на общинския имот. 

Молбата е разгледана на заседание на комисията по чл.2 от Наредба 
№2, която е приела положително решение. Площта на имота е 1074,00 

кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на 
трайно ползване: лозе, в местността „Арменски лозя”. Изготвена  е пазарна 
оценка  от  оценител на недвижими имоти, която е в размер на 1933,00лв 
(хиляда деветстотин тридесет и три лева). Съгласно удостоверение 
издадено от Община Разград данъчната оценка на имота е в размер на 
364,40лв. (триста шестдесет и четири лева и четиридесет 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, Ви предлагаме решение: 

1. Да се извърши продажба на имот-частна общинска собственост, с 
площ от 1074,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: 
земеделска и начин на трайно ползване: лозе, в местността „Арменски 

лозя”,  на собствениците на построената в него селскостопанска сграда 
Стоянка Митева Станчева, Марийка Златева Дянкова,  Марияна Деянова 
Господинова и Димитрина Деянова Митева, на  пазарна цена в размер на 
1933,00лв (хиляда деветстотин тридесет и три лева), определена от 
оценител на недвижими имоти, при данъчна оценка в размер на 364,40лв. 
(триста шестдесет и четири лева и четиридесет стотинки). 

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

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

Монев, да докладвате за решенията на двете постоянни комисии. 

 

Г-жа Калоян Монев – Председател на ПК 

И двете комисии подкрепиха проекта за решение с 6 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам. Изказвания, 
предложения? Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на 
докладна записка с вх.№476.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.09.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов отсъства   

3. Валентина Маркова Френкева не участва   

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 не участва   

11. Иво Борисов Димитров +         с  вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров не участва   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов отсъства   
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22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели не участва   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 205 

 

Стоянка Митева Станчева, Марийка Златева Дянкова,  

Марияна Деянова Господинова и Димитрина Деянова Митева са 

собственици на селскостопанска  сграда, съгласно нотариален акт 

№78, том 2, рег.№1280, дело №235 от 11.07.2016г. на нотариус Бойчо 

Костов - нотариус с рег.№ 282 по регистъра на Нотариалната камара . 

Сградата е изградена в общински поземлен имот №61710.609.3145 по 

кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със заповед № РД-18-

37/10.03.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 

1074,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и 

начин на трайно ползване: лозе, в местността „Арменски лозя”. 

Имотът е актуван с акт за общинска собственост №2776/02.09.2016г. С 

молба  до Община Разград с вх.№94-00-7278/24.08.2016г. собствениците 
на сградата са изявили  желание да закупят гореописания имот. 

Изготвена  е пазарна оценка  от  Мария Колева – оценител на 

недвижими имоти, с рег.№810100155/20.06.2011г. на Камарата на 

независимите оценители, която е в размер на 1933,00лв (хиляда 

деветстотин тридесет и три лева). Съгласно удостоверение с 
изх.№6705003891/01.09.2016г.  на Община Разград данъчната оценка на 

имота е в размер на 364,40лв. (триста шестдесет и четири лева и 

четиридесет 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,          
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Р Е Ш И: 
 

1. Да се извърши продажба на имот-частна общинска 

собственост, актуван с АОС №2776/02.09.2016г., представляващ  

поземлен имот №61710.609.3145 по кадастралната карта на гр.Разград, 

одобрена със заповед № РД-18-37/10.03.2008 година на Изпълнителния 

директор на АГКК, с площ от 1074,00 кв.м., с трайно предназначение 
на територията: земеделска и начин на трайно ползване: лозе, в 

местността „Арменски лозя”, при съседи: имоти с №№ 61710.609.3144, 

61710.609.6939, 61710.609.3146, 61710.609.3159 и 61710.609.3141, на 

собствениците на построената в него селскостопанска сграда Стоянка 

Митева Станчева, Марийка Златева Дянкова,  Марияна Деянова 

Господинова и Димитрина Деянова Митева, на  пазарна цена в размер 

на 1933,00лв (хиляда деветстотин тридесет и три лева), определена от 

оценител на недвижими имоти, при данъчна оценка в размер на 

364,40лв. (триста шестдесет и четири лева и четиридесет 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. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

На основание чл.64 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, прекъсвам заседанието на Общински съвет – 

Разград и обявявам 10 минути почивка. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 477.  

Докладна записка  от  Митко Иванов Ханчев и Стоян Димитров 
Ненчев – общински съветници. 

Относно:  Преизбиране на членовете на Съвета на директорите 
на търговско дружество със 100%  общинско   участие на Община 

Разград- „Общински пазари-Разград” ЕАД. 
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Кой от вносителите ще представи докладната? Заповядайте, 
господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Ненчев – общински съветник, вносител 

Уважаеми общински съветници, 

Поставения в докладната записка въпрос, вече е бил на Вашето 

внимание и Вие сте имали възможност да се запознаете с тази тема. Касае 
се за това, че „Общински пазари-Разград“ ЕАД е общинско търговско 

дружество със 100 % собственост на капитала на Община Разград. 

Дружеството е с едностепенна система на управление и мандат на Съветът 
на директорите изтича през м.септември 2016 г. Това налага 
необходимостта Общинския съвет, да се произнесе по въпроса за 
ръководството на това дружество. В докладната записка сме посочили в 
най-общ план досегашните резултати от работата на досегашния Съвет на 
директорите. И за това с оглед на постигнатите много добри финансови 

показатели, ефективния мениджмънт на Съвета на директорите, ние 
предлагаме решение: 

 1. Общинския съвет, преизбира членовете на Съвета на Директорите 
на  "Общински пазари - Разград" ЕАД гр. Разград в състав, както следва: 

- Диана Колева  

- Любомир Асенов Райчев, и  

- Метин Зекерие Мутиш 

и ги освобождава от отговорност за досегашния им мандат 2011-2016 

г. 
2. Определя мандат на членовете на Съвета на Директорите : 5 (пет) 

години. 

3. Задължава, съгласно изискванията на нормативната уредба 
избрания Съвет на директорите, да предоставят на Общински Съвет 
Разград отчетите за дейността, отчети за финансовото състояние и отчет за 
изпълнението на бизнес плана  на дружеството, за всяко тримесечие.  

 

4. Определя размер на брутното месечно възнаграждение на всеки от 
членовете на Съвета на Директорите, на които няма да бъде възложено 

управлението в размер на две минимални работни заплати /определени за 
страната/; 

5. И след това със същите императивни изисквания на закона: 
Задължава и овластява Кмета на Община Разград да изготви и подпише 
договор за възлагане на управление с  членовете  на Съвета на 
Директорите, на които няма да бъде възложено управлението на 
дружеството. 

6. Задължава изпълнителния директор на „Общински пазари - 

Разград" ЕАД гр. Разград да извърши всички необходими фактически и 
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правни действия за вписване на промените по настоящото решение в 
Търговския регистър. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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 Монев, да 
докладвате за двете постоянни комисии. 

 

Г-жа Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, в постоянната комисия по общинска собственост, 
с 3 гласа „ЗА“, 1 -  „против“,  и без  „въздържали се“, проекта за решение 
беше подкрепен. А в комисията по законност, с 3 гласа „ЗА“, 2 – „против“, 

и 1 – „въздържали се“, проекта не беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи да зададат въпроси. Изказвания, предложения? Няма такива. 
Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№477. 

Моля, гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.09.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов отсъства   

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 +         с  вдигане  на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев не участва   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов  +  

17. Марина Петрова Христова отсъства   
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18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова  +  

21. Наско Стоилов Анастасов отсъства   

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 отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 206 

 

Общински пазари - Разград" ЕАД гр. Разград със седалище и 

адрес на управление–град Разград, улица „Марица” №2, с ЕИК-

116049644, е търговското дружество със 100% общинско участие.  
Дружеството е с едностепенна система на управление-Съвет на 

директорите, чийто мандат изтича  през м.септември 2016 

год.Членовете на съвета на директорите към настоящия момент са : 

Диана Иванова Колева /и изпълнителен директор/; Любомир Асенов 

Райчев и Метин Зекерие Мутиш. 

От началото на мандата /м. септември 2011  година/ са 

отчетените много добри икономически и социални резултати, което в 

решаваща степен се дължи на доброто управление на Съвета на 

Директорите /независимо от финасово-икономическата криза в 

страната през част от мандата.  Приети са от Общински Съвет Разград 

годишните финансови отчети на дружеството за 2011, 2012, 2013,2014 и 

2015 година с много добри резултати, както и са освободени от 

отговорност за дейността си членовете на Съвета на директорите.С 

решения на Общинския съвет за тези много добри резултати  е 
определяно всяка година и допълнително възнаграждение като стимул 

за добра работа на изп.директор на дружеството.  

Материалната база на дружеството непрекъснато се 
обновява.Успешно бе въведена  и се експлоатират модерни 

съоръжения за закрит пазар, осигурени са добри условия за дейността 

на търговците и удобства за гражданите. 
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Цялостната стратегия за управление на ръководството на 

„Общински пазари - Разград" ЕАД гр. Разград, безспорно промени 

визията на дружеството. Сред неговите приоритети е създаване, 
утвърждаване и развитие на достъпни електронни услуги за достъпна 

информация за търговското дружество по процедурите за отдаване под 

наем чрез търгове и конкурси.Създадени са  иновативни подходи за 

привличане на нови търговци на централен пазар, осъвременени 

модели на търговия със  
селскостопански продукти, усъвършенстване и развитие на нови 

системи за по-добра събираемост на приходи.    

С оглед постигнатите много-добри финансови показатели и 

ефективния  мениджмънт от страна на Съвета на директорите и 

Изпълнителния директор на дружеството, се налага извода, че за 

доброто на дружеството ще бъде преизбирането на същия Съвет на 

Директорите и определянето му на нов мандат до максимално 

допустимия срок от пет години.   

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 и чл. 11, т.4 от Наредба № З на Общински съвет, 

Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община Разград 

чрез търговски дружества с общинско участие и чрез общински 

предприятия, във връзка с чл. 221, т.4 , т.5 и 10, и чл.233, ал.1 и ал.3  и 

чл.244, ал.7 от Търговския закон, Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване със 17 гласа „ЗА”, „против” - 10, „въздържали се” 

- 1,          

Р Е Ш И: 

 
1. Преизбира членовете на Съвета на Директорите на  

"Общински пазари - Разград" ЕАД гр. Разград със седалище и адрес 
на управление – град Разград, улица „Марица” №2, с ЕИК-116049644, 
както следва: 

Диана Иванова Колева  
Любомир Асенов Райчев 
Метин Зекерие Мутиш 
и ги освобождава от отговорност за досегашния им мандат 2011-

2016 год. 
2. Определя мандат на членовете на Съвета на Директорите : 5 

(пет) години. 
3. Задължава избрания Съвет на директорите на „Общински 

пазари - Разград” ЕАД град Разград да предоставят 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.  

4. Определя размер на брутното месечно възнаграждение на 
всеки от 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/; 

5. Задължава и овластява Кмета на Община Разград да изготви и 
подпише договор за възлагане на управление с  членовете  на Съвета 
на Директорите, на които няма да бъде възложено управлението на 
дружеството, при условията посочени в т.1, т.2 и т.4 от настоящото 
решение.  

6. 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. 

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

С Т А Т И Я 13 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 482.  

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

Относно: Предложение за разработване на Наредба за 

насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Разград. 

Заповядайте, д-р Василев. 
  

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите е 
регламентирана специална държавна политика в областта на инвестициите, 
осъществявана във взаимодействие с органите на изпълнителната власт. 
Целта на тази дейност е повишаване конкурентоспособността на 
българската икономика, подобряване на инвестиционния климат и 

създаване на нови и високопроизводителни работни места чрез 
административно обслужване в съкратени срокове, индивидуално 

административно обслужване, придобиване право на собственост или 

ограничени вещни права върху имоти- частна общинска собственост без 
търг или конкурс. Инвестиционните проекти с общинско значение се 
определят като клас В. Условията и редът за издаване на сертификат клас 
В следва да бъдат регламентирани със специализирана общинска наредба. 
Съгласно чл. 22и от Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/, кметът 
на общината следва да разработи по решение на Общинския съвет наредба, 
с която да се регламентират условията и редът за издаване на сертификат 
клас В и прилагането на мерките, съгласно изискванията на ЗНИ и 

ППЗНИ. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 22и, т. 1 от 
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Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/, предлагам на Общински 

съвет  Разград, да вземе следното решение: 
1. Възлага на кмета на  Община Разград  да разработи Наредба за 

насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Разград и 

предложи същата за приемане на заседанието на Общински съвет Разград 

през м.октомври.2016 г. 
Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по бюджет, 
финанси и икономическа политика, 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. Госпожо Димитрова, 
за постоянната комисия по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви.  

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка беше единодушно приета в комисията 
по бюджет и финанси, като 9 общински съветници гласуваха „ЗА“, без 
„въздържали се“ и без „против. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, да докладвате за комисиите по 

общинска собственост и законност. 
 

Г-жа Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, и двете комисии, с 6 гласа „ЗА“, без  „против“,  и 

„въздържали се“, подкрепиха проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения? Няма такива. Пристъпваме към 

гласуване на докладна записка с вх.№482.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 207 

 

Съгласно изискванията на Закона за насърчаване на 

инвестициите е регламентирана специална държавна политика в 
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областта на инвестициите, осъществявана във взаимодействие с 
органите на изпълнителната власт. Целта на тази регламентирана 

дейност е повишаване конкурентоспособността на българската 

икономика, подобряване на инвестиционния климат и създаване на 

нови и високопроизводителни работни места чрез административно 

обслужване в съкратени срокове, индивидуално административно 

обслужване, придобиване право на собственост или ограничени вещни 

права върху имоти- частна общинска собственост без търг или 

конкурс. Инвестиционните проекти с общинско значение се определят 

като клас В. Условията и редът за издаване на сертификат клас В 

следва да бъдат регламентирани със специализирана общинска 

наредба. Съгласно чл. 22и от Закона за насърчаване на инвестициите 
/ЗНИ/, кметът на общината следва да разработи по решение на 

Общинския съвет наредба, с която да се регламентират условията и 

редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките, 
съгласно изискванията на ЗНИ и ППЗНИ. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 

22и, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/, Общински 

съвет  Разград, с 28 гласа „ЗА”, „против” - няма, „въздържали се” - 

няма,          

Р Е Ш И: 
 

1. Възлага на кмета на  Община Разград  да разработи Наредба за 

насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Разград 

и предложи същата за приемане на заседанието на Общински съвет 

Разград през м.октомври.2016 г. 
2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

С Т А Т И Я 14 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 484.  

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

Относно: Изменение на бюджета на Община Разград за 2016 

година. 

Заповядайте, д-р Василев. 
  

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
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С Решение № 44 от януари месец сте приели бюджета на Община 
Разград за 2016 година. Съгласно чл.124, ал.3 от Закона за публичните 
финанси и чл. 38 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград, 

Общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между 

показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, 

финансирани със средства от целевата субсидия, като промените се 
одобряват само в рамките на бюджетната година. 

В рамките на одобрената с решение  на ръководителя на 
Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-

2020г.“ Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско 

развитие на община Разград 2020 е включен обект „Изграждане на 
физкултурен салон към ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф”. След детайлен преглед на 
изготвения инвестиционен проект за физкултурния салон, се констатира, 
че същият се нуждае от преработка с цел  привеждането му в съответствие 
с актуалната нормативна уредба и условията за кандидатстване по ОП 

„Региони в растеж 2014-2020г.”. За целта по бюджета на Община Разград 

за 2016 година са предвидени 12 000 лева, а реално са необходими 29 990 

лева. 
За обект „Изграждане на пожароизвестителна и димоотводна 

инсталации и гръмоотводна инсталация в Спортна зала „Абритус” Разград 

/проектиране и строителство/” са предвидени 36 000 лева. Въз връзка с 
изпълнение на актуалните към момента нормативни изисквания за 
противопожарна безопасност и по предписание на Районна служба 
„Пожарна безопасност и защита на населението” -Разград се налага 
проектиране и изпълнение на допълнителни инсталации поради големия 
капацитет на залата. Стойността е установена въз основа на работни 

проекти, като необходимата сума за 2016 година е приблизително 102 000 

лева. Във връзка с гореизложеното се налага корекция и в наименованието 

на обекта, а именно: „Пожароизвестителна инсталация и гласово 

оповестяване /проектиране и строителство/; вентилационна система за 
отвеждане на дим и топлина /проектиране и строителство/; гръмоотводна 
инсталация в Спортна зала „Абритус”; обследване на сградата”. 

С цел предотвратяване разрушаването и компрометирането на 
тротоарите и площадните настилки при механизираното зимно 

снегопочистване е необходимо закупуване на две снегоринни дъски 

/гребла/ за ОП „Паркстрой” като допълнителни елементи към 

притежаваната техника. За закупуването на същите са необходими 14 400 

лева. 
Съгласно докладни записки от кметовете на кметства и кметските 

наместници, във връзка с поддържане на зелените площи, почистване на 
храсти и клони по детски площадки, тротоари и дерета, поддържане на 
крайпътното пространство, е необходимо закупуването на малогабаритна 
техника (косачки, храсторези, моторни триони). Извършеният разчет и 
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анализ на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи за 2016 

година дава възможност да се осигурят 11 000 лева за такава техника за 
част от кметствата, а при изготвяне на бюджета за 2017 година ще бъдат 
заложени средства и за останалите кметства.  

След проведени процедури по Закона за обществени поръчки е 
определена стойността на следните обекти от Инвестиционната програма 
на Община Разград за 2016 година, както следва: 

- „Енергийно обследване на сградата на Община Разград” - при 

планирани 20 000 лева, реалната стойност е 15 960 лева. 
- „Обследване и издаване на сертификат за енергийни 

характеристики на сградата на Художествена галерия град Разград“ – при 

планирани 3 500 лева, стойността по оферта е 1 056 лева.  
- „Закупуване на компютърна и офис техника за общинска 

администрация” - планирани 21 000 лева, реална стойност - 19 800 лева 
Това дава възможност освободеният финансов ресурс в размер на 7 

684 лева да бъде прехвърлен за други обекти. 

За обект „Проект за реконструкцията на ул. „Странджа” и 

прилежащи кръстовища в гр. Разград” е необходимо технологично време 
за изготвяне и одобряване на заданието за проектиране, което ще доведе до 

завършването му през 2017 година и е основание за намаляване на 
стойността му с 9 806 лева.  

Във връзка с необходимостта от детайлно проучване на 
рентабилността и ефективността от изграждането и функционирането на 
кастрационен център за кучета, реализирането на обекта се отлага. 
Освободеният финансов ресурс е в размер на 90 000 лева. 

За закупуване на вариатор за помпа на напоителна система за 
Централна градска част в Разград са необходими 5 600 лева при планирани 

1 900 лева. С цел ефективното и ефикасно изразходване на бюджетни 

средствата закупуването на същия ще се извърши след получаване на 
допълнителна информация за стойността  и анализ на причината за 
получената разлика. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124, 

ал.2 и ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.38 от Наредба № 15 на 
Общински съвет Разград, предлагам на Общински съвет Разград, да вземе 
следното решение:  

1. Одобрява промени по общинския бюджет за 2016 година в 
Приложение № 5, изразяващи се в компенсирани промени между 

показатели на капиталовите разходи и между отделни обекти, 

финансирани със средства от целевата субсидия, съгласно Приложение № 

1 към настоящото решение. 
2. Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по бюджета 

по т.1 съобразно Единната бюджетна класификация за 2016 година. 
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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, докладната записка беше 
подкрепена, като общинските съветници, членове на постоянната комисия 
по бюджет гласуваха по следния начин: 5 гласа „ЗА“, „против“ - няма, 
„въздържали се“ 1. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за 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. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, в комисията по общинска собственост, с: 2 гласа 
„ЗА“, 1 – „против“ и 5 - „въздържали се“, проекта не беше подкрепен. А в 
комисията по законност, с 5 гласа „ЗА“, без „против“, и 1 „въздържали се“, 

проекта беше подкрепен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За ПК по устройство и развитие на територията, 
транспорт на Общината, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

В постоянната комисия по устройство и развитие на територията, 
транспорт на Общината, резултата е същия, както и резултата при 

гласуване на комисията по бюджет и финанси и втората комисия, която 

съобщи господин Монев: 5 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ - 

1. 

 

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 

Благодаря Ви. 
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Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Д-р Петров, за ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. 
 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Комисията подкрепи докладната записка и проекта за решение с: 5 

гласа „ЗА“, без „против“ и 1- „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, за ПК по образование и наука. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Благодаря. Уважаеми колеги, в комисията докладна записка е 
подкрепена със: 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни 

ценности, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 

На заседанието на постоянната комисия по култура, докладната 
записка 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, на заседание на постоянната комисия за младежта, 
спорта и туризма, докладната записка бе подкрепена с: 5 гласа „ЗА“, 

„против“ - няма, и „въздържали се“ - 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За ПК по международно сътрудничество, господин Вели. 

 



 

 

80

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 

 Комисията подкрепи докладната записка и проекта за решение с: 3 

гласа „ЗА“,  „против“ - 1 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“ 

Моя въпрос към вносителя е във връзка с обстоятелствената част, на 
страница 2, последния абзац, където е записано, че съществува 
необходимост от детайлно проучване на рентабилността и ефективността 
по изграждането и функционирането на кастрационен център за кучета. 
Във връзка с това, че в последно време броя на безстопанствените кучета в 
града и в общината се увеличи и то значително и с това се създават 
сериозни проблеми за жителите на общината. Моля вносителя да поясни 

каква е тази необходимост от детайлно проучване и кога в крайна сметка 
ще може да се стигне до финализиране на този въпрос?   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това ли е въпросът?  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Да.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Ненчев, 
Отложили сме този обект, поради следните причини: преди няколко 

месеца помолих главния счетоводител да ми направи една много груба 
сметка, какво ще ни струва функционирането на един такъв център. 

Необходимо е разбира се още по-детайлно проучване на нещата, но на 
първи прочит нещата стоят така: общо разходите възлизат приблизително 

на около 117 600 лв. на година. Заплати, осигуровки, управител с висше 
образование, екип за залавяне на кучета, гледачи , ветеринарни лекари – 7 

бройки – 71 550 лв. Издръжката, грубо около 46 000 лв. В това влизат 
улавяне, консумативни медикаменти, ел.енергия, охрана, вода, работно 

облекло, отглеждане и т.н. Тоест, всяка година ние трябва да отделяме по 

120 000 лв., грубо, за функционирането на този център. Сега, при едни 

груби сметки, това е сферата на пожеланията разбира се, този център, за да 
се самоиздържа ние на практика трябва да поемем да кастрираме кучетата 
на всички съседни общини, да не кажа и на съседните области. Разбира се 
решението ще бъде Ваше в крайна сметка, но аз за това искам да го 
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отложим наистина, за да проучим нещата още по детайлно, защото дори и 

в рамките само на един мандат, четири годишния, моя и вашия, сума в 
размер на 500 000 лв. да дадем за това нещо ми се струва малко 

несериозно. Просто трябва да сметнем, трябва да сметнем по-добре 
наличния приблизителен брой кучета, заплащането на специализирани 

клиники, нали, които да кастрират кучета дали няма да ни излезе по-

евтино. До момента средствата около 5 000 – 6 000 лв., колкото бяха 
одобрени са усвоени, кастрирани са близо 70-80 кучета, ако не се лъжа за 
5 000 лв. от другата страна са 120 000 лв. Да, можем да кастрираме много, 

обаче…За това се отлага.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Вероятно сметките, които ни представяте, макар и груби, се 
доближават до истината, но моя въпрос е: по чие предложение беше 
включен в бюджета за тази година този център? И втория въпрос, защо 

тези сметки не са били направени преди това? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Сега не мога да отговоря по чие предложение е включен този център, 

но той е бил доколкото знам и по - предната година предложение, но не е 
бил гласуван тогава.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Господин Василев, това че е бил включен по - предната година, не 
означава, че автоматично трябва да се включи и следващата. Още повече, 
че се смени и ръководството на общината.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Нали тръгваме не към реализацията на този проект, а към спирането 

му, точно поради причини, които ни притесняват.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? Господин Ханчев. 
 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Уважаеми господин кмете, имам няколко въпроса. Тази 

пожароизвестителна, димоотводна и гръмоотводна инсталация на 



 

 

82

спортната зала, включена ли е частично или изцяло като елемент в 
договора включен с изпълнителя през края на 2013 г., т.е. има ли 

задължение изпълнителя? Ако няма такива, търсена ли е възможност да се 
отиде на преговори например за анекс към договора, тъй че изпълнителя да 
поеме и подобни задължения – частично или изцяло като компенсация за 
отдавна изтеклите срокове, с които той се е ангажирал? Има такава 
търговска практика по принцип и за това питам дали е имало подобен тип 

сделки, затова питам дали това е имано предвид. Второ, сумата от 102 000 

лв. с ДДС ли е или без? Предполагам, че е с ДДС, но все пак да уточним. И 

понеже става дума, цитирам: приблизително 102 000 лв., мен думата 
приблизително, когато се отнася за пари малко ме притеснява. Аз искам да 
попитам как е изчислена тази сума и от кого? Искани ли са например 

оферти от специализирани фирми тъй, че да се стигне до справедлива, 
идеална пазарна цена, не са ли искани, как е смятано? А, и още нещо 

виждам, че когато става дума за  пожароизвестителна и димоотводна 
инсталация, става дума за, така подробно са описани дейностите за проект 
и изпълнение, а за гръмоотводна инсталация, това не се отнася – какво се 
включва: дали само проект, дали само изпълнение, дали и двете. 
Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Георгиева, заповядайте.  
 

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

По първия въпрос искам да взема отношение аз, ако може да 
отговоря. Договора с изпълнителя в резултат на обществена поръчка, в нея 
тези системи не са предвидени, но за съжаление това не може да се 
анексира тъй като е в резултат на обществена поръчка, това не е договор 

сключен по някакъв ред- друг. Знаете, че обществените поръчки само в 
изключителни случаи предвиждат възможност за предоговаряне. Що се 
отнася: как така изведнъж стана необходимо да има такива системи, те са в 
резултат на предписание на пожарната извършено там и след като такива 
трябва да има, при наличието на такава зала, с такъв капацитет, след като 

те не са задължение на изпълнителя и той не може да довърши своята 
работа, ако общината не ги изгради, това налага и е необходимо да бъде 
направено от страна на възложителя в лицето на общината. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Д-р Василев.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да, аз ще продължа. Хронологията ще Ви нахвърлям, като започна 
само с това, че начина по който е сключен този договор, договора е 
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сключен от един бивш заместник кмет, някои от…., как да кажа 
точно…начините и способите не са много ясни, никой всъщност не ми 

отговори на база на какво е сключен този договор. Какъв вид е, еско 

договор ли е, нали какво е, по фонд „Енергийна ефективност“ ли е, 
Козлодуй ли е, никой не можа да ми отговори от администрацията. 
Договора е от 2013 г.: строително-монтажни работи за въвеждане на 
енерго спестяващи мерки и вътрешен ремонт на Спортна зала „Абритус“, 

сключен в съответствие с Решение №207/ 2013 г. на Общински съвет-
Разград при следните условия на плащане: плащане на 72 равни месечни 

вноски, всяка от които се равнява на 18 630 лв. без ДДС, започващи от 
месеца, следващ завършването на договора при 7 % годишно оскъпяване. 
Впоследствие със споразумителен протокол от 13 август 2014 г. на 
основание на чл.43, ал.2, т.1, буква „б“ от ЗОП, действащ към нея дата е 
договорена промяна в начина на изпълнение, на ремонта и изолация на 
покрива и фасадата без да се променя стойността на договора. Промяната 
се състои от демонтаж на старите и монтаж на нови сандвич-панели: 

покривни и фасадни. Договора е със  „Свърс инвестмънт“ ЕООД София, 
вследствие преименуван на „Бау енерджи“ ЕООД гр. София. До момента 
по този договор не е извършено плащане. Предвид договорената схема на 
разсрочено плащане, заложената в бюджета сума, по която се иска 
увеличение, не касае по никакъв начин плащанията по горепосочения 
договор, а осигуряване на средства за други необходими дейности и СМР 

извън договора с гореспоменатата фирма. В горепосоченият договор не се 
включват: първо, пожароизвестителната инсталация със система за гласово 

известяване и вентилационна система за отвеждане на дим и топлина на 
залата със съответствие с изискванията на Наредба №1 З-1971 за 
строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност 
при пожар. Капацитета на залата е 600 места, площ 962,2 кв.м. само на 
залата, площ на цялата сграда 2308 кв.м., клас на функционална пожарна 
опасност Ф2.1, това налага изпълнението на по-високи изисквания за 
пожарна и аварийна безопасност, а именно: съгласно чл.31 и приложение 
№1, т. 2-10 от наредбата, за сгради за обществено обслужване в областта 
на културата, спортни зали и други сгради с повече от 50 места се изисква 
ръчно и автоматично пожароизвестяване. В съответствие с чл.56, т.1. за 
известяване на възникнал пожар или авария в строежите се предвиждат 
следните технически средства и сигнали: с гласово уведомяване, в т.ч. с 
възможност за ретранслация на записи с готов текст - за строежи от всички 

класове на функционална пожарна опасност, предназначени за повече от 
100 човека. Съгласно чл.113 от наредбата: При възникване на пожар димо- 

и топлоотвеждането се осъществяват посредством вентилационни системи 

за отвеждане на дима и топлината, оборудвани със съоръжения и 

инсталации за подаване на чист въздух, за отвеждане на дима и топлината 
и за ограничаване на разпространяването им. Липсата на горните пожарни 
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инсталационни системи би възпрепятствала използването на спортната 
зала по предназначение. Във връзка с горното са изготвени необходимите 
технически проекти, същите са проверени и съгласувани от Районна 
служба за пожаробезопасност и защита на населението Разград. 

Изпълнението на противопожарната инсталация със система за гласово 

оповестяване и на вентилационната система за отвеждане на дим и 

топлина ще бъде възложено по реда на Закона за обществените поръчки с 
отделни договори. Предложената промяна в бюджета касае осигуряване на 
средства за изпълнението им. Предварителната стойност на инсталациите е 
определена от проектантите. Неизпълнението на противопожарната 
инсталация със система за гласово оповестяване и на вентилационната 
система за отвеждане на дим и топлина, ще възпрепятства завършването на 
горепосочения договор тъй като няма да бъде възможно изпълнението на 
довършителните работи, основно шпакловки, бояджийски работи по този 

договор.  

И само една скоба да отворя, когато посещавахме многократно 

сградата при разговори с хората от пожарната служба се оказа, ако не дай 

се боже възникне пожар конструкцията на сградата е такава за 15 минути 

всички може да падне долу.  

Второ, ремонт на вътрешната ВиК инсталация: поради това, че 
вътрешната ВиК мрежа е компрометирана, се налага същата да се подмени 

преди изпълнението на фаянсовите облицовки и соларната инсталация. За 
целта е сключен договор №352/13.08.2014 г. с предмет: вътрешна ВиК 

инсталация Спортна зала „Абритус“. Средствата към момента са 
осигурени в бюджета чрез целева субсидия и за тях не се изисква 
изменение.  

Трето, доставка и монтаж на електронно табло. Дейността няма 
характер на СМР, включен е договор от 2016 г. Средствата към момента са 
осигурени в бюджета чрез целева субсидия и за тях не се изисква 
изменение.  

Съгласно техническите нормативи след завършване на всички 

строителни интервенции Спортна зала «Абритус» ще се извърши 

техническо и енергийно обследване със съответните технически и 

енергиен паспорт. За целта е сключен договор с лицензиран по нормативно 

определения ред изпълнител, като обследването вероятно ще се извърши 

началото на следващата година.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Изказвания, предложения? Заповядайте, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. 

Уважаеми общински съветници, 

От досега представената информация, аз считам, че остават открити 

няколко въпроса, които касаят произнасянето по този проект за решение. 
На първо место по хода на дискусията остава не докрай изяснен въпроса за 
финансирането на дейностите свързани с ограничаване на 
безстопанствените кучета. Тук според мен нещата не са добре изчистени и 

е налице един остър проблем. Града ни се напълни с такива 
безстопанствени кучета, техния брой се увеличава все повече и повече, и 

се поставят в опасност здравето и в някои случаи нещо по сериозно, по 

сериозни ценности на нашите съграждани, това вече е валидно и в селата 
на общината. На второ място, аз считам, че има връзка между сега 
сключения договор и анексите, и допълнителните дейности, които сега са 
предмет на тази докладна записка свързани със спортната зала. Проектите 
първоначално за реконструкцията и всичките дейности по тази зала са 
съгласувани с Противопожарна защита, това е нормативно изискване в 
началото още. И следва тук и ресорните комисии и ние да видим доколко и 

как са преплетени нещата в старата проекто-сметна документация, в 
поетите ангажименти от фирмите изпълнители и ясно и точно да стане за 
всички какво допълнително трябва да се прави във връзка и с новите 
нормативни изисквания, и как то ще се впише в общия контекст на 
решаването на въпроса за завършването на този обект. За това аз считам, 

че има още някои въпроси, които се нуждаят от доизясняване и въпреки, че 
и постоянните комисии са започнали дискусия  и са обсъждали този 

въпрос, правя формалното предложение госпожо председател, по тази 

докладна записка на основание, известния на съветниците текст: чл.81, ал. 

1, т. 2 от нашия Правилник за организацията и дейността на Общински 

съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, който касае една възможност Общинския съвет да отложи 

произнасянето на Общинския съвет и приемането на решение по тази 

докладна записка за следващото заседание. Представям в писмен вид 

моето предложение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания? Заповядайте, д-р Василев, искахте 
да изразите становище.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Да, благодаря, госпожо председател. Разбира се решението ще бъде 
на уважаемите госпожи и господа общински съветници. Господин Ненчев, 
когато някой твърди нещо той трябва да го докаже. Искам да ми кажете, 
към месец ноември примерно или месец септември, или октомври, колко 

са били кучетата на територията на Община Разград, тези които ги 

гледаме. Искам да ми кажете сега, към днешна дата, колко са кучетата. Да 
се твърди, че са намалели или са се увеличили, това е много несериозно без 
да има преки доказателства. Това е по първия въпрос. 

По втория въпрос във връзка с пожарогасителната система, 
категорично не съм съгласен с Вас. Защото ако този проект беше 
съгласуван с противопожарната система още в началото, ние нямаше да 
имаме тези проблеми. Ние почти една година в момента се занимаваме 
само с изчистване на изискванията на противопожарната служба. За това в 
момента Ви поднасяме това предложение, затова искаме тези средства да 
бъдат одобрени, за да можем да довършим тези неща. Не искам да 
коментирам нищо, което е правено преди, но аз Ви прочетох как е сключен 

договора: без да се предвиди ВиК инсталацията, без да се предвидят 
пожароизвестителните инсталации, които са основни за едно обществено 

място, където се събират стотици хора. За мен е изключително несериозно 

подписан договор, изключително несериозен. Разбира се имаме договора, 
клаузите можем да Ви покажем. Нима когато се е подписвал договора не се 
е знаело, че ще падне всичко, нима не се е знаело, че е изгнила цялата 
инсталация, нима не се е знаело…Тя цялата сграда се изтърбуши, целия 
град я видя. Извинявайте, но на нас щеше да ни бъде много по - лесно да 
започнем от нула и сигурно сега за една година щяхме да сме завършили 

тази Спортна зала, отколкото постоянно да кърпим и да се занимаваме с 
нещата на предишното ръководство.  Така е, госпожо Неделчева, не съм го 

сключил аз този договор. И сега в момента съветниците се обработват и 

така, ок няма проблем, не го гласувайте, но тази зала така ще си остане, 
разберете го. Без да се изпълнят изискванията на Противопожарната 
служба, няма как да се завърши. Нека да седи там един паметник. 

Благодаря.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

За реплика, може ли, госпожо председател? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Уважаеми господин кмете, 
За всеки управленец е известно понятието ноторно - известен факт. 

Поставяйки този въпрос Вие ме карате да се замислям в кой град живеете и 
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ходите ли по улиците на Разград, на кварталите и по нашите села. Преди 

няколко дни имах разговор с един от кметовете на големите села в нашата 
община. Лично той е преброил, че в неговото село вече по улиците скитат 
някъде между 40 и 50 безстопанствени кучета. Не е необходимо човек да 
брои и да си записва в бележника, за да констатира факта, че в последно 

време в Разград броя на безстопанствените кучета е увеличен. Ако 

твърдите обратното, аз ще се опитам да създам организация с 
необходимите възможности да Ви покажем този факт. Но Ви съветвам, 

поразходете се из града, поговорете с хората и ще се убедите, че хората ще 
Ви кажат същото. Увеличен е броят на кучетата, трябва да вземем мерки и 

то спешно. Не бива да си затваряме очите пред този проблем. Останалото 

означава безотговорност.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Ненчев? 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Да.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Ненчев, въобще не съм твърдял това. Просто исках Вие да 
докажете Вашата теза.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания, предложения? Не виждам желаещи. Постъпило е 
предложение: за отлагане приемането на решение по докладна записка с 
вх.№484. Пристъпваме към гласуване на това предложение от общински 

съветник Стоян Ненчев. Моля гласувайте.  
 

С 14 гласа „ЗА”, „против” – 9, „въздържали се” – 4, 

предложението на общински съветник Стоян Ненчев не се приема. 

 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№484. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.09.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов отсъства   
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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         +  с вдигане    на ръка 

12. Илия Христов Илиев  +  

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров   + 

15. Левент Али Апти  +  

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев   + 

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов отсъства   

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 отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 208 

 

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

Разград, след поименно гласуване, с 12 гласа „ЗА”, „против” – 6, 

„въздържали се” – 9, 

Р Е Ш И: 

 

1. Не приема докладна записка с вх. № 484/ 13.09. 2016 г. от  д- р 

Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

ОТНОСНО: Изменение на бюджета на Община Разград за 2016 

година. 
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Решението да се изпрати на областния управител и на кмета на 
общината в седемдневен срок от приемането му. 

 

С Т А Т И Я 15 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 488.  

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 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В Община Разград е постъпило  Искане  от ЦВЕТОМИР СТОЯНОВ 

ЦОНЕВ от с. Гецово за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот, 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; 

- скица на имота; 
- нотариален акт за собственост. 
Със заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 

допускане се иска. Посочено е, че имотът е образуван от имот № 

18589.5.136   и се обслужва от полски път. Електрозахранването ще се 
осъществи с дизел-агрегат  и фотоволтаични панели или по предписание 
на експлоатационното дружество чрез изработване на парцеларен план за 
елементите на техническата инфраструктура. Имотът ще бъде водоснабден  

само за противопожарни нужди чрез подземни резервоари.  Имотът ще се 
ползва за изграждане на  постройки за съхранение на селскостопанска 
продукция, техника и инвентар. 

Планът ще осигури възможност за застрояване  на  собствен 

поземлен имот, в м. “Небечки ниви“ - земеделска земя, без промяна на  
предназначението за неземеделски нужди. 

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, чл.110, ал.1, т.3 и т.5 от Закона за устройство на територията и 

при условията на чл.4 от Наредба № 19 /25.10.2012г. за строителство в 
земеделските земи без промяна на предназначението им, изд. от МЗХ и 
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МРРБ,  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, 
с.Гецово, община Разград, в м. “Небечки ниви“  и разрешава изработването 

на проект за  подробен устройствен план – план за застрояване с отреждане 
«За  складова база за селскостопанска продукция, техника и инвентар«, 

както на парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура-
при необходимост, на  собствен поземлен имот с идент. 18589.5.528  по КК 

на с.Гецово, община Разград, в м. “Небечки ниви“, собственост на 
ЦВЕТОМИР СТОЯНОВ ЦОНЕВ.                  

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 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана 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, с 6 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 подкрепи докладната записка и проекта за 
решение, с: 8 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения? Няма такива. Пристъпваме към гласуване на докладна 
записка с вх.№488.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 209 
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В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-14060 от 

12.09.2016 г. от ЦВЕТОМИР СТОЯНОВ ЦОНЕВ от с. Гецово за 

разрешение за изработването на подробен устройствен план – план за 

застрояване на  собствен поземлен имот с идент . № 18589.5.528  по КК 

на с. Гецово, община Разград , в м. “Небечки ниви“, по реда на Закона 

за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 19 /25.10.2012г. за 

строителство в земеделски земи без промяна на предназначението им, 

изд. от МЗХ и МРРБ. 

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. 18589.5.528  по КК на с. Гецово, 

община Разград, в м. “Небечки ниви“  – овощна градина - с отреждане 
« За  складова база за селско-стопанска продукция ,техника и 

инвентар «; 

- 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. ЦВЕТОМИР 

СТОЯНОВ ЦОНЕВ  е представил задание за изработване на подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот с 
идент. № 18589.5.528  по КК на с. Гецово, община Разград, в м. 

“Небечки ниви“.  

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

чието допускане се иска. Посочено е, че имотът е образуван от имот № 

18589.5.136   и се обслужва от полски път. Електрозахранването ще се 
осъществи с дизел-агрегат  и фотоволтаични панели или по 

предписание на експлоатационното дружество чрез изработване на 

парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура. 

Имотът ще бъде водоснабден  само за противопожарни нужди чрез 
подземни резервоари.  Имотът ще се ползва за изграждане на  

постройки за съхранение на селскостопанска продукция, техника и 

инвентар. 

Планът ще осигури възможност за застрояване  на  собствен 

поземлен имот с идент. № 18589.5.528  по КК на с. Гецово, община 

Разград, в м. “Небечки ниви“ - земеделска земя, без промяна на  

предназначението за неземеделски нужди, по реда на глави втора и 

трета от Наредба № 19/25.10.2012г. за строителство в земеделски земи 
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без промяна на предназначението им, изд. от МЗХ и МРРБ. 

Определената площ отговаря на изискванията на чл.7 от същата 

Наредба, като се има предвид че същият собственник притежава и 

други имоти в същото землище, с обща площ от 65911 кв.м. съгласно 

положително становище от Областна Дирекция »Земеделие» гр. 

Разград. 

 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, чл.110, ал.1, т.3 и т.5 от Закона за устройство 

на територията и при условията на чл.4 от Наредба № 19 /25.10.2012г. 
за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението 

им, изд. от МЗХ и МРРБ,  Общински съвет Разград, със 17 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. № 18589.5.528  по КК на с.Гецово, община Разград, в м. 

“Небечки ниви“  и разрешава изработването на проект за  подробен 

устройствен план – план за застрояване с отреждане «За  складова база 

за селскостопанска продукция, техника и инвентар«, както на 

парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура-при 

необходимост, на  собствен поземлен имот с идент. 18589.5.528  по КК 

на с.Гецово, община Разград, в м. “Небечки ниви“, собственост на 

ЦВЕТОМИР СТОЯНОВ ЦОНЕВ.                  

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 №209 и е 

приложено към протокола./ 

 

 

С Т А Т И Я 16 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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



 

 

93

Докладна записка  от  Иво Борисов Димитров – общински съветник 
Относно: Даване разрешение на „Общински пазари- Разград” 

ЕАД гр. Разград за провеждане на търгове с явно наддаване за 

отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, включени 

в капитала на дружеството. 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Благодаря. В допълнение на това, което Вие прочетохте, докладната 
записка конкретизира отдаването на: 

1.Магазин № 58 с площ 11 кв.м.; 

2.Магазин № 107 с площ 30 кв.м.; 

3.Търговски обект с площ 114 кв.м. 

Които се намират на Централен общински пазар в 
административната сграда на „Общински пазари-Разград“ ЕАД.  

Моля Ви, да подкрепите докладната записка, с която ще дадем 

разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД, да проведе търговете за 
гореизброените магазини, така че те да носят приход на общината. 
Благодаря Ви. 

 

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 

Монев, да докладвате за двете постоянни комисии. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Благодаря, госпожо председател. И в двете комисии беше 
подкрепена докладната записка. В общинска собственост с: 4 гласа „ЗА“, 

без „против“, и 1- „въздържали се“.  

А в законност, с: 2 гласа „ЗА“, без „против“ и 1- „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения? Няма такива. Пристъпваме към поименно 

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

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

29.09.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов отсъства   

3. Валентина Маркова Френкева   + 

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +          с    вдигане    на ръка 

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев не участва   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов не участва   

17. Марина Петрова Христова отсъства   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова  +  

21. Наско Стоилов Анастасов отсъства   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели не участва   

25. Светослав Теофилов Банков не участва   

26. Стефан Димов Стефанов не участва   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али не участва   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева отсъства   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 210 

 

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

Разград, след поименно гласуване, с 14 гласа „ЗА”, „против” – 1, 

„въздържали се” – 2, 

 

Р Е Ш И: 
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1. Не приема докладна записка с вх. № 491/ 16.09. 2016 г. от  Иво 

Борисов Димитров– общински съветник 

ОТНОСНО: Даване разрешение на „Общински пазари- Разград” 

ЕАД гр. Разград за провеждане на търгове с явно наддаване за 

отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, включени 

в капитала на дружеството. 

Решението да се изпрати на областния управител и на кмета на 
общината в седемдневен срок от приемането му. 

 

С Т А Т И Я 17 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

Относно: Преобразуване на Междуучилищен център по трудово-

политехническо обучение.  
Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

От 01.08.2016 г. е в сила Закон за предучилищното и училищното 

образование /ЗПУО/. Съгласно изискванията на § 18, ал. 1, т. 1 от ПЗР на 
ЗПУО, с влизането в сила на закона съществуващите извънучилищни 

педагогически учреждения в качеството си на общински обслужващи звена 
продължават да осъществяват дейността си като центрове за подкрепа за 
личностно развитие.  

Центърът за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/е институция в 
системата на предучилищното и училищното образование, в която се 
организират дейности, подкрепящи приобщаването, обучението и 

възпитанието на децата и учениците, както и дейности за развитие на 
техните интереси и способности. 

Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение 
/МУЦ-ТПО/ гр. Разград е обслужващо звено в качеството си на 
извънучилищно педагогическо учреждение по смисъла на чл. 33а, ал. 1, т. 
2 от Закона за народната просвета /отм./, в резултат на което същият следва 
да бъде преобразуван в ЦПЛР. Имайки предвид, че осъществяваната от 
него дейност съответства на дейността по смисъла на чл. 49, ал.1, т. 1 от 
ЗПУО, изразяваща се в развитие на интересите, способностите, 
компетентностите и изявата в областта на технологиите,предлагам 

Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение /МУЦ-

ТПО/ да се преобразува в Център за подкрепа за личностно развитие с 
наименование-  Център за подкрепа за личностно развитие- 



 

 

96

Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение /МУЦ-

ТПО/. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 32, чл. 

49, ал.1, т. 1, чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3 и § 18, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 5 

от ПЗР на Закон за предучилищното и училищното образование, предлагам 

на Общински съвет  Разград, да вземе следното решение: 
1. Преобразува Междуучилищен център по трудово-политехническо 

обучение /МУЦ-ТПО/гр. Разград в Център за подкрепа за личностно 

развитие с наименование-  Център за подкрепа за личностно развитие- 
Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение /МУЦ-

ТПО/. 

2. Трудовите правоотношения на работниците и служителите да се 
уредят по реда на чл. 123 от Кодекса на труда. 

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 и ПК по образование и наука. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

се“, проекта за решение беше подкрепен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, за постоянната комисия по образование. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Благодаря. 
Уважаеми колеги, докладната записка е подкрепена със: 7 гласа 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 
Благодаря. 
Господин Василев, имам няколко въпроса. Но първо искам да 

подчертая, че е изключително важно този център да бъде запазен, защото 

той разполага с много добро оборудване, с което училищата, които 

използват неговите услуги не разполагат. И за това, изключително добро е 
предложението той да бъде запазен по някакъв начин. Въпроса ми обаче е 
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първо следния: актуван ли е вече този имот, с който предстои да се 
разпореждаме. Втория ми въпрос е, защо не успяхме да спазим законовите 
срокове, той да бъде преобразуван още май месец, въпреки че новия закон 

влезе в сила от 1 август, той беше обнародван в края на 2015 г., защо се 
наложи една седмица преди стартирането на учебна година, както и до 

момента ние да не знаем какво да правим с учениците си. Третия ми 

въпрос е свързан с: при самото му преобразуване, след като стане Център 

за подкрепа на личностното развитие- Междуучилищен център по трудово-

политехническо обучение, ще имаме ли възможност в него да провеждаме 
образователен процес, свързан със задължителната подготовка на 
учениците и съответно легитимно ли ще бъде оценяването на тези 

ученици. И четвъртия въпрос е свързан с финансирането му: първо ще има 
ли държавно финансиране и дали отново по формула от бюджетите на 
училищата ще се заделят средства за издръжката му. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? Кой ще отговори на въпросите? Госпожо 

Георгиева, заповядайте. 
 

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

Относно актуването на имота: до настоящия момент в сградата, на 
която се намира-помещава МУЦ е била публична държавна собственост в 
управление на Техникума по селско стопанство. В момента след като 

излезе заповедта на министъра, с което се преобразува, т.е. се промени 

статута на селското в общинско училище, следва процедурата, по която 

имотите следва да бъдат първо отписани като публична държавна 
собственост и след това актувани като общинска такава, и съответно 

предоставяне различните звена, включително и МУЦ-а. в момента тече 
процедурата, т.е. е подадена преписка в МРРБ, тъй като те ги актуват 
публичната държавна собственост, тя да бъде деактувана и след това 
актувана като общинска такава. Тоест що се отнася до имота в момента е в 
процедура на трансформация на собствеността.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Другите въпроси? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Другите въпроси… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Във връзка с това защо не са спазени сроковете за това 
преобразуване, втория въпрос. Нали така, госпожо Орешкова? 
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Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 
Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  
 

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

Знаете, че включително и заместник министъра, който присъства тук 

по друг повод беше занимаван с въпроса със съществуващите МУЦ-ве. В 

настоящия закон, техният статут е много неопределен, той не ни даде 
положителен отговор как точно трябва да го преструктурираме, така че да 
го запазим. Хем там да се провежда задължителната подготовка по трудово 

образование, което трябва да се провежда, хем пък той да попадне в някой 

от центровете, които съществуват. Това е причината, поради която даже в 
настоящия момент, аз…Намерихме вариант, в който той да продължава да 
съществува, но честно казано той трудно беше избистрен, включително от 
министерството не знаеха как да постъпим. Това е причината.    

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 
Доуточняващ, може ли? Само да доуточня въпроса, за да бъдем 

наистина ясни и точни, защото че това решение, което трябва да вземем е 
важно за всички. Този начин на преструктуриране, ще ни даде ли 

възможност да провеждаме задължителна подготовка, имате ли някакво 

потвърждение от страна на министерството?  

 

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

За да съществува центъра той трябва да има избираема част. Сега 
съжалявам, че не говоря като професионална…Но ще се изразя така… 

  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Става въпрос за чисто законови положения, така че говорите 
чудесно.  

 

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

Центъра като такъв, трябва да обслужва избираеми групи и такава 
ще има поне една, защото това е същността на тези центрове. 
Същевременно обаче, за да го запазим и като учители, които обучават по 

специалните предмети там, там ще се провежда и тази задължителна 
подготовка. Тоест, той ще получава част от формулата по същия начин, 

както и досега за задължителната подготовка. Надяваме се, имаме 
уверението на заместник министъра, че той ще бъде и целево финансиран, 

както останалите центрове в миналите години с постановление на 
Министерския съвет.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С това отговорихте и на четвъртия въпрос за финансирането.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Само като допълнение. Уважаеми съветници, в цялата страна имаше 
само четири такива МУЦ-а. Единия вече е затворен с решение на 
Общински съвет. Ние направихме всичко възможно хората да бъдат 
запазени, базата която е перфектна да бъде запазена, тя да продължи да 
функционира независимо под каква форма. Не случайно последните месец 

и половина, изключително активна работа на заместник кмета Хасанов, на 
хората от Дирекция „Образование“, на директорите на основните училища 
в Разград, многобройни срещи със становища, мнения, с гледане на 
нормативна база, само и само да бъде намерено най-важното решение и 

най-правилното за нас. Включително и за това, което каза госпожа 
Георгиева, че ние до последно нямахме становище на Министерството на 
образованието, което изключително много ни затрудни. За това, сега Ви 

предлагаме този вариант. Разбира се, аз предполагам, че във входа на 
следващите месеци ще имаме още по-голяма яснота по тези въпроси, ще 
могат да се изчистят. Единия от проблемите наистина беше този, че МУЦ-

а нямаше как, преди извършваше дейностите по задължителните програми 

в училищата, а със сегашното преобразуване малко се променят нещата, но 

мисля че сме намерили вече формата. Но това е престъпление, тази база да 
бъде затворена. Тя е страхотна. Не знам колко от Вас са я посещавали. 

Изключително добре оборудвана, с лабораториите, с компютрите, със 
залите. Според мен не е по силите на нито едно училище в момента, в 
Община Разград, само да оборудва такива лаборатории.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. Пристъпваме 
към гласуване на докладна записка с вх.№492. Моля гласувайте.   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 211 

 

От 01.08.2016 г. е в сила Закон за предучилищното и училищното 

образование /ЗПУО/. Съгласно изискванията на § 18, ал. 1, т. 1 от ПЗР 

на ЗПУО, с влизането в сила на закона съществуващите 
извънучилищни педагогически учреждения в качеството си на 
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общински обслужващи звена продължават да осъществяват дейността 

си като центрове за подкрепа за личностно развитие.  
Центърът за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/е 

институция в системата на предучилищното и училищното 

образование, в която се организират дейности, подкрепящи 

приобщаването, обучението и възпитанието на децата и учениците, 
както и дейности за развитие на техните интереси и способности. 

Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение 
/МУЦ-ТПО/ гр. Разград е обслужващо звено в качеството си на 

извънучилищно педагогическо учреждение по смисъла на чл. 33а, ал. 

1, т. 2 от Закона за народната просвета /отм./, в резултат на което 

същият следва да бъде преобразуван в ЦПЛР. Имайки предвид, че 
осъществяваната от него дейност съответства на дейността по смисъла 

на чл. 49, ал.1, т. 1 от ЗПУО, изразяваща се в развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявата в областта на 

технологиите, е направено предложение от кмета на Община Разград 

Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение /МУЦ-

ТПО/ да се преобразува в Център за подкрепа за личностно развитие с 
наименование-  Център за подкрепа за личностно развитие- 
Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение /МУЦ-

ТПО/. 

 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 32, 

чл. 49, ал.1, т. 1, чл. 310, ал. 5, чл. 313, ал. 1, т. 3 и § 18, ал. 1, т. 1, ал. 2 и 

ал. 5 от ПЗР на Закон за предучилищното и училищното образование, 
Общински съвет  Разград, с 22 гласа „ЗА”, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма, 

Р Е Ш И: 

 

1. Преобразува Междуучилищен център по трудово-

политехническо обучение /МУЦ-ТПО/гр. Разград в Център за 

подкрепа за личностно развитие с наименование-  Център за подкрепа 

за личностно развитие- Междуучилищен център по трудово-

политехническо обучение /МУЦ-ТПО/. 

2. Трудовите правоотношения на работниците и служителите да 

се уредят по реда на чл. 123 от Кодекса на труда. 

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 – Разград. 
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С Т А Т И Я 18 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 497.  

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

Относно: Определяне дейността на центровете за подкрепа за 

личностно развитие на Община Разград. 

Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. 

С влизането в сила на Закона  за предучилищното и училищното 

образование, съществуващите общински обслужващи звена – 

извънучилищни педагогически учреждения и за организиран отдих и 

спорт, продължават да осъществяват дейността си като центрове за 
подкрепа за личностно развитие в зависимост от дейността си по чл. 49 от 
ЗПУО, като имат право да запазят наименованията си. Член 49, ал. 1 от 
ЗПУО регламентира видовете центрове, според дейността им.  

По силата на ЗПУО на територията на община Разград осъществяват 
дейността си 4 (четири) центъра за подкрепа за личностно развитие: 
Център за ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ), Център 

за работа с деца (ЦРД), Ученическа спортна школа „Руси Бухтев” (УСШ) и 

Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение (МУЦ по 

ТПО). 

В изпълнение на §18, ал. 2 от Предходните и заключителните 
разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование 
кметът на Община Разград определя със заповед дейността на центровете 
за подкрепа за личностно развитие след решение на Общинския съвет. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и § 18, ал. 1, т. 1 и 

ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за 
предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1 

от ЗПУО, предлагам Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 
Определя дейността на центровете за подкрепа за личностно 

развитие на Община Разград, както следва: 
1. Център за подкрепа за личностно развитие – Център за 

ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ) да осъществява 
дейността си за развитие на интересите, способностите, компетентностите 
и изявата в областта на науките и технологиите. 

2. Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с 
деца (ЦРД) да осъществява дейността си за  развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявата в областта на изкуствата. 
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3. Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна 
школа „Руси Бухтев” (УСШ) да осъществява дейността си за развитие на 
интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 

спорта. 

4. Център за подкрепа за личностно развитие – Междуучилищен 

център по трудово-политехническо обучение (МУЦ по ТПО) да 
осъществява дейността си за  развитие на интересите, способностите, 
компетентностите и изявата в областта на технологиите. 

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 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“, без „против“ и 1 – „въздържали 

се“, проекта за решение беше подкрепен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова, за постоянната комисия по образование. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на ПК 

Благодаря. 
Уважаеми колеги, в постоянната комисия по образование и наука 

докладна записка с вх.№497 е подкрепена със: 7 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Изказвания? 

Заповядайте, госпожо Неделчева. Не знам защо чакате последния момент, 
явно имате готовност за въпрос. Ще Ви помоля… 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Не, не е въпрос, за изказване.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Заповядайте за изказване. Само да уточним това, че няма 
желаещи да зададат въпроси към вносителя. Не виждам такива. 
Преминаваме към изказвания и предложения. Заповядайте.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 
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Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, наистина трябваше да се намери някаква форма, 
която да запази един от извънучилищните центрове в Разград, който за 
съжаление е пропуснат в новия закон. Това би могло да бъде едно от 
решенията, това което приехме в предходната докладна, но в тази докладна 
виждаме, че съществуващия до този момент Център за ученическо, 

техническо и научно творчество ще развива дейността си, както и досега го 

е правил в областта на науката и технологиите. Току що създадения нов 
център ще развива дейността си в областта на технологиите. В голяма 
степен двата центъра ще припокриват областите си на дейност, което не е 
от полза нито за самите центрове, нито за децата на Разград. Защото, 

опасявам се да не стане така, че следващата година да бъдем принудени да 
закриваме един от двата, или сега създадения, или съществуващия Център 

за ученическо, техническо и научно творчество. 

За това имам следното предложение: в решенията, в т.4. след думата 
– технологиите, да се добави: без да дублира съществуващите извънкласни 

форми в центровете по т.1. и т.2. По този начин ще дадем някаква 
гаранция, че първо, и трите центъра ще съществуват нормално и ще 
намерят своята ниша и най-вече, че и трите центъра ще предложат много 

по разнообразни форми на децата от Разград. Благодаря, правя го и 

писмено.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Вносителят, доколкото разбирам, приема това предложение.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Приемам, госпожо Неделчева, въпреки че Вие знаете, че решение на 
Общинския съвет е дали да има четири центъра или да има един.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Така че няма да се подлага на гласуване. Други изказвания или 

предложения по докладната записка? Не виждам желаещи. Пристъпваме 
към гласуване на докладна записка с вх.№497. Моля гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 212 

 

По силата на ЗПУО на територията на община Разград 

осъществяват дейността си 4 (четири) центъра за подкрепа за 

личностно развитие: Център за ученическо, техническо и научно 

творчество (ЦУТНТ), Център за работа с деца (ЦРД), Ученическа 
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спортна школа „Руси Бухтев” (УСШ) и Междуучилищен център по 

трудово-политехническо обучение (МУЦ по ТПО). 

В изпълнение на §18, ал. 2 от Предходните и заключителните 
разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование е 
необходимо кметът на Община Разград да определи със заповед 

дейността на центровете за подкрепа за личностно развитие след 

решение на Общинския съвет, в резултат на което възниква 

необходимостта от определянето на дейностите на всяко едно от 

структурните звена, както следва:  

1. Център за подкрепа за личностно развитие – Център за 

ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ) да осъществява 

дейността си за развитие на интересите, способностите, 
компетентностите и изявата в областта на науките и технологиите. 

2. Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа 

с деца (ЦРД) да осъществява дейността си за  развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявата в областта на 

изкуствата. 

3. Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа 

спортна школа „Руси Бухтев” (УСШ) да осъществява дейността си за 

развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в 

областта на спорта. 

4. Център за подкрепа за личностно развитие – Междуучилищен 

център по трудово-политехническо обучение (МУЦ по ТПО) да 

осъществява дейността си за  развитие на интересите, способностите, 
компетентностите и изявата в областта на технологиите. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 18, 

ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на 

Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с 
чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО, Общински съвет Разград, с 22 гласа „ЗА”, 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Определя дейността на центровете за подкрепа за личностно 

развитие на Община Разград, както следва: 

1. Център за подкрепа за личностно развитие – Център за 

ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ) да осъществява 

дейността си за развитие на интересите, способностите, 
компетентностите и изявата в областта на науките и технологиите. 

2. Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа 

с деца (ЦРД) да осъществява дейността си за  развитие на интересите, 
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способностите, компетентностите и изявата в областта на 

изкуствата. 

3. Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа 

спортна школа „Руси Бухтев” (УСШ) да осъществява дейността си за 

развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в 

областта на спорта. 

4. Център за подкрепа за личностно развитие – Междуучилищен 

център по трудово-политехническо обучение (МУЦ по ТПО) да 

осъществява дейността си за  развитие на интересите, способностите, 
компетентностите и изявата в областта на технологиите, без да 

дублира съществуващите извънкласни форми в центровете по т.1. и 

т.2. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на общината и на 
областния управител в седемдневен срок от приемането му. 

 Решението подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административен съд гр. Разград. 

 

ТОЧКА ВТОРА 

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Преминаваме към изпълнение на точка втора – отговор на питане. 
Чрез мен, като председател на Общински съвет-Разград, до кмета на 
общината д-р Валентин Василев е постъпило питане от групата съветници 

на ПП „БСП“ в Общински съвет-Разград, което на предишното ни 

заседание беше развито от председателя на групата госпожа Елка 
Неделчева. На днешното заседание предстои да чуем отговора на кмета на 
общината д-р Валентин Василев. Заповядайте, д-р Василев.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря.  
Уважаема госпожо Неделчева, във връзка с отправено питане към 

мен, относно:Освобождаване от работа на общински служители от 
общинска администрация и звената към нея, давам следните отговори на 
поставените въпроси:  

Колко са общо освободените служители от стъпването ми в 
длъжност до сега? От началото на мандата до сега са освободени общо 36 

служители.  

Второ, какви са причините за освобождаване на тези служители? 10 

служители са подали молба за напускане, 5 служители са освободени 

поради пенсиониране, и 1 работещ след придобиване на право на пенсия, 2 

са били в изпитателен срок и са освободени след срока на изпитване. 
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Останалите 18 служители са освободени по предложение на работодателя 
за прекратяване срещу обезщетение.  

Трето, какъв е размерът на средствата изплатени като обезщетение 
на освободените служители? За обезщетение са изплатени общо за 2015 г. 
и 2016 г.- 64 821,92 лв. В т.ч. за обезщетение за пенсиониране 15 690 лв. 

Четвърти въпрос, тези средства предвидени ли са в бюджета? 

Предвидени са средства за обезщетение за пенсиониране, останалите 
обезщетения се изплащат от планираните средства за трудови разходи.  

Пето, има ли назначени служители на освободените места? По какъв 
начин са избрани, спазени ли са процедурите по Закона за държавния 
служител? На свободните работни места са назначени 6 държавни 

служители и 20 служители по трудови правоотношения, 10 работни места 
са свободни. При назначаване на държавни служители се спазват 
разпоредбите на Закона за държавния служител, а за останалите Кодекса 
на труда.  

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате право на два уточняващи въпроса. Имате ли 

такива, госпожо Неделчева? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, имам. Става въпрос за тези 18 човека, които са по предложение 
на работодателя. Какви са мотивите, не са се справили с работата си, има 
оплакване за тях от граждани, въобще какви са мотивите работодателят да 
предложи? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева, не е необходимо да има мотиви, закона дава 
такава възможност. Ако е имало предложение, приели са, получили са 
възнагражденията си в няколкократен размер и въпросът приключи. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Втори въпрос имате ли?  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Към този доуточняващ. Да, законът Ви дава без мотиви, но аз все пак 

си мисля, че един ръководител трябва извън закона да се съобразява и с 
човешката страна на въпроса. Може ли да освободиш един служител, 

който добросъвестно си върши работата, срещу него е нямало нито едно 

оплакване и в един момент той остава на улицата, защото работодателят 
така е решил, ама не му е обяснил защо така е решил.  
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева, много добър въпрос, нали, за слушателите. 
Първо, закона ми дава право на тази възможност. Второ, закона ми дава да 
направя мой екип. Трето, след 4 години, при завършване на мандата мисля, 
че никой от избирателите и хората в града няма да питат кой работи. А ще 
пита кмета какво свърши – ти и твоя екип.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искате ли да изразите становище във връзка с отговорите на 
питането?  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Моето становище…Аз лично, не съм удовлетворена от отговора 
защото отговора беше само по буквите на закона, а зад буквите на закона 
се крият много човешки съдби и това не удовлетворява и хората, 
които…Сега, господин Василев дайте да не се лъжем, знаем, хората от 
Разград разбраха как си подадоха молбите тези служители под натиск и в 
крайна сметка… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Много Ви моля, това са обвинения.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, добре. Добре, връщам назад думите си за натиска, въпреки че бих 

могла и да го докажа с някои от хората, които бяха освободени. Да, прав 
сте, че след 4 години хората няма да питат кои са работили в общината, а 
как са работили. Ами те вече питат. Хората питат, кой работи в тази 

община в момента и как работи. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. С това изчерпахме втора точка от дневния ред.  

 

ТОЧКА ТРЕТА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля за малко внимание. Преминаваме към точка трета – 

текущи. В нея искам да Ви уведомя за влязло в сила Определение 
№72/25.08.2016 г., постановено от Административен съд гр.Разград, по 

Административно дело №106 от 2016 г., против решенията взети от 
Общински съвет –Разград на заседанието му проведено на 22.07.2016 г. е 
постъпила жалба от общински съветници. 
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Съгласно чл.33, ал. 1, т.3. от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, общинския съветник има право да участва в 
обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на 
съвета, приетото с мнозинство решение, става решение на колективния 
орган, независимо кой общински съветник е гласувал „ЗА“, кой „против“ и 

кой се е „въздържал“, взетото с мнозинство решение е решение от името 

на Общинския съвет, като цяло, а не решение само на отделни негови 

членове и общинския съветник не може да има правен интерес, различен 

от този на колективния орган. Съгласно чл.45, ал. 4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, актовете на 
Общинския съвет, могат да бъдат атакувани от кмета на общината и 

областния управител, отделно от това право да атакува решенията на 
Общинския съвет има и прокурора, тъй като конституционно задължение 
на Прокуратурата е да следи за спазване на законността.  

 За общинските съветници, не е предвидена изричната възможност да 
атакуват решенията на Общинския съвет. Поради това производството по 

делото следва да бъде прекратено, поради недопустимост на жалбата. Ето 

защо съдът ОПРЕДЕЛЯ: Оставя без разглеждане като недопустима 
жалбата на:Елка Александрова Неделчева, Стоян Димитров Ненчев, 
Джипо Николов Джипов, д-р Красимир Петров Петров, Петя Ангелова 
Петкова, Янка Трифонова Георгиева, Митко Иванов Ханчев, Веселин 

Валентинов Спасов, Иво Борисов Димитров, Илия Христов Илиев и Таня 
Петрова Тодорова, всички от гр.Разград, против решения №156 до №173, 

по Протокол №13 от 22.07.2016 г. на Общински съвет-Разград.  

С това изчерпахме дневния ред на това редовно заседание на 
Общински съвет Разград. И в 17:05 часа закривам заседанието на 
Общинския съвет. Желая на всички приятна и лека вечер! 

 

 

 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Надежда Радославова / 

 

 

            ПРОВЕРИЛ  СЕКРЕТАР: /Петя Петкова/ 
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