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   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 19 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 22.12. 

2016 година, от 11.00 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  31. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 28 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници Ахтер 

Чилев, Владимир Димитров и Калоян Монев. 
По уважителни причини отсъстваха общинските съветници: Веселин 

Спасов и Фатме Емин. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

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

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

граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добър ден на всички в залата и на тези, които ни гледат по нашите 
медийни партньори КИС 13 и ни слушат по Общинското радио Разград!  

Въпреки, че тази последна сесия за 2016 година не е обявена като 

тържествена, тя наистина започна тържествено днес, защото от 10.00 часа 
по Мерките, които гласуваме, Общинският съвет, за подпомагане на деца 
таланти наградихме 51 деца от Разград, носители на  първи, втори, трети 

места, гран прита от Национални   и Международни конкурси, състезания, 
изложби и други събития. Това наистина ни прави много горди и 

благодарим на Кмета доктор Валентин Василев за това, че такива средства 
се предвиждат ежегодно в бюджета на Общината, защото наистина сме 
длъжни да обгрижваме талантливите ни деца.  Поздравиха ни и от Дома в 
Просторно, сурвакаха ни, така че с пожелание  за здраве откривам 

днешната сесия на Общински съвет Разград при регистрирани 27 

общински съветника. Имаме кворум  и можем да пристъпваме към 
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разглеждането на дневния ред, който ви е предложен. Заповядайте доктор 

Апти.  

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“  

Благодаря, госпожо Председател. Аз предлагам днешното заседание 
на Общински съвет Разград да започне с едноминутно мълчание по повод 

трагичния инцидент, случил се с нашите сънародници в Хитрино.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Няма да подлагам това предложение на гласуване. Мисля си, че 
всички сме съгласни да започнем по този начин. Ще ви помоля да станем 

на крака и да помълчим в памет. 
Благодаря ви. Заповядайте, господин Джипов.  
 

Г-н Джипо Джипов – Коалиция „Реформаторски блок“  

Госпожо Председател, уважаеми колеги, в общинската 
администрация беше внесена докладна записка по извънредния способ от 
група общински съветници, относно: Дарение от общинските съветници и 

кмета на общината за пострадалите след железопътната катастрофа в с. 
Хитрино. Моля също тя да бъде включена в дневния ред.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има предложение от общински съветник Джипо Джипов да приемем 

и да включим в дневният ред докладна записка с вх. № 663, внесена по 

извънредния способ. Моля да гласувате. Пропуснахме само колеги 

общински съветници да обявя предвид това, че е чрезвичайна ситуацията, 
дежурния секретар на днешното заседание. Това е общински съветник 
Емине Хасан.   

 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 

С 13 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 11.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли предложение да повторим гласуването? Постъпило е 
предложение да повторим гласуването. Ще ви помоля да гласувате отново 

и последно за това предложение.  
 

Общински съветник Иво Димитров гласува с вдигане на ръка. 

 

С 14 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 13, 

предложението не се приема.  

 



3 

 

Пристъпваме към разглеждане на дневния ред, който ви е предложен 

в две точки:  

1. Докладни записки. 

2. Текущи. 

Двадесет и осем общински съветника са регистрирани. Господин 

Хасанов дойде. Има общински съветници, които не участват в гласуването, 

господин Димитров, много добре знаете.  
 

/ Общински съветник Иво Димитров оспорва гласуването но не 

говори на микрофон/. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, няма да споря.  Имаме двадесет и осем 

общински съветника, които са се регистрирали за днешното заседание. 
Това предложение трябва да бъде прието с мнозинство повече от 
половината присъстващи, което означава с 15 гласа.  При 14 „за“, без 
„против“ и 13 „въздържали се“ това е отчетено за резултата от гласуването. 

 

Г-н Джипо Джипов – Коалиция „Реформаторски блок“ 

Госпожо Председател, Вие от началото обявихте, че присъстват 27 

общински съветника. В последствие някой влиза и Вие изведнъж го 

отчитате и него.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Джипов, имаме служители, които следят за кворума, както 

е по Правилник. Мисля си, че прекалено дълго време се обясняваме за 
нещо, което стана много бързо  ясно. / Общински съветник Иво Димитров 

не говори на микрофон и думите му не могат да бъдат отразени в 

протокола/. Господин Димитров, ще Ви помоля да не вземате думата без 
да сте я поискали и аз да съм Ви я дала.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо Председател, за процедура.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

С оглед възникналите спорове моля проверка на кворума да бъде 
извършена.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Пристъпваме към проверка на кворума. Моля да гласувате с 
пултовете си.  

 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 

Госпожо Председател, присъстват 28 общински съветника.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Мисля, че вече изчерпахме всички възможности за 
това, което започнахме от начало на сесията. Потвърди се, че кворумът е 
28 общински съветника в момента в залата и стана ясно, че това което съм 

обявила като резултат от гласуването е вярно и точно. Пристъпваме към 

разглеждане на дневния ред, който е от две точки:   

1. Докладни записки. 

2. Текущи. 

Имате ли предложения по така предложения ви дневен ред? Не 
виждам такива. Пристъпваме към гласуване на дневния ред за днешната 
сесия.  

Общински съветник Иво Димитров гласува с вдигане на ръка. 

 

С 24 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – няма, дневният 

ред се приема. 

 

Пристъпваме към изпълнение на  
 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 634. 

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

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - 

парцеларен план - трасе с обща дължина 248.50 м – за ел.кабел до   

поземлен имот с № 002028 в м.”Балнъкая” в землището на с.Ушинци, 

община Разград.                                                                                                                                                            

 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател.  

Уважаеми общински съветници, докладната записка касае 
Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план - 
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трасе с обща дължина 248.50 м – за ел.кабел до   поземлен имот с № 

002028 в м.”Балнъкая” в землището на с.Ушинци, община Разград.                                                               

С Решение № 887 на Общински съвет от 2015 г. е одобрено 

заданието за изработване на проект за подробен устройствен план и е 
разрешено изработването на проект за ПУП – ПЗ с отреждане „За 
производствени и складови дейности и търговия” на част от поземлен имот 
в м.”Балнъкая”, на землището на с. Ушинци, собственост на  “Гранит мар  

2008“ ЕООД Разград с площ от 6.00 дка и на парцеларни планове за  
водоснабдяване и електрификация и транспортно комуникационен план 

при необходимост. 
    Изготвен е проект за подробен устройствен план: 

- план за застрояване на поземления имот  
- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура 

извън границите на урбанизираната територи.я  
Представено е предварително становище на  “ЕНЕРГО-ПРО 

МРЕЖИ“ АД гр.Варна на 22.12.2015 г. 
Изработеният проект е разгледан от Общинския експертен съвет по 

устройство на територията и е допуснат за обявяване на проекта- план за 
застрояване и за трасето - процедиране по Закона за опазване на 
земеделската земя. 

Проектът за подробен устройствен план е обявен  на всички 

заинтересовани лица. 
В установения срок съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ не са направени 

възражения, предложения  и искания по проекта.  
Съгласно чл.17а, ал.2 от ЗОЗЗ трасето не подлежи на утвърждаване. 
Изработеният проект е приет от Общинския експертен съвет по 

устройство на територията с Решение № ІІ по Протокол № 15/24.11.2016 

год.  Парцеларният план е допуснат за одобряване от Общинския съвет на 
основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ. 

На основание  гореизложеното и чл.21, ал.1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА,  

чл.129, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията, 
предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното Решение:  

1. Одобрява  подробен устройствен план - парцеларен  план за 
елементи на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираната територия – трасе за подземен ел.кабел с обща дължина  
248,50 м. - Кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб № 94 на ЕП20 

kV „Лозево“ до нов трафопост тип БКТП 20/0.4 kV в поземлен имот с  № 

002028 в землището на с.Ушинци, община Разград , в м. “Балнъкая“, 

собственост на възложителя - “Гранит мар  2008“ ЕООД Разград. Трасето е 
с обща дължина  248,50 м и сервитут 994,00 кв.м. и преминава през имот с 
№ 000111, представляващ пасище, мера – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, 

общинска собственост  и през имот с № 000232,  представляващ път ІV 

клас, общинска собственост, съгласно приложения парцеларен план. 
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Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в три постоянни 

комисии: в ПК по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол; в ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с неправителствените организации и в ПК по 

устройство и развитие на територията, транспорт на Общината. 
Господин Анастасов, за общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната 
записка и проекта за решение с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали 

се“.  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Димитров, ще Ви помоля за комисията по 

законност. 
 

Г-н Стоян Димитров – Зам. - председател на ПК 

Комисията по законност също подкрепи проекта за решение,  с  5 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Комисията по ТСУ, господин Христов. 
 

Г-н  Божинел Христов – Председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепя представената докладна записка с 8 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения, във връзка с докладната записка. 
Няма такива. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх. № 634. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

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

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев Не участва   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова Не участва   

19. Митко Иванов Ханчев Не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

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 отсъства   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 260 

 

С Решение № 887 на Общински съвет Разград по Протокол № 

63/29.09.2015 г. е одобрено заданието за изработване на проект за 

подробен устройствен план и е разрешено изработването на проект за 

ПУП – ПЗ с отреждане „За производствени и складови дейности и 

търговия” на част от поземлен имот с № 002026 в м.”Балнъкая”, на 

землището на с. Ушинци, собственост на  “Гранит мар  2008“ ЕООД 

Разград с площ от 6.00 дка и на парцеларни планове за  
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водоснабдяване и електрификация и транспортно комуникационен 

план при необходимост. 

    Изготвен е проект за подробен устройствен план: 

- план за застрояване на поземлен имот с идентификатор с № 

002028 с площ от 6.0 дка, който е образуван от част от имот с № 002026 

в землището на с.Ушинци, община Разград , в м. “Балнъкая“, 

собственост на “Гранит мар  2008“  ЕООД Разград. 

- парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираната територия -  

трасе за подземен ел.кабел - Кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР 

стълб № 94 на ЕП20 kV „Лозево“ до нов трафопост тип БКТП 20/0.4 

kV в поземлен имот с  № 002028 в землището на с.Ушинци, община 

Разград , в м. “Балнъкая“, собственост на възложителя - “Гранит мар  

2008“ ЕООД Разград. Трасето преминава през имот с № 000111, 

представляващ пасище, мера – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, общинска 

собственост  и през имот с № 000232,  представляващ път ІV клас, 
общинска собственост. Трасето е с обща дължина  248,50 м,  съгласно 

приложения парцеларния план и сервитут 994,00 кв.м.. 

Представено е предварително становище на  “ЕНЕРГО-ПРО 

МРЕЖИ“ АД гр.Варна на 22.12.2015 г. 
Изработеният проект е разгледан от Общинския експертен съвет 

по устройство на територията с Решение №  VІІІ по Протокол № 

1/14.01.2016 г. и допуснат за обявяване на проекта- план за застрояване 
и за трасето - процедиране по Закона за опазване на земеделската земя 

/ЗОЗЗ/. 

Проектът за подробен устройствен план е обявен  на всички 

заинтересовани лица. 

В установения срок съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ не са направени 

възражения, предложения  и искания по проекта.  

Съгласно чл.17а, ал.2 от ЗОЗЗ трасето не подлежи на 

утвърждаване. 
Изработеният проект е приет от Общинския експертен съвет по 

устройство на територията с Решение № ІІ по Протокол № 

15/24.11.2016 год.  Парцеларният план е допуснат за одобряване от 

Общинския съвет на основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ. 

На основание  гореизложеното и чл.21, ал.1, т. 8 и т. 11 от 

ЗМСМА,  чл.129, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на 

територията,  Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 22 

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

 

Р Е Ш И: 
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1. Одобрява  подробен устройствен план - парцеларен  план за 

елементи на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираната територия – трасе за подземен ел.кабел с обща 

дължина  248,50 м. - Кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб 

№ 94 на ЕП20 kV „Лозево“ до нов трафопост тип БКТП 20/0.4 kV в 

поземлен имот с  № 002028 в землището на с.Ушинци, община Разград 

, в м. “Балнъкая“, собственост на възложителя - “Гранит мар  2008“ 

ЕООД Разград. Трасето е с обща дължина  248,50 м и сервитут 994,00 

кв.м. и преминава през имот с № 000111, представляващ пасище, мера 

– земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, общинска собственост  и през имот с № 

000232,  представляващ път ІV клас, общинска собственост, съгласно 

приложения парцеларен план. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и Областния управител на Област Разград и се обнародва в 

„Държавен вестник” в 7-дневен срок от приемането му. 

3. Настоящото решение подлежи  на оспорване по реда на чл.215 

от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” 

пред Административен съд Разград. 

 

Подробния  устройствен план - парцеларен  план за елементи на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната 

територия е неразделна част от Решение № 260 и е приложен към 

протокола.  

 

С Т А Т И Я  2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 635. 

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

Относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Разград.  

Заповядайте доктор Василев. 
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

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

За разработването на областна стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците, съгласно чл. 196, ал. 3 от Закона за 
предучилищното и училищното образование всяка община се задължава да 
изготви анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в общината. 

Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 
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всяко дете и всеки ученик включва описание на съществуващата реалност 
в областта на предучилищното и училищно образование, приоритетите за 
развитие на образованието, стратегическите цели на подкрепата, дефицити 

и перспективи за осъществяване. 
Във връзка с гореизложеното работна група, определена със Заповед 

№1415/08.11.2016 г. на Кмета на Община Разград е изготвила проект на 
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Разград. 

Изпълнението на Закона за предучилищното и училищно 

образование и изготвянето на областна стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците създава необходимостта Общински съвет – 

Разград да приеме Анализ на потребностите от подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците в община Разград. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и  чл. 21, 

ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, предлагам на Общински съвет – Разград да вземе следното 

Решение: Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Разград, представляващ 

неразделна част от настоящето решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 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 по образование и наука. Господин 

Димитров, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Стоян Димитров – Зам. - председател на ПК 

По тази докладна записка постоянната комисия нямаше необходимия 
кворум и не можа да вземе валидно решение, но докладвам становището 

на участвалите в дискусията 4 съветници.  Всички те 4 гласа „ЗА“,без 
„против“ и „въздържали се“ , подкрепят проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Хасанов, за постоянната комисия по 

образование. 
 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Уважаема госпожо Председател, Постоянната комисия по 

образование подкрепи докладната записка със 7 гласа „ЗА, без „против“ и 

„въздържали се“. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Можете да зададете въпроси към вносителя ако имате 
такива. Не виждам желаещи за въпроси. Изказвания, предложения във 
връзка с докладната записка. Няма такива. Пристъпваме към гласуване на 
докладна записка с вх. № 635. Вносителят иска да направи една поправка 
във връзка с техническа грешка.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми съветници, на страница 30, в таблица №19, сумата 6 354 да 
се чете 6 167. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Отстранихме техническата грешка по искане на вносителя и 

пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. № 635. Моля 
гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 261 

 

За разработването на областна стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците, съгласно чл. 196, ал. 3 от 

Закона за предучилищното и училищното образование всяка община 

се задължава да изготви анализ на потребностите от подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в общината. 

Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие 
на всяко дете и всеки ученик включва описание на съществуващата 

реалност в областта на предучилищното и училищно образование, 
приоритетите за развитие на образованието, стратегическите цели на 

подкрепата, дефицити и перспективи за осъществяване. 
Във връзка с гореизложеното работна група, определена със 

Заповед №1415/08.11.2016 г. на Кмета на Община Разград е изготвила 

проект на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Разград. 

Изпълнението на Закона за предучилищното и училищно 

образование и изготвянето на областна стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците създава необходимостта 

Общински съвет – Разград да приеме Анализ на потребностите от 

подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община 

Разград. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и  чл. 

21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация и чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, Общински съвет – Разград, с 24 гласа „ЗА“, 

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

 

Р Е Ш И:  

 

Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Разград, представляващ 

неразделна част от настоящето решение. 
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и Областен управител на Област Разград в седемдневен срок от 
приемането му. 

 

Анализа на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в община Разград, представляващ неразделна част 

от настоящето решение е приложен в отделен файл към протокола. 

 

С Т А Т И Я  3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 636. 

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

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - 

парцеларен план - трасе с обща дължина 483 м. – за ел.кабел до склад в  

поземлен имот с идентификатор 18589.5.528 м.”Небечки ниви” по 

кадастралната карта на с.Гецово  община Разград.                                                           

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев  - Кмет на община Разград 

Благодаря госпожо Председател.  

С Решение № 209 на Общински съвет Разград от м.  септември 2016 

г. е одобрено заданието за изработване на проект за подробен устройствен 

план и е разрешено изработването на проект за ПУП – ПЗ  в поземлен имот 
по кадастралната карта на с.Гецово, представляващ земеделска земя в 
м.”Небечки ниви” в землището на с. Гецово, с отреждане „За складова база 
за селскостопанска продукция, техника и инвентар” с възложител - 

Цветомир Стоянов Цонев, както и на парцеларен план за елементите на 
техническата инфраструктура при необходимост. 

   Изготвен е проект за подробен устройствен план: 

- план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 18589.5.528 

по кадастралната карта на с.Гецово, в м.”Небечки ниви”, собственост на 
Цветомир Стоянов Цонев. 
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- парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираната територия.  

Трасето е с обща дължина  483 м, със сервитут 1932 кв.м. и 

преминава  през  имоти, представляващи земеделска земя в м.”Небечки 

ниви” в землището на с. Гецово всичките собственост на възложителя  
Цветомир Стоянов Цонев,  съгласно приложения парцеларен план. 

 Представено е предварително становище на  “ЕНЕРГО-ПРО 

МРЕЖИ“ АД гр.Варна на 17.10.2016 г. 
Съгласно чл.17а, ал.2 от ЗОЗЗ трасето не подлежи на утвърждаване.  
Изработеният проект е разгледан и приет от Общинския експертен 

съвет по устройство на територията и с Решение от 24.11.2016 г. 
Парцеларният план е допуснат за одобряване от Общинския съвет на 
основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл.128, ал.13 от ЗУТ. 

На основание  гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11  от ЗМСМА,  

чл.129, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията,  
предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното Решение: 

1. Одобрява  подробен устройствен план - парцеларен  план за 
елементи на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираната територия –  трасе за ел. кабел - кабелна линия 20 kV от 
съществуващ ЖР стълб №19 на ЕП 20 kV „Сеново“ до нов трафопост тип 

МТТ100/20/0.4 kV, разположен в оста на  ЕП 20 kV „Сеново“ в поземлен 

имот с идентификатор 18589.5.210 по кадастралната карта на с.Гецово  и 

подземен ел.кабел ниско напрежение /ЕК НН/ от МТТ до главно 

разпределително табло на обекта /склад/ в поземлен имот с идентификатор 

18589.5.528. Трасето е с обща дължина  483 м, със сервитут 1932 кв.м  и 

преминава  през  имоти с идентификатори 18589.5.528,  18589.5.527, 

18589.5.137 и 18589.5.210 по кадастралната карта на с.Гецово, 

представляващи земеделска земя в м.”Небечки ниви” в землището на с. 
Гецово, община Разград – всичките собственост на възложителя Цветомир 

Стоянов Цонев,  съгласно приложения парцеларния план. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в постоянната 
комисия по ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, 
контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации и в ПК по устройство и развитие на 
територията, транспорт на Общината. Господин Ненчев, за постоянната 
комисия по законност.  

 

Г-н  Стоян Ненчев – Зам. - председател на ПК 

И по тази точка от дневния ред постоянната комисия по законност 
нямаше кворум и не можа да вземе валидно решение, но всички участвали 
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членове, 4 гласуваха „ЗА“, и няма нито един „против“ и „въздържал се“в 
подкрепа на проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Христов, за постоянната комисия по ТСУ. 

 

Г-н Божинел Христов - Председател на ПК 

Комисията по устройство на територията подкрепя представената 
докладна записка със 7 гласа ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка. Няма желаещи. 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. № 636. Моля 
гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 262 

 

    С Решение № 209 на Общински съвет Разград по Протокол № 

15/29.09.2016 г. е одобрено заданието за изработване на проект за 

подробен устройствен план и е разрешено изработването на проект за 

ПУП – ПЗ  в поземлен имот с идентификатор 18589.5.528 по 

кадастралната карта на с.Гецово, представляващ земеделска земя в 

м.”Небечки ниви” в землището на с. Гецово, с отреждане „За складова 

база за селскостопанска продукция, техника и инвентар” с възложител 

- Цветомир Стоянов Цонев, както и на парцеларен план за елементите 
на техническата инфраструктура при необходимост. 

    Изготвен е проект за подробен устройствен план: 

- план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 

18589.5.528 по кадастралната карта на с.Гецово, в м.”Небечки ниви”, 

собственост на Цветомир Стоянов Цонев. 

- парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура извън границите на урбанизираната територия -  

трасе за ел. кабел - кабелна линия 20 kV от съществуващ ЖР стълб 

№19 на ЕП 20 kV „Сеново“ до нов трафопост тип МТТ100/20/0.4 kV, 

разположен в оста на  ЕП 20 kV „Сеново“ в поземлен имот с 
идентификатор 18589.5.210 по кадастралната карта на с.Гецово и 

подземен ел.кабел ниско напрежение /ЕК НН/ от МТТ до главно 

разпределително табло на обекта /склад/ в поземлен имот с 
идентификатор 18589.5.528. Трасето е с обща дължина  483 м, със 
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сервитут 1932 кв.м  и преминава  през  следните имоти с 
идентификатори 18589.5.528,  18589.5.527, 18589.5.137 и 18589.5.210 по 

кадастралната карта на с.Гецово, представляващи земеделска земя в 

м.”Небечки ниви” в землището на с. Гецово, община Разград – 

всичките собственост на възложителя Цветомир Стоянов Цонев,  

съгласно приложения парцеларен план. 

Представено е предварително становище на  “ЕНЕРГО-ПРО 

МРЕЖИ“ АД гр.Варна на 17.10.2016 г. 
Съгласно чл.17а, ал.2 от ЗОЗЗ трасето не подлежи на 

утвърждаване.  
Изработеният проект е разгледан и приет от Общинския 

експертен съвет по устройство на територията и с Решение №  VІІІ по 

Протокол № 15/24.11.2016 г. Парцеларният план е допуснат за 

одобряване от Общинския съвет на основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ и 

във връзка с чл.128, ал.13 от ЗУТ. 

На основание  гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11  от ЗМСМА,  

чл.129, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на територията,  

Общински съвет Разград, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма,  

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява  подробен устройствен план - парцеларен  план за 

елементи на техническата инфраструктура извън границите на 

урбанизираната територия –  трасе за ел. кабел - кабелна линия 20 kV 

от съществуващ ЖР стълб №19 на ЕП 20 kV „Сеново“ до нов 

трафопост тип МТТ100/20/0.4 kV, разположен в оста на  ЕП 20 kV 

„Сеново“ в поземлен имот с идентификатор 18589.5.210 по 

кадастралната карта на с.Гецово  и подземен ел.кабел ниско 

напрежение /ЕК НН/ от МТТ до главно разпределително табло на 

обекта /склад/ в поземлен имот с идентификатор 18589.5.528. Трасето е 
с обща дължина  483 м, със сервитут 1932 кв.м  и преминава  през  
имоти с идентификатори 18589.5.528,  18589.5.527, 18589.5.137 и 

18589.5.210 по кадастралната карта на с.Гецово, представляващи 

земеделска земя в м.”Небечки ниви” в землището на с. Гецово, община 

Разград – всичките собственост на възложителя Цветомир Стоянов 

Цонев,  съгласно приложения парцеларния план. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и Областния управител на Област Разград и се обнародва в 

„Държавен вестник” в 7-дневен срок от приемането му. 

3. Настоящото решение подлежи  на оспорване по реда на чл.215 

от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” 

пред Административен съд Разград. 
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Подробния  устройствен план - парцеларен  план за елементи на 

техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната 

територия е неразделна част от Решение № 262 и е приложен към 

протокола.  

 

С Т А Т И Я  4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 637. 

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

Относно:  Изменение на бюджета на Община Разград за 2016 

година. 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев -  Кмет на община Разград 

 Благодаря госпожо Председател.  

Бюджетът на Община Разград за 2016 година е приет с Решение № 

44 от Протокол № 4 от 26.01.2016 г. на Общински съвет. Съгласно чл.37 от 
Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне 
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, при 

преизпълнение на собствените приходи, приетият бюджет може да се 
актуализира. 

Съгласно т.13.4 от Решение № 44 от Протокол № 4 от 26.01.2016 

година на Общински съвет Разград, приходите от управление на 
собственост по Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и 

приходите от предоставяне на услуги по Наредба № 14  на Общински 

съвет – Разград за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Разград, реализирани от 
учебните и детски заведения на територията на гр. Разград, с. Дянково и с. 
Ясеновец и културните институти, работещи по системата на 
“делегираните бюджети”, се преотстъпват в приход по бюджетите им и се 
планират и отчитат като дофинансиране.  

Постъпили са предложения за корекции на приходната и разходната 
част на бюджета на Община Разград по функции и дейности от следните 
разпоредители с бюджет, работещи по системата на «делегираните 
бюджети»: 

  I. Функция „Образование“ 

1. Дейност „Целодневни детски градини“ 

1.1. ДГ № 8 „Райна Княгиня“ - Разград; 

1.2. ДГ № 11 „Детелина“ – Разград; 
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1.3. ДГ № 12 „Зорница“ – Разград; 

1.4. ДГ № 14 „Славейче“ - Разград. 

2. Дейност „Общообразователни училища“  

2.1. ОУ „Васил Левски“ - Разград; 

2.2. ОУ „Никола Икономов“ - Разград; 

2.3. ОУ „Отец Паисий“ - Разград; 

2.4. СУ „Христо Ботев“ - Разград; 

2.5. ОУ „Г.С.Раковски“  - Раковски; 

2.6. ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ - Разград. 

II. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

1. Дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на 
културата и етнографски комплекси с национален и регионален 

характер“  

1.1. Регионален исторически музей – Разград; 

Корекцията на приходната част на бюджета е в резултат на 
увеличение на:  

• постъпленията от продажба на стоки, услуги и продукция 
в размер на 4 000 лева; 

• постъпления от наеми на имущество в размер на 23 432 

лева 
• постъпления от наеми на земя в размер на 52 957 лева; 
• приходи от административни услуги в размер на 65 лева; 
• постъпленията от други неданъчни приходи в размер на 

90 лева; 
и намаление на внесения данък върху приходите от стопанска 

дейност с 1 311 лева. 
           Увеличението на разходната част е в съответствие с направените 
предложения от ръководителите на звената, работещи по системата на 
“делегираните бюджети”, по дейности и параграфи в зависимост от 
видовете  разходи. 

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.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.37 от Наредба № 15 на 
Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет, предлагам на Общински 

съвет Разград да вземе следното Решение: 
1. Одобрява промени на бюджета на Община Разград за 2016 година, 

както следва: 
1.1. Увеличава плана за приходната част на бюджета на Община 

Разград с 81 855 лева, разпределени по звена, работещи по системата на 
“делегирани бюджети” съгласно Приложение № 1. 
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 1.2. Увеличава плана за разходната част на бюджета Община 
Разград с 81 855 лева, разпределени по звена, работещи по системата на 
“делегирани бюджети” съгласно Приложение № 2. 

2. Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по бюджета 
по т.1 съобразно Единната бюджетна класификация за 2016 година. 
Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана във всички 

постоянни комисии. 

Госпожо Димитрова, за постоянната комисия по бюджет, финанси и 

икономическа политика. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаеми колеги общински съветници, докладна 
записка с вх. №637 беше разгледана в постоянната комисия по бюджет, 
финанси и икономическа политика. От общо 6 присъствали общински 

съветника, 5 подкрепиха проекта за решение, без „против“ и без 
„въздържали се“.   Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за постоянната комисия по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, проекта за решение беше подкрепен със 7 гласа 
„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Ненчев, за постоянната комисия по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените 
организации. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Зам. - председател на ПК 

Комисията по законност нямаше кворум и от участвалите в 
дискусията 4 общински съветници,  двама подкрепиха  проекта за решения 
и 2 се въздържаха.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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 Благодаря Ви. Господин Христов,  за постоянната комисия за 
постоянната комисия   по устройство и развитие на територията, транспорт 
на Общината. 
 

 Г-н Божинел Христов – председател на ПК 

 Постоянната комисия по устройство на територията подкрепя 
докладната записка с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 – „въздържал се“. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство. 

  

 Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги 

общински съветници, настоящата докладна записка бе разгледана в 
постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство  и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ е приет 
проекта за решение. Благодаря.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по 

социална политика, трудова заетост и здравеопазване. 
 

 Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

 Постоянната комисия по социална политика подкрепи докладната 
записка и проекта за решение с 5 гласа „ЗА, „против“ – 2, без „въздържали 

се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Хасанов, за постоянната комисия по 

образование и наука.  
 

  Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

 Уважаема госпожо Председател, постоянната комисия по 

образование подкрепи докладната записка с 6 гласа „ЗА, без „против“ и 1 – 

„въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по 

култура, културно – историческо наследство и духовни ценности. 

 

 Г-жа  Елка Неделчева – Председател на ПК 
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 Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги на заседанието на 
постоянната комисия по култура присъстваха 4 общински съветници, 

членове на комисията и докладната записка е подкрепена с 4 гласа „ЗА“, 

„против“ – няма и „въздържали се“ – няма. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря. Господин Парашкевов, за постоянната комисия за 
младежта, спорта и туризма. 
 

 Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

 Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладна записка 
и проекта за решение с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Вели, за постоянната комисия по международно 

сътрудничество. 

 

 Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

 Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната 
записка и проекта за решение, с 5 гласа „ЗА“, 1 – „против“, „въздържали 

се“ – няма.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

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

637. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   



21 

 

11. Иво Борисов Димитров  +  

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев Не участва   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков   + 

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев Не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин отсъства   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 263 

 

Бюджетът на Община Разград за 2016 година е приет с Решение 
№ 44 от Протокол № 4 от 26.01.2016 г. на Общински съвет. Съгласно 

чл.37 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда 

за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 

и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет, при преизпълнение на собствените приходи, приетият бюджет 

може да се актуализира. 

Съгласно т.13.4 от Решение № 44 от Протокол № 4 от 26.01.2016 

година на Общински съвет Разград, приходите от управление на 

собственост по Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост и приходите от предоставяне на услуги по Наредба № 14  

на Общински съвет – Разград за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Разград, 

реализирани от учебните и детски заведения на територията на гр. 

Разград, с. Дянково и с. Ясеновец и културните институти, работещи 
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по системата на “делегираните бюджети”, се преотстъпват в приход по 

бюджетите им и се планират и отчитат като дофинансиране. 
Постъпили са предложения за корекции на приходната и 

разходната част на бюджета на Община Разград по функции и 

дейности от следните разпоредители с бюджет, работещи по системата 

на «делегираните бюджети»: 

  I. Функция „Образование“ 

1. Дейност „Целодневни детски градини“ 

1.1. ДГ № 8 „Райна Княгиня“ - Разград; 

1.2. ДГ № 11 „Детелина“ – Разград; 

1.3. ДГ № 12 „Зорница“ – Разград; 

1.4. ДГ № 14 „Славейче“ - Разград. 

2. Дейност „Общообразователни училища“  

2.1. ОУ „Васил Левски“ - Разград; 

2.2. ОУ „Никола Икономов“ - Разград; 

2.3. ОУ „Отец Паисий“ - Разград; 

2.4. СУ „Христо Ботев“ - Разград; 

2.5. ОУ „Г.С.Раковски“  - Раковски; 

2.6. ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ - Разград. 

II. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

1. Дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на 

културата и етнографски комплекси с национален и регионален 

характер“  

1.1. Регионален исторически музей – Разград; 

Корекцията на приходната част на бюджета е в резултат на 

увеличение на:  

• постъпленията от продажба на стоки, услуги и 

продукция в размер на 4 000 лева; 

• постъпления от наеми на имущество в размер на 23 

432 лева 

• постъпления от наеми на земя в размер на 52 957 

лева; 

• приходи от административни услуги в размер на 65 

лева; 

• постъпленията от други неданъчни приходи в размер 

на 90 лева; 

и намаление на внесения данъка върху приходите от стопанска 

дейност с 1 311 лева. 

Увеличението на разходната част е в съответствие с направените 
предложения от ръководителите на звената, работещи по системата на 

“делегираните бюджети”, по дейности и параграфи в зависимост от 

видовете  разходи.   
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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.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси и 

чл.37 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда 

за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 

и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 

бюджет, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 22 гласа 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява промени на бюджета на Община Разград за 2016 

година, както следва: 

1.1. Увеличава плана за приходната част на бюджета на Община 

Разград с 81 855 лева, разпределени по звена, работещи по системата 

на “делегирани бюджети” съгласно Приложение № 1. 

 1.2. Увеличава плана за разходната част на бюджета Община 

Разград с 81 855 лева, разпределени по звена, работещи по системата 

на “делегирани бюджети” съгласно Приложение № 2. 

2. Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по 

бюджета по т.1 съобразно Единната бюджетна класификация за 2016 

година. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящето решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

 Приложения с №№ 1 и 2 са неразделна част от решение № 263 и са 

приложени към протокола. 

 

С Т А Т И Я  5 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 638. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожо Радославова, може ли по процедура? Предлагам двете 
докладни записки с вх. №№ 638 и 639, които са идентични, Разрешение за 
подробни устройствени планове да бъдат представени наведнъж от 
вносителя.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Имаме такава добра практика. Няма да подлагам на гласуване това 
предложение. Предполагам, че всички са съгласни с него. Пристъпваме 
към разглеждане на докладните записки с вх. № 638 и 639 тъй като са 
идентични и двете са от Кмета на Общината д-р Валентин Василев.  И 

касаят  Разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен 

план /ПУП/. 

Заповядайте доктор Василев, да ни ги представите и двете.  
 

Докладна записка от д-р Валентин Василев – Кмет на Община 
Разград, с вх. № 638.  

 Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/ 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на община Разград 

Благодаря. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, в 
Община Разград са постъпили  Искания от   БЕЙСИМ АХМЕДОВ 

ИЛИЯЗОВ и от «СЕВИ МИЛК» ЕООД гр. Разград, представлявано от 
СЕВИЛДЖАН БАСРИ ТАСИМ за разрешение за изработването на 
подробен устройствен план - план за застрояване на собствени поземлени 

имоти. Единият е в местността   “МАЛКИЯ ХЪЛМ“, с начин на трайно 

ползване-лозе, а другият е в землището на с.Липник , Община Разград , в 
м. “Тетрежелан“, с начин на трайно ползване-нива. Приложени са 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 - 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.  

БЕЙСИМ АХМЕДОВ ИЛИЯЗОВ е представил задание за 
разрешение за изработването на подробен устройствен план – план за 
застрояване на собствен поземлен имот с идент. № 61710.613.128 по 

кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград , в м. “ МАЛКИЯ 

ХЪЛМ “, с начин на трайно ползване-лозе. 
Със заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 

допускане се иска. Посочено е, че имотът се обслужва от земеделски  

път.Имотът се намира на около 45 м. североизточно от път I-2“Русе-
Разград-Шумен“и в непосредствена близост до пътя Разград-Исперих. 
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Електрозахранването и  водоснабдяването  са съществуващи, тъй като в 
имота съществува постройка, която в бъдеще няма да бъде запазена  
Имотът ще се ползва за изграждане на  сграда за авторемотни дейности по 

автомобилите. Местоположението и характера на инвестиционното 

намерение предопределят необходимост от  план-схема за 
комуникационно-транспортната мрежа. Предвижда се да се промени 

предназначението на част от имот- земеделска земя за неземеделски нужди 

по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

При «СЕВИ МИЛК» ЕООД гр. Разград - Със заданието се установява 
териториалния обхват на плана, чието допускане се иска. Посочено е, че 
имотът се обслужва от съществуващ път. Електрозахранването и  

водоснабдяването  ще се осъществят по предписание на 
експлоатационните дружества,като при необходимост ще се изработят 
парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура. 
Имотът ще се ползва за изграждане на  птицеферма. Предвижда се да се 
промени предназначението на част от имот- земеделска земя за 
неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 

чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, във връзка с 
чл.109, ал. 1 т. 3 и чл.110 ,ал.1, т.3  от Закона за устройство на територията, 
предлагам   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 идент. № 61710.613.128 по 

кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград, в м. “ МАЛКИЯ 

ХЪЛМ “, с начин на трайно ползване-лозе и разрешава изработването на 
проект за  подробен устройствен план – план за застрояване с отреждане “ 

За  производствени и складови дейности “ и план-схема за 
комуникационно-транспортната мрежа на  собствен поземлен имот  с 
идент. № 61710.613.128 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 
Разград,  в   м. “ МАЛКИЯ ХЪЛМ “, с начин на трайно ползване-лозе, 
собственост на БЕЙСИМ АХМЕДОВ ИЛИЯЗОВ. 

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.  По другата 
докладна записка с вх.№ 639 - На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, 

т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, 

ал.1, във връзка с чл.109, ал. 1 т. 3 и чл.110 ,ал.1, т.3  от Закона за 
устройство на територията  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 идент.  № 011064 по КВС на землище на с.Липник , Община 
Разград , в м. “Тетрежелан“, с начин на трайно ползване-нива и разрешава 
изработването на проект за  подробен устройствен план – план за 
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застрояване с отреждане “ За производствени и складови дейности 

“/Птицеферма/ и парцеларни планове за техническата инфраструктура-при 

необходимост на  собствен поземлен имот  с идент. № 011064 по КВС на 
землище на с.Липник , Община Разград , в м. “Тетрежелан“, с начин на 
трайно ползване-нива, собственост на «СЕВИ МИЛК» ЕООД гр. Разград, 

представлявано от СЕВИЛДЖАН БАСРИ ТАСИМ – управител. 

            Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината, да се публикува на 
интернет страницата на Общината и в един местен вестник.  Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладните записки са  разгледани в постоянните 
комисии по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации и по устройство и развитие на 
територията, транспорт на Общината. Господин Ненчев, ще Ви помоля да 
докладвате за постоянната комисия по законност. 
 

 Г-н Стоян Ненчев – Зам. – председател на ПК 

 И по двете докладни записки с входящи номера 638 и 639 комисията 
заседава при липса на кворум, но становището на участвалите четирима 
съветника е и по двете докладни записки 4 „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, за постоянната комисия по ТСУ. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Двете докладни записки бяха подкрепени от комисията по 

устройство на територията със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали 

се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Изказвания, 
предложения във връзка с докладните записки. Не виждам желаещи. 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. № 638. Моля 
гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 264 
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В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-18406  от 

01.12.2016 г. от БЕЙСИМ АХМЕДОВ ИЛИЯЗОВ за разрешение за 

изработването на подробен устройствен план – план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идент. № 61710.613.128 по кадастралната 

карта на  гр.Разград, Община Разград , в м. “МАЛКИЯ ХЪЛМ“, с 
начин на трайно ползване-лозе, по реда на Закона за устройство на 

територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

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

план за застрояване; 
- предложение за създаване на ПУП  - план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идент. 61710.613.128 по кадастралната карта 

на  гр.Разград, Община Разград, в м. “ МАЛКИЯ ХЪЛМ“, лозе - с 
отреждане « За  производствени и складови дейности «; 

- скица на имота; 

- нотариален акт за собственост. 

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

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а.   

БЕЙСИМ АХМЕДОВ ИЛИЯЗОВ е представил задание за 

разрешение за изработването на подробен устройствен план – план за 

застрояване на собствен поземлен имот с идент. № 61710.613.128 по 

кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград , в м. “ МАЛКИЯ 

ХЪЛМ “, с начин на трайно ползване-лозе. 
Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

чието допускане се иска. Посочено е, че имотът се обслужва от 

земеделски  път.Имотът се намира на около 45 м. североизточно от път 

I-2“Русе-Разград-Шумен“и в непосредствена близост до пътя Разград-

Исперих. Електрозахранването и  водоснабдяването  са 

съществуващи, тъй като в имота съществува постройка, която в 

бъдеще няма да бъде запазена  Имотът ще се ползва за изграждане на  

сграда за авторемотни дейности по автомобилите. Местоположението 

и характера на инвестиционното намерение предопределят 

необходимост от  план-схема за комуникационно-транспортната 

мрежа. Предвижда се да се промени предназначението на част от имот- 

земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване 
на земеделските земи. 

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 

чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, във 

връзка с чл.109, ал. 1, т. 3 и чл.110 ,ал.1, т.3  от Закона за устройство на 
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територията  Общински съвет Разград, с 26 гласа «ЗА», «против» - 

няма, «въздържали се» - няма,  

РЕШИ  : 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот с 
идент. № 61710.613.128 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 

Разград, в м. “ МАЛКИЯ ХЪЛМ “, с начин на трайно ползване-лозе и 

разрешава изработването на проект за  подробен устройствен план – 

план за застрояване с отреждане “ За  производствени и складови 

дейности “ и план-схема за комуникационно-транспортната мрежа на  

собствен поземлен имот  с идент. № 61710.613.128 по кадастралната 

карта на  гр.Разград, Община Разград,  в   м. “ МАЛКИЯ ХЪЛМ “, с 
начин на трайно ползване-лозе, собственост на БЕЙСИМ АХМЕДОВ 

ИЛИЯЗОВ. 

            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 на  собствен поземлен имот е неразделна 

част от Решение № 264 и е приложено в отделен файл към протокола. 

 

С Т А Т И Я  6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка № 639. Моля 
гласувайте. 

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

 Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/ 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 265 
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В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-17866 от 

22.11.2016 г. от «СЕВИ МИЛК» ЕООД гр. Разград, представлявано от 

СЕВИЛДЖАН БАСРИ ТАСИМ – управител, за разрешение за 

изработването на подробен устройствен план – план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идент. № 011064 по КВС на землище на 

с.Липник , Община Разград , в м. “Тетрежелан“, с начин на трайно 

ползване-нива, по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

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

план за застрояване; 
- предложение за създаване на ПУП  - план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идент. 011064 по КВС на землище на 

с.Липник , Община Разград , в м. “Тетрежелан“,- с  начин на трайно 

ползване-нива ,с отреждане « За  производствени и складови 

дейности«; 

- скица на имота; 

- нотариален акт за собственост. 

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

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а.  «СЕВИ МИЛК» 

ЕООД гр. Разград, представлявано от СЕВИЛДЖАН БАСРИ ТАСИМ 

е представило задание за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идент. № 011064 по КВС на землище на с.Липник, Община Разград, в 

м. “Тетрежелан“, с начин на трайно ползване-нива.  

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

чието допускане се иска. Посочено е, че имотът се обслужва от 

съществуващ път. Електрозахранването и  водоснабдяването  ще се 
осъществят по предписание на експлоатационните дружества,като при 

необходимост ще се изработят парцеларни планове за елементите на 

техническата инфраструктура. Имотът ще се ползва за изграждане на  

птицеферма. Предвижда се да се промени предназначението на част от 

имот- земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за 

опазване на земеделските земи. 

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 

чл.124а, ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, във 

връзка с чл.109, ал. 1, т. 3 и чл.110 ,ал.1, т.3  от Закона за устройство на 

територията  Общински съвет Разград, с 27 гласа «ЗА», «против» - 

няма, «въздържали се» - няма, 
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РЕШИ  : 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот с 
идент.  № 011064 по КВС на землище на с.Липник , Община Разград , в 

м. “Тетрежелан“, с начин на трайно ползване-нива и разрешава 

изработването на проект за  подробен устройствен план – план за 

застрояване с отреждане “ За производствени и складови дейности 

“/Птицеферма/ и парцеларни планове за техническата 

инфраструктура-при необходимост на  собствен поземлен имот  с 
идент. № 011064 по КВС на землище на с.Липник , Община Разград , в 

м. “Тетрежелан“, с начин на трайно ползване-нива, собственост на 

«СЕВИ МИЛК» ЕООД гр. Разград, представлявано от СЕВИЛДЖАН 

БАСРИ ТАСИМ – управител. 

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

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

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

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 на  собствен поземлен имот е неразделна 

част от Решение № 265 и е приложено в отделен файл към протокола. 

 

С Т А Т И Я  7 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 640. 

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

кмет на Община Разград 

ОТНОСНО: Провеждане на публичен търг за продажба на имот-

частна общинска собственост с идентификатор №61710.502.3957.2.1  по 

кадастралната карта на гр.Разград. 

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-частна общинска собственост, 
представляващ самостоятелен обект в сграда  с идентификатор 

№61710.502.3957.2.1 по кадастралната карта на гр.Разград, със застроена 
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площ 52кв.м, предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 
1, с прилежаща част: изба 19,93 кв.м.. Имотът е  с адрес: ул.”Хъшове”№18, 

ет.1. Имотът е актуван с АОС №2699/12.08.2015год. и е включен за 
продажба в програмата на Общински съвет за управление и разпореждане 
с имоти – общинска собственост за 2016 год. Изготвена е пазарна оценка за 
имота от оценител на недвижими имоти, която е в размер на 23 626,00 лв. 
Съгласно удостоверение на Община Разград данъчната оценка за имота е 
5705,90лв.  

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

чл.35, ал.1 и чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с 
чл.26 ал.3,  чл.27 и чл.28 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград, 

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

имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 

№2699/12.08.2015год., представляващ самостоятелен обект в сграда  с 
идентификатор №61710.502.3957.2.1 по кадастралната карта на гр.Разград, 

със застроена площ 52кв.м, предназначение: жилище, апартамент, брой 

нива на обекта: 1, с прилежаща част: изба 19,93 кв.м, с адрес: 
ул.”Хъшове”№18, ет.1, с начална тръжна  цена, определена от оценител на 
имоти в размер на 23 626,00 лв./двадесет и три хиляди шестстотин 

двадесет и шест лева/ без ДДС, при данъчна оценка 5705,90лв./пет хиляди 

седемстотин и пет лева и деветдесет стотинки/. 

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

договор въз основа на резултата от проведения  търг. 
Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Докладната записка е 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. Господин Анастасов, за постоянната комисия 
по общинска собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, със 7 гласа „ЗА“, 1 – „против“, без „въздържали 

се“ проекта за решение бе подкрепен от постоянната комисия.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 
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Колеги, с  3 гласа „ЗА“, без „против“ и  1 – „въздържал се“ 

комисията изразява положително становище по докладната записка.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

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

640. Моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева Не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров  +  

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев Не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

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 отсъства   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   



33 

 

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 266 

 

Община Разград е собственик на имот-частна общинска 

собственост представляващ самостоятелен обект в сграда  с 
идентификатор №61710.502.3957.2.1 по кадастралната карта на 

гр.Разград, със застроена площ 52кв.м, предназначение: жилище, 
апартамент, брой нива на обекта: 1, с прилежаща част: изба 19,93 кв.м, 

при граници на самостоятелния обект: на същия етаж: няма, под 

обекта: няма, над обекта: №61710.502.3957.2.2 и граници на мазата: 

изток: маза на обект №61710.502.3957.2.2. Имотът е  с адрес: 
ул.”Хъшове”№18, ет.1. 

Имотът е актуван с АОС №2699/12.08.2015год. и е включен за 

продажба в програмата на Общински съвет за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2016 год. Изготвена е 
пазарна оценка за имота от „Регпал”ЕООД-оценител на недвижими 

имоти, съгласно сертификат рег.№900300013/14.12.2009г. на Камарата 

на независимите оценители в България, която е в размер на 23 626,00 

лв./двадесет и три хиляди шестстотин двадесет и шест лева/ без ДДС. 

Съгласно удостоверение с изх.№6705005296/01.12.2016год.  на Община 

Разград данъчната оценка за имота е 5705,90лв./пет хиляди 

седемстотин и пет лева и деветдесет стотинки/. Предвид 

гореизложеното и на основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 

и чл.41 ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.26 

ал.3,  чл.27 и чл.28 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи–общинска 

собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 22 

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

 

Р Е Ш И: 
 

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

имот – частна общинска собственост, актуван с АОС 

№2699/12.08.2015год., представляващ самостоятелен обект в сграда  с 
идентификатор №61710.502.3957.2.1 по кадастралната карта на 

гр.Разград, със застроена площ 52кв.м, предназначение: жилище, 
апартамент, брой нива на обекта: 1, с прилежаща част: изба 19,93 кв.м, 

с адрес: ул.”Хъшове”№18, ет.1, при граници на самостоятелния обект: 

на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 
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№61710.502.3957.2.2 и граници на мазата: изток: маза на обект 

№61710.502.3957.2.2 с начална тръжна  цена, определена от оценител 

на имоти в размер на 23 626,00 лв./двадесет и три хиляди шестстотин 

двадесет и шест лева/ без ДДС, при данъчна оценка 5705,90лв./пет 

хиляди седемстотин и пет лева и деветдесет стотинки/.  

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

сключи договор въз основа на резултата 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 по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 641.  

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

кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на 

части от имоти в горски територии - частна общинска собственост, в 

землища на община Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, 

В Община Разград са постъпили заявления от граждани с искания за 
учредяване на право на ползване върху имоти в горска територия за 
настаняване на пчелни семейства в частна общинска собственост, в 
землища на община Разград. 

Определена е частта на имота за настаняване на пчелните семейства 
и е изготвена схема с идентификатори на точките. 
 Заявителят, имотът, границите на същия 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 и горски 

територии,  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 и чл.14 от Закона за 
пчеларството. 



35 

 

Съгласно чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за 
горите учредяването на право на ползване върху поземлен имот в горски 

територии – общинска собственост е безвъзмездно. 

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

чл. 39, ал. 3 и ал. 6 от ЗОС, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството, чл. 71, 

ал. 7, във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за горите, предлагам на 
Общинският съвет  да приеме следното Решение:  

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху части от имоти в 
горска територия частна общинска собственост за настаняване на пчелни 

семейства по заявления, съгласно Приложение № 1, представляващо 

неразделна част от настоящото решение.   
 2. Определя срок за учредяване правото на ползване –  6/шест/ 
години по т. 1 от Приложение № 1  и 10 /десет/ години по т.т. 2,3 и 4 от 
Приложение № 1.  

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство. Господин 

Анастасов, за постоянната комисия по общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с  4 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“ 

комисията изразява положително становище по докладната. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 
среда. 

 

Г-жа Валентина Френчева – Председател на ПК 
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Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги 

общински съветници, настоящата докладна записка бе разгледана в 
постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ бе подкрепен 

проекта за решение. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Изказвания, предложения. Няма такива. Пристъпваме към поименно 

гласуване на докладна записка с вх. № 641. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева Не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти Не участва   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев Не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

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 отсъства   
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30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 267 

 

В Община Разград са постъпили заявления от граждани с 
искания за учредяване на право на ползване върху имоти в горска 

територия за настаняване на пчелни семейства в частна общинска 

собственост, в землища на община Разград. 

Определена е частта на имота за настаняване на пчелните 
семейства и е изготвена схема с идентификатори на точките. 
 Заявителят, имотът, границите на същия 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 и горски 

територии,  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 и 

чл.14 от Закона за пчеларството. 

Съгласно чл. 71, ал. 7 във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за 

горите учредяването на право на ползване върху поземлен имот в 

горски територии – общинска собственост е безвъзмездно. 

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

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

пчеларството, чл. 71, ал. 7, във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за 

горите, Общинският съвет, след поименно гласуване, с 21 гласа „ЗА“, 

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

Р Е Ш И : 

 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху части от 

имоти в горска територия частна общинска собственост за 

настаняване на пчелни семейства по заявления, съгласно Приложение 
№ 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.   
 2. Определя срок за учредяване правото на ползване –  6/шест/ 

години по т. 1 от Приложение № 1  и 10 /десет/ години по т.т. 2,3 и 4 от 

Приложение № 1.  

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

сключи договор за учредяване правото на ползване. 
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 4. 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 е неразделна част от Решение № 267 и е 

приложено в отделен файл към протокола.  

 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 642.  

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

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – публична общинска 

собственост.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Процедура,госпожо Председател, може ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Предлагам Общинския съвет да разгледа с обща дискусия и 

следващата докладна записка с вх. № 643, която е внесена също от 
заместник – кмета и касае сходни въпроси.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Ненчев. Общинските съветници ще 
приложат тази добра практика и на тази сесия, идентични докладни 

записки да разгледаме заедно, а да гласуваме след това всяка поотделно.  

Господин Хасанов, моля да ни представите двете докладни записки с 
вх.№№ 642 и 643. Заповядайте.  

 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

Община Разград е собственик на имот – публична общинска 
собственост, находящ се в с.Липник, ул.”Искър” №11, представляващ 

едноетажна масивна сграда – „Здравна служба” със ЗП 125 кв.м., съгласно 

АОС . Част от имота, представляваща лекарски кабинет, манипулационна 
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и чакалня с обща застроена площ 36,00 кв.м., е предмет на договор за наем, 

който изтича на 29.01.2017 г. Към имота има проявен интерес. 
На свое заседание комисията по чл.2 от Наредба №2 на Общински 

съвет Разград, се е произнесла с решение за обявяването на имота за 
отдаването му под наем по реда на Наредба №2 на  Общински съвет - 

Разград.  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, 

ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1, ал.2 и ал.3 от 
Наредба №2 на Общински съвет – Разград, предлагам на Общински съвет – 

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

на Наредба № 2 на Общински съвет  Разград за отдаване под наем за срок 
от 10 /десет/ години на част от имот - публична общинска собственост, 
актуван с Акт за общинска собственост №7 от 18.02.2000 г., 
представляваща лекарски кабинет, манипулационна и чакалня с обща 
застроена площ 36,00 кв.м., разположени в югоизточната част на 
едноетажна масивна сграда – „Здравна служба“, с адрес на имота: 
с.Липник, община Разград, ул.”Искър” №11, на общопрактикуващи лекари, 

сключили договор с НЗОК, чрез РЗОК гр.Разград за оказване на първична 
извънболнична медицинска помощ, при начална месечна наемна цена в 
размер на 8,60 лв. /осем лева и 60 ст./ с включено ДДС.  

2. Възлага на кмета на Община Разград да проведе публично 

оповестения конкурс за отдаване под наем на имота описан в т.1 и въз 
основа на резултатите от конкурса да сключи договор за наем. 

 

Докладна записка с вх. №643 

Община Разград е собственик на имот – публична общинска 
собственост, находящ се в с.Стражец, ул.”Москва” №26, представляващ 

триетажна масивна сграда – „Здравна служба” със ЗП 103 кв.м., съгласно 

АОС №2 от 17.11.1997 г. Част от имота, представляваща лекарски кабинет, 
манипулационна, сервизно помещение и чакалня с обща застроена площ 

42,40 кв.м., е предмет на договор за наем, който изтича на 08.02.2017 г. 
Към имота има проявен интерес. 

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

съвет Разград, се е произнесла с решение за обявяването на имота за 
отдаването му под наем по реда на Наредба №2 на  Общински съвет - 

Разград.  

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, 

ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.15, ал.1, ал.2 и ал.3 от 
Наредба №2 на Общински съвет – Разград, предлагам на Общински съвет – 

Разград да вземе следното Решение:  
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1. Да се проведе публично оповестен конкурс по реда на глава седма 
на Наредба № 2 на Общински съвет  Разград  за отдаване под наем за срок 
от 10 /десет/ години на част от имот - публична общинска собственост, 
актуван с Акт за общинска собственост №2 от 17.11.1997 г., 
представляваща лекарски кабинет, манипулационна, сервизно помещение 
и чакалня с обща застроена площ 42,40 кв.м., разположени на втория етаж 

на триетажна масивна сграда – „Здравна служба“, с адрес на имота: 
с.Стражец, община Разград, ул.”Москва” №26, на общопрактикуващи 

лекари, сключили договор с НЗОК, чрез РЗОК гр.Разград за оказване на 
първична извънболнична медицинска помощ, при начална месечна наемна 
цена в размер на 10,13 лв. /десет лева и 13 ст./ с включено ДДС.  

2. Възлага на кмета на Община Разград да проведе публично 

оповестения конкурс за отдаване под наем на имота описан в т.1 и въз 
основа на резултатите от конкурса да сключи договор за наем. 

 Приключих.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладните записки са разглеждани в ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол, в ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО и в ПК по социална политика, трудова заетост 
и здравеопазване. Моля Ви господин Анастасов за постоянната комисия по 

общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

И по двете докладни записки проекта за решение беше подкрепен с 8 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-жа Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, и по двете 
докладни записки комисията изразява положително становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по 

социална политика. 
 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 
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Уважаеми колеги, със 7 гласа „ЗА“ без „против“ и „въздържали се“ 

постоянната комисия по социална политика подкрепя и двете докладни 

записки.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Изказвания, 
предложения във връзка с докладните записки? Няма такива. Пристъпваме 
към поименно гласуване на докладна записка с вх.№ 642. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев   + 

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти не участва   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин отсъства   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   
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32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 268 

 

Община Разград е собственик на имот – публична общинска 

собственост, находящ се в с.Липник, ул.”Искър” №11, представляващ 

едноетажна масивна сграда – „Здравна служба” със ЗП 125 кв.м., 

съгласно АОС №7 от 18.02.2000 г. Част от имота, представляваща 

лекарски кабинет, манипулационна и чакалня с обща застроена площ 

36,00 кв.м., е предмет на договор за наем, който изтича на 29.01.2017 г. 
Към имота има проявен интерес. 

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

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост, се е произнесла с решение за 

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

№2 на  Общински съвет - Разград.  

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

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, Общински съвет – Разград, след поименно гласуване, с 21 

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

 

РЕШИ: 

  

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

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

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

публична общинска собственост, актуван с Акт за общинска 

собственост №7 от 18.02.2000 г., представляваща лекарски кабинет, 

манипулационна и чакалня с обща застроена площ 36,00 кв.м., 

разположени в югоизточната част на едноетажна масивна сграда – 

„Здравна служба“, с адрес на имота: с.Липник, община Разград, 

ул.”Искър” №11, на общопрактикуващи лекари, сключили договор с 
НЗОК, чрез РЗОК гр.Разград за оказване на първична извънболнична 

медицинска помощ, при начална месечна наемна цена в размер на 8,60 

лв. /осем лева и 60 ст./ с включено ДДС.  
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2. Възлага на кмета на Община Разград да проведе публично 

оповестения конкурс за отдаване под наем на имота описан в т.1 и въз 
основа на резултатите от конкурса да сключи договор за наем. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

и Областен управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен срок от 
приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 10 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към поименно гласуване на  докладна записка с вх. № 

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

Разград 

   ОТНОСНО:  Отдаване под наем на имот – публична общинска 

собственост 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2016 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов отсъства   

5. Владимир Димитров Димитров не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев   + 

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти не участва   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

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

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин отсъства   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 269 

 

Община Разград е собственик на имот – публична общинска 

собственост, находящ се в с.Стражец, ул.”Москва” №26, 

представляващ триетажна масивна сграда – „Здравна служба” със ЗП 

103 кв.м., съгласно АОС №2 от 17.11.1997 г. Част от имота, 

представляваща лекарски кабинет, манипулационна, сервизно 

помещение и чакалня с обща застроена площ 42,40 кв.м., е предмет на 

договор за наем, който изтича на 08.02.2017 г. Към имота има проявен 

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

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост, се е произнесла с решение за 

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

№2 на  Общински съвет - Разград.  

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

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, Общински съвет – Разград, след поименно гласуване, с 21 

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

 

РЕШИ:    
  

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

седма на Наредба № 2 на Общински съвет  Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 
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отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от имот - 

публична общинска собственост, актуван с Акт за общинска 

собственост №2 от 17.11.1997 г., представляваща лекарски кабинет, 

манипулационна, сервизно помещение и чакалня с обща застроена 

площ 42,40 кв.м., разположени на втория етаж на триетажна масивна 

сграда – „Здравна служба“, с адрес на имота: с.Стражец, община 

Разград, ул.”Москва” №26, на общопрактикуващи лекари, сключили 

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

извънболнична медицинска помощ, при начална месечна наемна цена 

в размер на 10,13 лв. /десет лева и 13 ст./ с включено ДДС.  

2. Възлага на кмета на Община Разград да проведе публично 

оповестения конкурс за отдаване под наем на имота описан в т.1 и въз 
основа на резултатите от конкурса да сключи договор за наем. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

и Областен управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен срок от 
приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 11 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 644.  

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

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет за 

отпускане на персонална    пенсия. 

Заповядайте, господин Хасанов. 
 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

До кмета на Община Разград е постъпило Заявление от 17.11.2016 г. 
от Ивелина Николова Йорданова, с адрес: с. Дряновец, общ. Разград, 

ул.“Мургаш“ № 6, за отпускане на персонална пенсия на децата й 

Цветелина Найденова Начева и Никола Найденов Начев. 
Видно от копие на Препис-извлечение от Акт за смърт от 06.01.2015 

г. съставен в гр. Разград, община Разград, бащата Найден Антонов Начев е 
починал на 05.01.2015 г.     

С Разпореждане от 10.02.2015 г. на Национален осигурителен 

институт, Териториално поделение гр.Разград на децата Цветелина 
Найденова Начева и Никола Найденов Начев е отказано отпускането на 
наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване от баща им. 

Към датата на смъртта Найден Антонов Начев има навършени 41 години 
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07 месеца и 29 дни. По данни от Регистъра на осигурените лица 
наследодателят има зачетен осигурителен стаж - 04 години, 05 месеца, и 08 

дни (в това число 01 год. 05 мес. 27 дни военна служба).  
Действителен осигурителен стаж, съгласно § 1, ал. 1, т. 12 от ДР на 

КСО е 02 години 11 месеца и 11 дни. 

Наследодателят не е бил пенсионер. 

Съгласно чл. 74, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално подпомагане 
(КСО) лицата над 30 годишна възраст придобиват право на пенсия за 
инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността 
си и имат осигурителен стаж до датата на инвалидизиране, в случая до 

датата на смъртта – пет години, като една трета от осигурителния стаж 

трябва да е действителен.  

С разпоредбата на чл. 92 от КСО е предвидено Министерски съвет по 

определени от него условия и ред в изключителни случаи да отпуска 
персонални пенсии. Такива могат да се отпускат на деца без право на 
наследствена пенсия от починал родител. За отпускането на тези пенсии е 
въведено едно допълнително изискване – годишният доход на член от 
семейството да е по-малък от сбора на гарантирания минимален доход, 

установен за страната през последните 12 месеца преди искането за 
пенсия. 

Към момента на подаване на искането, видно от Служебна бележка 
от дирекция „Бюро по труда” за годишния доход на член от семейството и 

подадена декларация от лицето е видно, че майката Ивелина Николова 
Йорданова няма доходи от трудова дейност, движима и недвижима 
собственост. Същата получава единствено помощи по Закона за семейни 

помощи за деца. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

чл. 7, ал. 4, т. 3, във връзка с ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж, предлагам да вземете следното Решение: 
1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на 
Цветелина Найденова Начева и Никола Найденов Начев, с постоянен 

адрес: гр. Разград, общ. Разград, ж.к.“Лудогорие“ № 3, ап. 32 чрез 
законния им представител Ивелина Николова Йорданова, с адрес с. 
Дряновец, общ. Разград, ул.“Мургаш“ № 6. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на 
Община Разград и Областен управител на Област Разград в 7-дневен 

срок от приемането му. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с НПО и в ПК по социална политика, 
трудова заетост и здравеопазване. Господин Монев, за постоянната 
комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

комисията изразява положително становище по проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Георгиева, за постоянната комисия по 

социална политика. 
 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Постоянната комисия по социална политика подкрепи докладната 
записка и проекта за решение със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли въпроси към вносителя? Няма такива. Изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка. Не виждам желаещи. 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. № 644. Моля 
гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 270 

 

В Община Разград е депозирано искане с вх. № АО-05-03-9981 от 

17.11.2016 г. от Ивелина Николова Йорданова, живуща в с. Дряновец, 

общ. Разград, ул.“Мургаш“ № 6, за отпускане на персонална пенсия на 

децата й Цветелина Найденова Начева и Никола Найденов Начев. 

Видно от копие на Препис-извлечение от Акт за смърт № 0016 от 

06.01.2015 г. съставен в гр. Разград, община Разград, бащата Найден 

Антонов Начев е починал на 05.01.2015 г.     
С Разпореждане № МП-2496/10.02.2015 г. на Национален 

осигурителен институт, Териториално поделение гр.Разград на децата 

Цветелина Найденова Начева и Никола Найденов Начев е отказано 

отпускането на наследствена пенсия за инвалидност поради общо 

заболяване от баща им. Към датата на смъртта Найден Антонов Начев 

има навършени 41 години 07 месеца и 29 дни. По данни от Регистъра 
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на осигурените лица наследодателят има зачетен осигурителен стаж - 

04 години, 05 месеца, и 08 дни (в това число 01 год. 05 мес. 27 дни 

военна служба).  

Действителен осигурителен стаж, съгласно § 1, ал. 1, т. 12 от ДР 

на КСО е 02 години 11 месеца и 11 дни. 

Наследодателят не е бил пенсионер. 

Съгласно чл. 74, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално подпомагане 
(КСО) лицата над 30 годишна възраст придобиват право на пенсия за 

инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили 

работоспособността си и имат осигурителен стаж до датата на 

инвалидизиране, в случая до датата на смъртта – пет години, като 

една трета от осигурителния стаж трябва да е действителен.  

С разпоредбата на чл. 92 от КСО е предвидено Министерски 

съвет по определени от него условия и ред в изключителни случаи да 

отпуска персонални пенсии. Такива могат да се отпускат на деца без 
право на наследствена пенсия от починал родител. За отпускането на 

тези пенсии е въведено едно допълнително изискване – годишният 

доход на член от семейството да е по-малък от сбора на гарантирания 

минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца 

преди искането за пенсия.  

Към момента на подаване на искането, видно от Служебна 

бележка от дирекция „Бюро по труда” за годишния доход на член от 

семейството и подадена декларация от лицето е видно, че майката 

Ивелина Николова Йорданова няма доходи от трудова дейност, 

движима и недвижима собственост. Същата получава единствено 

помощи по Закона за семейни помощи за деца. 

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

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

администрация и чл. 7, ал. 4, т. 3, във връзка с ал. 1 и ал. 2, т. 1 от 

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет 

Разград, с 27 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма,  

 

Р Е Ш И: 

 

1.Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет 

на Република България за отпускане на персонална пенсия на 

Цветелина Найденова Начева и Никола Найденов Начев, с постоянен 

адрес: гр. Разград, общ. Разград, ж.к.“Лудогорие“ № 3, ап. 32 чрез 
законния им представител Ивелина Николова Йорданова, с адрес с. 
Дряновец, общ. Разград, ул.“Мургаш“ № 6. 

2.Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 
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Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

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 давам 10 минути почивка. 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожи и господа общински съветници, след почивката 
продължаваме с разглеждането на докладна записка с вх. № 645.  

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

ОТНОСНО: Одобряване  на  план-сметки за разходите по 

третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места  на Община 

Разград  за 2017 г. 
Заповядайте доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря госпожо Председател.  

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  

Съгласно разпоредбите на чл.19 от Закона за управление на 
отпадъците кметът на общината е задължен да организира управлението на 
битовите отпадъци и отговаря за изпълнението на дейностите за 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 
Финансирането на дейностите се извършва от постъпилите приходи от 
такса битови отпадъци, която съгласно изискванията на Закона за местните 
данъци и такси се определя с решение на общинския съвет въз основа на 
одобрена план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в 
населените места. 

Предвид необходимостта от изготвяне и одобряване на план-сметки 

за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата 
на територията на населените места в Община Разград за 2017 г., 
общинската администрация подготви предложение за осъществяване на 
дейностите през следващата година. 
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При изготвянето на разчетите за 2017 г. за обезпечаване 
изпълнението на вменените със Закона за управление на отпадъците 
отговорности и поддържане на добро качество на предлаганите услуги по 

чистотата в населените места е предвидено: 

- осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци-кошчета 
за отпадъци; 

 - събиране и транспортиране на битови отпадъци, в т.ч по сключен 

договор, както и за обществени територии попадащи извън обхвата на 
договора и при провеждане на общински и национални кампании за 
почистване на населените места; 

- събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и такива от 
текущи ремонтни дейности от домакинствата, като е планувано да се 
подмени съществуващия амортизиран товарен автомобил; 

 - депониране на битови отпадъци на регионално депо; 

 - плащане на дължими отчисления чл.60 и чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците за всеки тон депониран отпадък; 

 - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, в 
т.ч. по сключен договор, както и за обществени територии попадащи извън 

обхвата на договора, вменени като задължения на ОП „Паркстрой” 

гр.Разград;  

-поддържане на чистотата в населените места за дейности 

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост; 
- зимно почистване на уличната мрежа в населените места; 
- почистване на територии за обществено ползване разположени 

извън границите на населените места; 
- контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии в 
населените места. 

С Решение № 26 по протокол № 3 от проведеното заседание на 
Общински съвет  Разград на 22.12.2015 година бяха одобрени план-сметки 

на разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата 
на територията на населените места в Община Разград за 2016 година. 
Общият размер на планираните разходи за дейностите изпълнявани през 
2016 г. е 3 665 009 лв. В резултат на изпълнение дейностите подробно 

разписани в одобрените план-сметки към 30 ноември 2016 г. разходите са в 
размер на 3 200 000 лв. 

Постъпилите приходи от такса битови отпадъци през настоящата 
година към началото на м.декември са в размер на 3 533 030 лв., които 

включват и стари вземания. Към края на 2016 г. се очаква от приходите за 
такса битови отпадъци да има преходен остатък за следващата година в 
размер около 550 000 лв. 

За 2017 г. общата приходна част от такса битови отпадъци се очаква 
в размер около 4 125 000 лв., от които 3 575 000 лв. приходи от такса 
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битови отпадъци при запазване на досега приетите такси и 550 000 лв. 
преходен остатък от 2016 г. 

Общия размер на разходите за следващата година е 4 146 305 лв., 
което дава основание да считаме, че при увеличаване на събираемостта от 
стари вземания с около 22 000 лева, приходите за 2017 г. ще балансират 
разходната част без да се налага промяна в размерите на досега приетите 
такси за битови отпадъци. 

Увеличения размер на плануваните разходи за 2017 г. спрямо 2016 г. 
се дължи  на: 

-  промяна на честотата на сметосъбиране от 28 пъти на 36 пъти 

годишно в селата Гецово, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, 

Осенец, Островче, Побит камък, Пороище, Радинград, Раковски, Стражец, 

Ушинци и Ясеновец; 

- завишаване размера на отчисленията по чл.64 ал.1 от Закона за 
управление на отпадъците; 

- промени на единичните цени за предоставяне на услугите за 
сметосъбиране и поддържане чистотата на територията на населените 
места; 

- индексиране работните заплати на служителите и работниците 
ангажирани с изпълнение на дейностите по поддържане чистотата в 
населените места в съответствие с промените на минималната работна 
заплата и осигуровките към нея. 

 

За постигане на целите и изпълнение вменените отговорности на 
общините за дейностите по управление на отпадъците общинската 
администрация  е подготвила предложение за план-сметки за финансовите 
разходи за Дейност „Чистота” за 2017 г., включващи изпълнение на 
дейностите по управление на битовите отпадъци и поддържане чистотата 
на териториите за обществено ползване. 
 План-сметките са разработени съгласно изискванията на чл.66, ал.1 

от Закона за местните данъци и чл.16, ал.2 от Наредба № 14 на Общински 

съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Разград и отразяват 
необходимите разходи за: 

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 

- събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
третирането им; 

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 

инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 
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оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 

и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;  
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване. 
План–сметките включват необходимите разходи за изпълнение 

дейностите посочени в чл.66 ал.1 от Закона за местните данъци по 

населени места и са на стойност 4 146 305 лв. /Приложения от 1–23/. 

При направените разчети за 2017 година разходите за дейностите по 

третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на 
територията на община Разград, са както следва: 

- на обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на населените места в 
Община Разград за 2017 година /Приложение № 1/ в размер на 4 146 305 

лв.; 
- с.Балкански, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 2/ в 

размер на 24 556 лв.; 
- с.Благоево, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 3/ в размер 

на 31 561 лв.; 
- с.Гецово, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 4/ в размер 

на 109 478 лв.; 
- с.Дряновец, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 5/ в размер 

на 36 310 лв.; 
- с.Дянково, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 6/ в размер 

на 83 580 лв.; 
- с.Киченица, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 7/ в размер 

на 34 658 лв.; 
- с.Липник, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 8/ в размер 

на 26 130 лв.; 
- с.Мортагоново, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 9/ в 

размер на 51 048 лв.; 
- с.Недоклан, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 10/ в 

размер на 14 138 лв.; 
- с.Осенец, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 11/ в размер 

на 53 079 лв.; 
- с.Островче, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 12/ в 

размер на 24 451 лв.; 
- с.Побит камък, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 13/ в 

размер на 21 079 лв.; 
- с.Просторно, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 14/ в 

размер на 17 817 лв.; 
- с.Пороище, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 15/ в 

размер на 33 271 лв.; 
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- с.Радинград, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 16/ в 
размер на  19 963 лв.; 

- с.Раковски, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 17/ в 
размер на 89 293 лв.; 

- с.Стражец, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 18/ в размер 

на 59 285 лв.; 
- с.Топчии, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 19/ в размер 

на 24 350 лв.; 
- с.Ушинци, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 20/ в размер 

на 26 521 лв.; 
- с.Черковна, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 21/ в 

размер на 15 612 лв.; 
- с.Ясеновец, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 22/ в 

размер на 71 557 лв.; 
- разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на гр.Разград, общ.Разград за 
2017 година /Приложение № 23/ в размер на 3 278 568 лв. 

Предвид изложеното и на основание чл.22, ал.1, във връзка  с чл.21, 

ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.16, ал.2 от Наредба № 14 на 
Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Разград,  предлагам на 
Общински съвет Разград да вземе следното Решение:  

1.  Одобрява план-сметки на разходите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане чистотата на територията на населените места в 
Община Разград за 2017 г., както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на населените места в 
Община Разград за 2017 година /Приложение № 1/ в размер на 4 146 305 

лв. 
Надолу няма да изреждам колеги, имате ги, повтарят се по отделните 

населени места.  
2. Общинската администрация да организира и контролира дейностите 

по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци по обявената 
със заповедта на кмета на общината честота за 2017 г., обезвреждането им на 
депо и поддържане чистотата на населените места при условия, гарантиращи 

качествено обслужване на гражданите, предприятията и организациите. 
Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по бюджет, финанси и икономическа политика; в ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

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

и ловно стопанство. Госпожо Димитрова, за постоянната комисия по 

бюджет. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря госпожо Председател. Уважаеми колеги общински 

съветници, току-що представената докладна записка и проекта за решение 
с вх. №645 беше подкрепена в постоянната комисия по бюджет, финанси и 

икономическа политика като от 6 общински съветника 4 гласуваха „ЗА“, 

няма „против“, няма „въздържали се“. Благодаря Ви.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за постоянната комисия по 

управление на общинската  собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 5 гласа „ЗА“, 1 – „въздържал се“ и 2 – „против“ 

членовете на постоянната комисия подкрепиха проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-жа Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 1 глас „ЗА“, 3 – „против“, и без  „въздържали 

се“,  комисията изразява отрицателно становище по проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 
среда. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги 

общински съветници, настоящата докладна записка бе разгледана в 
постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство и с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ подкрепи 

проекта за решение. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 
господин Ненчев. 
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Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Аз имам три въпроса, наведнъж ли да ги поставя или един по един? 

Да. Моля, вносителят да даде повече информация на общинските 
съветници до къде стигна работата на Министерството на финансите и 

групата от Националното сдружение на общините  в Република България 
за приемане на методика за решаването на този въпрос по определянето на 
план – сметките и дължимите суми на основата на принципа 
„Замърсителят да плаща“? Знаем, че от 2014 година работят такива 
междуведомствени групи.  

Вторият ми въпрос е: Каква е прогнозата за размера на разходите 
през 2016 година тъй като в докладната записка Вие сочите, че към 30 

ноември 2016 година разходите са около 3 200 00 лв.? 

И третият ми въпрос е: Да обясните в синтезиран вид защо е това 
увеличение на разходите с около 480 000 лв. по този проект за решение за 
2017 година спрямо 2016 година?    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това ли е? Кой ще отговаря на поставените въпроси? Госпожо 

Георгиева, заповядайте по първия въпрос. 
 

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

Благодаря. Уважаеми господин Димитров, уважаеми общински 

съветници, преди един месец беше публикувано изменение в Закона за 
акцизите, препращайки към Закона за местните данъци и такси, с който 

срока по чл. 66 беше удължен с още 1 година. Същевременно беше 
удължен до 31 март следващата година и срока, в който трябва да е готова 
тази методика, която трябва да определя основите, върху които 

общинските съвети да избират при определяне на таксата за битовите 
отпадъци. Така, че разговорите очевидно продължават на национално 

ниво. Ние имаме становището на Националното сдружение на общините, 
че до края на март месец действително ще бъде готова тази методика, за да 
можем в следващата година да определим друга основа за таксата битови 

отпадъци. Благодаря. Това е от гледна точка на законодателството и на 
националната политика.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Вторият въпрос във връзка с прогнозата за размера на 
разходите.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

По – скоро с третия въпрос, госпожо Председател, защо са 
увеличени.  
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Това е първо, защото имаме промяна на честотата на сметосъбиране 
от 28 пъти на 36 пъти годишно в изброените села, пак ще Ви ги повторя: 

Гецово, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Осенец, 

Островче, Побит камък, Пороище, Радинград, Раковски, Стражец, Ушинци 

и Ясеновец . Другия момент това е завишаване размера на отчисленията по 

чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Следващия момент е 
промени на единичните цени за предоставяне на услугите за 
сметосъбиране и поддържане чистотата на територията на населените 
места. Следващия момент е индексиране работните заплати на 
служителите и работниците, ангажирани с изпълнение на дейностите по 

поддържане чистотата в населените места в съответствие с промените на 
минималната работна заплата и осигуровките към нея. 
 По втория въпрос прогнозните разходи са 4 125 000лв.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Приключихте ли? Господин Димитров. 
 

 Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

 Да, благодаря за отговорите.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Становища, 
предложения. Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Предлаганата ни докладна касае 
едни много сериозни дейности, които са уредени със закон в 
правомощията на ръководството на общината, на кмета на общината и 

касаят наистина чистотата, озеленяването, поддържането на града на 
общината. Вярно е, че Разград е едно от малкото градове в България, които 

заслужено си е извоювал място на добре поддържан, чист, озеленен град и 

всички знаем, че това се случваше и досега с огромни усилия и от страна 
на ОП „Паркстрой“, и похвално е това, че виждаме в днешната докладна, в 
Приложение №23Б, че са предвидени средства за обезпечаване на 
дейности, които са в обхвата на общинското предприятие „Паркстрой“ и 

благодарение на тези дейности Разград да бъде един чист, подреден и 

поддържан град. Да, това е много хубаво, че на база тази традиция, но аз 
само искам да припомня, че в предходни мандати идентични докладни, 

които бяха вкарвани в Общинския съвет срещаха много сериозен упор 

точно в тази част от днешното мнозинство и сегашните управляващи на 
общината. И за мен извода тука, който може да се направи е, че или 

сегашното ръководство не може да предложи нищо по-различно, нищо 

ново или ще перифразирам думите на Чърчил за демокрацията, че тя не е 



57 

 

най-доброто нещо, но по-добро човечеството не е измислило. Смятам, че 
тези думи на Чърчил много добре в момента илюстрират тази част от 
докладната, която ни е предложена днес. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Изказвания, предложения във връзка с докладната 
записка от други общински съветници? Заповядайте, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо председател.  

Уважаеми общински съветници, въпросът, който обсъждаме засяга 
абсолютно всички жители на територията на Община Разград и ги засяга в 
най-пряк смисъл, че определя парите, които те трябва да плащат за да 
може ние да поддържаме чистотата и да извършваме необходимите 
дейности във връзка с третирането на битовите отпадъци, и всички 

дейности за поддържане на чистотата. За това и сега в днешното заседание, 
по този въпрос е редно да се чуят и изказванията на много години наред 

мнения и становища и дали може ние в Общинския съвет да намерим такъв 
начин за осигуряване на необходимите средства, който да налага колкото 

се може по-малко разходи за всеки един от нашите граждани. Очаквам 

колегата Божинел Христов, като лидер и представител на организацията, 
която от няколко години ни убеждава, и в Общинския съвет и в 
общественото пространство, че е в състояние да предложи нов начин за 
определяне на план-сметките и необходимите суми, сега да вземе 
становище. И да каже защо и тази година, както и през 2016 година това, 
което те твърдяха, че може да се направи не го предлагат и няма да се 
направи. Целта на изказването на тези становища е именно ние 
общинските съветници да се убедим, че ние вземаме най-правилното 

решение и, че всяка друга възможност, включително и тази, която ни се 
предлагаше от организацията на господин Божинел Христов е 
неприложима и те не са в състояние да предложат друг проект за решение. 
На второ място, редно беше и сега при представянето на докладната 
записка и проекта за решение ръководството на общинската 
администрация все пак да изрази своето становище как смята да предлага 
решаването на тези въпроси за следващата 2018 година, и въобще има ли 

някаква позиция по този въпрос. А не само да очакваме, какво ще решат 
Министерството на финансите и представителите на Националното 

сдружение на общините в Република България. Нас, ни смущават начина 
по който е сглобена и съставена докладната записка и проекта за решение. 
Защото по същество то представлява едно механично пренасяне на 
утвърден механизъм от години наред, и който и колегите от „ГЕРБ“, и 

както вече споменах организацията, която представлява господин Божинел 

Христов са поставяли под съмнение. А сега се оказва, че няма съмнение в 



58 

 

носителите и няма нищо нередно, напротив най-правилното е това, което е 
правило ръководството на общинската администрация много години и 

преди това. Но в същото време, не можем да приемем и така, че до 30 

ноември да имаме разходи за 3 млн. и 200 х.лв., и само за 1 месец 

разходите да се увеличат с 900 000 лв. Защото отговора е, че към края на 
година, или  след 8-9 дни за 2016-та година разходите ще възлизат на 4 

млн. 125 х.лв. И това увеличение с близо 500 000 лв. при една добра работа 
и търсене на резерви можеше да бъде по-малко. Вносителят не ни 

убеждава, че при предлагането на решението по този въпрос е направил 

всичко необходимо за да могат да се намалят до минимум необходимите 
средства за поддържането на този въпрос. И в заключение искам да кажа, 
че и тази докладна записка и този проект за решение показват едно 

нежелание да се търси решение на проблема по нов начин, а се движим по 

инерцията и забравяме нашите обещания и становища, които бяха дадени 

преди години. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Заповядайте, д-р Василев.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател.  

Господин Ненчев, при цялото ми уважение към Вас, според мен 

малко се объркахте и ще Ви кажа защо. Посочихте едни цифри, които 

може би не са толкова коректни. Какво имам предвид? Общия размер на 
планираните разходи за 2016 година е 3 665 000 лв. Посочихте една 
разлика от 900 000 лв., което не кореспондира в момента с 
действителността. Към 30 ноември 2016 година, разходите ни са в размер 

на 3 200 000 лв. Сумата, която цитирахте 4 125 000 лв., това са 
приблизителните разходи за 2017 година. Това е уточнението. И така 
прехвърлянето на тези цифри малко, включително и колегите според мен 

останаха леко заблудени.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Ще Ви помоля за кратка реплика. Моят втори въпрос или не е бил 

разбран или се е получило недоразумение. Моят втори въпрос беше, каква 
е прогнозната сума за разходите през 2016 година. И аз чух много добре, 
че ми се отговори 4 125 000 лв. За 2016 година попитах или за този месец 

декември. До 30 ноември са 3 200 000 лв., колко се очаква да бъдат…,да.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Има ли я вече готова справката? 
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Г-н Недим Тахиров – Директор на Дирекция “Програми и околна 
среда“ 

Значи очакваме да сме в границите, в рамките на плана. 200 и 

няколко хиляди имаме към външни изпълнители, имаме плащания-
отчисления за депонираните отпадъци към Министерството на околната 
среда и да се начислят за декември месец заплатите на работниците в 
рамките на чистота. Но е в рамките на планираното. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

В рамките на планираното е, да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Христов.  
 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Мислех по тази докладна изобщо да не се изказвам, но господин 

Стоян Димитров, когото много уважавам, мисля че неправилно задава 
въпросите. Ние в момента разглеждаме господин Димитров план сметки, 

т.е. Вие искахте нашето мнение за методиката, но ние сега гледаме план-

сметките. Методиката за план –сметките и методиката за определяне на 
такса битови отпадъци са нещо съвсем различно. Това са две различни 

неща. Методиката за определяне на план-сметките е такава, каквато беше и 

миналата година и по-миналата. Тя по принцип няма как да се промени. 

Защото в тази методика се включват всички разходи, които са свързани с 
чистотата на населеното място, свързано е със зимното почистване и това 
са едни цифри. А методиката за определяне на такса битови отпадъци е как 
тази такса да се събира от населението, какъв размер да бъде. Разбирате 
ли? Това са две различни неща. Аз за такса битови отпадъци, за методиката 
за определяне на такса битови отпадъци няма да говоря. Ние нашето 

мнение сме си го казали, включително и на работната среща, която беше 
преди приемане на Наредба №14. Защо има завишение на план-сметката? 

Имайте предвид, че след 2018 година, ако Община Разград… между 

другото в по-предния Общински съвет, аз съм си казал същото мнение, ако 

Община Разград не направи всичко възможно да имаме завод, цех, 

предприятие, каквото щете го наречете, площадка за разделно събиране, за 
сепариране, за обработка на битовите отпадъци, ние след 2020 година ще 
плащаме колосални суми и то, както искате го считайте, аз считам, че това 
е глоба за това, че общината не е спазила изискването да намали 

отпадъците с 50 % след 2020 година, до 2020 година ние трябва да ги 

намалим 25 %. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

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

Евентуално. За това правейки всички тези разговори, разговорите ни 

трябва да бъдат насочени към едно: как Община Разград да направи всичко 

възможно, всичко възможно ние до близките 2 години да имаме 
предприятие за обработване на битовите отпадъци. Ако не го направим, 

само отчисленията започват от 100 лв. нагоре на тон. Сега аз се съмнявам 

наистина, че Община Разград генерира по 30 хиляди тона битови 

отпадъци, защото ние събираме такса само за битови отпадъци, но 

предвид…господин Тахиров, ние вчера сме си говорили за един компонент 
на отпадъците и това е био-разградимите отпадъци от кухни и от 
заведения, от ресторанти. Те също трябва да се събират разделно, но те 
няма къде да се оползотворяват, нямаме площадка. Това нещо, тази 

площадка не се прави за 1 година, не се прави за 2 години. Проблемите с 
битовите отпадъци са много сериозни. За това аз още от сега Ви казвам и 

няма да вземем участие в дебатирането, мислехме изобщо да не вземаме, 
няма да участваме и в гласуването, но това бях длъжен да го кажа, че план-

сметката няма нищо общо с такса битови отпадъци. Това са две различни 

методики. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Може ли реплика? Бях провокирана от господин Христов.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Бях провокирана от господин Христов, който каза…, да, днес 
обсъждаме план-сметка, а не методика и, че той няма да се изказва по 

методиката. Ама Вие господин Христов, не го направихте и тогава, когато 

многократно бяхте подканени даже директно от господин Стоян Ненчев, 
да се изкажете по методиката, когато обсъждахме точно докладната 
свързана и с наредбата. Вие се таихте там на мястото си и не посмяхте да 
кажете, че това което се прие тогава е против Вашите разбирания, които 

многократно сте ги изявявали и изразявали, даже и чрез съд в предходни 

мандати. И не само това, Вие гласувахте тогава докладната. 
 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Реплика, ако може?  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Дуплика може. 
 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Да, извинявам се.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Господин Христов, при цялото ми уважение към Вас, аз очаквах че 
при обсъждането на въпроса в предходната сесия за приемане на решение 
по този въпрос и сега, Вие ще вземете по-активно участие и ще изразите 
Вашето становище, което от много години изразявате в съдебните зали, 

когато обжалвахте точно такъв вид решения и когато обявявахте на всички 

граждани на Община Разград, че Вие и Вашата организация сте в 
състояние незабавно, ама още на следващата година да предложите реално 

действащ механизъм при, който парите, които ще плащат нашите 
съграждани ще бъдат драстично намалени. Очакваме от Вас това, което 

излагахте като становище, включително и със заключение на вещни лица 
да го чуем. Сега е моментът и мястото да се запознаем ние общинските 
съветници с тези Ваши идеи, който отдавна отстоявате.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Христов.  
 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Госпожо Неделчева, господин Димитров, явно не се слушаме. Когато 

Вие говорите, аз много внимателно Ви слушам, но Вие явно не слушате 
какво Ви казвам. Сега приемаме план-сметката, когато стане дума за 
начина на определяне на такса битови отпадъци, ние нашето мнение, 
становище, предложения, както искате, така го разбирайте сме го 

предложили. Първо, на работна среща. Второ, на отделните постоянни 

комисии също сме го предлагали. Госпожо Неделчева, Вие бяхте в 
работната комисия. Господин Димитров, Вие сте бил на постоянните 
комисии. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Може ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не може.  
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Дуплика.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ама дупликата е на господин Христов в случая. 
 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Само за допълнение. Аз предлагам, тъй като аз не съм вносител, 

господин кмете, ако може кажете, извинявам се, че задавам въпрос, но той 

е във връзка с план-сметката, на какъв етап е развитието на депото за 
отпадъци, до какъв етап е стигнал проектът, който трябва да се осъществи? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Ние може да се каже, че сме на крайната фаза. В момента имаме 
контакт с колегите кметове на другите общини, трябва да направим едно 

заседание за да вземем решение и колегите да оторизират кмета на 
общината на чиято територия се намира депото за последващи действия. 
Почти сме подготвили процедурите за кандидатстване за управление на 
проекта. Всичко това трябва да стане в рамките до месец април. Сега 
господин Тахиров ще Ви обясни само подробностите. Понеже имахме 
готов проект, управляващият орган имаше някакви претенции по 

отношение на самия проект, ще се наложи да преработим част от проекта 
за да изпълним новите изисквания, но идеята е в крайна сметка ние да 
имаме една компостираща и една сепарираща инсталация и в рамките на 
срока, който ни е указан да се справим с тези предизвикателства. Господин 

Тахиров, да допълните някои подробности.  

 

Г-н Недим Тахиров – Директор на Дирекция “Програми и околна 
среда“ 

Благодаря Ви, господин Василев. 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

През месец октомври , на 21 октомври се откри процедура за 
кандидатстване по ОП „Околна среда“ за финансиране на проекти, за 
изграждане на комбинирани съоръжения- сепариращи и компостиращи 

инсталации. По тази процедура Община Разград е конкретен бенефициент, 
за пояснение да Ви кажа – целево сме определени за финансиране, без да 
има състезателен характер. Във връзка с това имаме на разположение 6 

месеца, до 21 април трябва да сме подали проектно предложение за 
разширение на депото чрез изграждане на компостираща и сепарираща 
инсталация. В предходната оперативна програма 2013 г., която приключи 
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имаме готов технически проект за сепариране и компостиране за такива 
инсталации. Към 2013 г., когато приключи, ние приключихме малко по-

рано с проекта, 2011 г. бяхме приключили, проекта е направен съобразно 

тогава действащата нормативна уредба, когато изискванията бяха 
занижени за сепариране. Нашата инсталация, която в момента е 
проектирана осигурява до 25-30 % намаляване на рециклируемите 
отпадъци. Както господин Христов каза, ние до 2020 година трябва да 
осигурим 50 % намаляване на рециклируемите компоненти от отпадъка, 
което е въведено като такова изискване от новия Закон за управление на 
отпадъците, приета след 2012 година. И именно това обстоятелство сега ни 

налага да коригираме, да променим проекта и нямаме както се казва почти 

никакво време. И наистина съвместно с кметовете на останалите общини, 

които са включени в регион Разград, в момента работим по този въпрос 
успешно, за да успеем да внесем проектното предложение до месец април 

2017 г. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи за изказвания, предложения във 
връзка с докладната записка? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Благодаря Ви. Аз винаги през досегашните години, когато съм бил 

общински съветник съм вземал участие в дебата по тази тема и с 
изключение на миналата година винаги съм бил много критично настроен 

към общинската администрация, защото тя е вносителя и там се изработва 
основната част от докладната записка по същество. Тогава, преди една 
година сметнах, че е нужно време за новата администрация образно казано 

да влезе в час, защото тя намираше едно блато, в което бяхте натъпквани с 
определянето на тези такси за битовите отпадъци. Всяка година план-

сметките растяха, ставаха все по-големи и то не поради изброените тук 

причини само, че са се вдигали отчисленията и тогава също ни плашиха 
със същите тези аргументи, че те ще станат изключително непосилни за 
гражданите, че хвърлянето на отпадъци в Европа струва ужасно скъпо и 

ние тук сме един оазис, в който живеем на ниски такси, което съвсем не е 
така. Направих си труда и от докладните записки от предишните години 

съм извадил, пред мен са последните три и ми е много трудно да ги гледам 

и да ги различавам, защото са написани с абсолютно по един и същи начин 

с едни и същи думи, и с едно и също подреждане ако щете на страниците 
където само 2016 г. е заменена с 2017 г. и най-страшното става, когато се 
отиде на приложенията където цифрите отново растат така екстремално. 

Тук чувам някакви възгласи „да бе“. Да бе погледнете си ги, погледнете 
какви са, има тук общински съветници, които в момента ме апострофират 
без микрофон, които също са били против тези докладни записки в 
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миналите години, когато общинската администрация не беше от „ГЕРБ“. 

При същата докладна записка със сменено име на вносителя сега яростно я 
защитавате при положение, че разходите рязко се вдигат. И те се вдигат, 
защото има определена Заповед на кмета, която казва: на този толкова, на 
другия квартал толкова кофи, тази честота на сметосъбиране в с.Ясеновец, 

тази на с.Раковски. но това е по-малката беда. Основното в цялата работа, 
тук съм съгласен с Божинел Христов, е че общината за толкова години не 
успя да създаде организация при която да се отчитат реално изхвърлените 
битови отпадъци на депото за твърди битови отпадъци. И в момента 
хората, които контролират фирмата, която сметосъбира и сметоизвозва са 
хора, които са на заплата в същата тази фирма. Колко години, включително 

и грях на сегашната администрация имаше решение да има изградена 
онлайн система, при която с GPRS да се вижда автомобилите, които 

сметосъбират къде са в момента, защото нямаше сега да си говорим, колко 

често и дали изобщо те вървят и си изпълняват задълженията по договор, а 
всеки един от Вас ей сега щеше да отвори и да види колко автомобила и 

къде са, дали те изпълняват поетите ангажименти. Колко от Вас, като 

общински съветници са виждали на някои места препълнени, претъпкани с 
камари контейнери, а на друго място по 4-5, които бучат празни и 

автомобилите на сметосъбиращата фирма отиват, само ги поглеждат и не 
ги вдигат до камиона, защото няма нужда? Всичко това обаче е плод на 
заповедта, която е подписал кмета. А, аз съм сигурен, че той не е тръгнал 

да обикаля по града и не му е това работата за да подготви тази заповед. 

Той е подписал каквото са му казали, каквото са подготвили от 
общинската администрация. Но при тези нереално високи и все по-големи 

и увеличаващи се тонажи на отпадъците при топящия се град, когато 

всички виждат, че ставаме все по-малко и по-малко да твърдите, че ако 

щете и хората по селата, които не във всички живеят богато, изхвърлят все 
повече и повече битови отпадъци в града, в селата, това няма нормален 

човек, който да го повярва. И тези план-сметки се градят на една фалшива 
база. А вече методиката как ще бъдат разпределяни, защото искаме-
неискаме тези сметки трябва да бъдат платени, по тази план-сметка 
собствениците на спечелилата фирма-обществена поръчка ще дойдат и ще 
кажат, ето Общинския съвет е приел 4 146 305 лв., за нас колко беше 
разходи за събиране 1 358 000 лв. Кой според Вас няма да гони да вземе 
цялата тази сума? Ще обикалят разбира се тези празни камиони, защото 

дали е пълен или празен той трябва да си вземе тези пари. Като отиде в 
депото за битови отпадъци дали ще изхвърли съдържанието на два 
контейнера или на 10 контейнера, които е обиколил и контрола като е в 
негови ръце винаги ще имаме 30, 40, 50 хиляди тона. Но няма човек с 
нормално…, да не е общински съветник, какъвто ще да е, няма бабичка в 
с.Черковна на която да и кажете, че тя изхвърля някакви огромни 

стойности, защото като разделите тоновете на населението се получава, че 



65 

 

всеки един от Вас, бях го смятал тука и Ви го бях показал в предишен 

мандат, какви огромни обеми от боклуци, ние сме някакви заровени в 
боклуци хора в Разград. И цялото това нещо, аз очаквах да се промени. 

Една година беше достатъчно време да се пришпори администрацията, да 
се използва капацитета, както тука се каза в Общинския съвет има 
общински съветници, които са заявявали своя най-голям капацитет в града, 
да решат тези проблеми. Нищо до тука не е направено. Една година по-

късно, от 14-12, до 8.12, само че от 2015 до 2016 г., същата докладна 
записка с по-големи суми. Не съм съгласен и ще гласувам „против“, 

защото не е възможно хора, които са заявявали, че идват на власт да 
управляват така, както до сега не е управлявано, справедливо да бъде и 

хората наистина да го почувстват, вместо тези сметки да паднат, хайде 
наполовина няма да стане за 1 година, да паднат с 10 %, ние се качваме 
нагоре с почти 500-600 хиляди. Ето защо, аз ще гласувам „против“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров. Заповядайте, госпожо Георгиева.  
  

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

Искам да взема отношение относно заповедта на кмета и честотата 
на сметосъбирането. Господин Димитров, не е автоматично нещо, което е 
взето от преди и сложено в новата заповед. Преди да направим заповедта 
всички кметове на кметства бяха поканени. Те самите предложиха, че 
честотата, бройната на сметосъбирането. Знаете, че миналата година по 

селата тя беше 28 броя на месец. Половината от тях, които бяха цитирани в 
докладната записка само заявиха, че желаят с 1 път в месеца да се увеличи 

бройката и да станат на 36. Останалите заявиха, че това е достатъчно за 
тяхното населено място. Така че, тези думички, че ние не сме се 
съобразили с населението за честотата не ги приемам. Що се отнася за град 

Разград, разделен е на две части в заповедта, ако сте се запознали, тя е 
общо административен акт, беше публикувано обявление, беше качена на 
сайта, имаше време в което хората да си кажат мнението, защото такъв е 
реда по закона. В нея има две категории: широк център, който се обслужва 
всеки ден и през ден, който е останалата част на територията на града. Що 

се отнася до разходите, разходите действително се увеличават и това са 
обективни факти. Казахме Ви, че най-малко отчисленията растат всяка 
година. Аз съм далеч от мисълта, че населението генерира повече битови 

отпадъци отколкото преди. Очевидно това е една константна величина, 
само че това което общината дължи действително по законите се 
увеличава. При тази ситуация, ние не предлагаме увеличаване на таксата за 
битови отпадъци, мисля си че това трябва да бъде отчетено. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Аз няма да се съглася с голяма част от казаното във втората част на 
изказването. Но искам само да Ви кажа нещо. Всяка година тези разходи се 
увеличават и въпреки това има винаги един преходен остатък, което при 

липсата на задължения, които са неразплатени означава, че са надвзети от 
населението. Тъй като, ако нещо е струвало 1 лв. и то е разплатено, а са 
събрани за него 1,20 лв. образно казано, тука не става въпрос за 0,20 лв., а 
става въпрос за 500 000 лв. Това означава, че от населението услугата, 
която то е платило е с 500 000 лв. повече отколкото реалната сума. 
Въпреки отново ще кажа, Вашите… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля да бъде по-кратък, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Добре, колкото мога. Вашите сметки се градят на грешна база, това 
трябва да осъзнаете. Ако Вие сте си направили сметката съвсем формално 

и тя е такава – отчисленията се вдигат, разходите се вдигат, ток вода не 
знам си какво. Но когато стъпите на грешните тонове, които не може да 
проверите, защото нямате и този механизъм, няма как да излязат правилно 

сметките. И въпреки това в края на краищата излиза, че хората са платили 

примерно за тази година 500 000 лв. повече, отколкото до тука услуги са 
използвали. Нищо, че са от предишни години. И предишни години са 
разплатени всички разходи.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров. Други желаещи за изказвания, 
предложения във връзка с докладната записка? Заповядайте, господин 

Анастасов.  
 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Уважаеми колеги, искам да внеса малко яснота по въпроса за 
количествата отпадъци. През миналия мандат имаше една комисия, 
специално създадена да се занимава с битовите отпадъци, с количествата 
по-скоро битови отпадъци и тяхното ограничаване и намаляване. Жалко, 

че другите членове на комисията не са в състава на сегашния Общински 

съвет за да потвърдят, но във всяко влизане в депото камиона, който 

събира битовите отпадъци минава през кантар. Там автоматично се отчита 
цялото бруто тегло и на излизане също минава през кантар, всичко е 
електроника, всичко е електронно и излиза веднага фиша, и там има 
представител на общинска администрация, който води този дневник.  
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Който е на заплата към общината. 
 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“ 

Да, естествено. И реално се отчитат влезлите количества битови 

отпадъци. Целта е ние да намалим битовите отпадъци с точно тая 
сепарираща и компостираща система. За това трябва да се мисли и да се 
работи по тези въпроси. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания? Не виждам желаещи. Пристъпваме 
към гласуване на докладна записка с вх.№645. Моля гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                № 271 

 

В съответствие с изискванията на чл.66, ал.1 от Закона за 

местните данъци и такси и чл.16, ал.2 от Наредба № 14 на Общински 

съвет Разград за определянето и администратирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Разград е 
постъпила докладна записка за одобряване на план сметки за 

разходите по третиране на битовите отпадъци за 2017 г.  
 За постигане на целите и изпълнение вменените отговорности 

на общините за дейностите по управление на отпадъците общинската 

администрация е подготвила предложение за план-сметки за 

финансовите разходи за Дейност „Чистота” за 2017г., включващи 

изпълнение на дейностите по управление на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. 
План-сметките са разработени съгласно изискванията на чл.66, 

ал.1 от Закона за местните данъци и чл.16, ал.2 от Наредба № 14 на 

Общински съвет Разград за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград и 

отразяват необходимите разходи за: 

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 

- събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения 

за третирането им; 

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци 
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или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране 
и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по 

чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;  
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите 

и другите територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване. 
План–сметките включват необходимите разходи за изпълнение 

дейностите посочени в чл.66 ал.1 от Закона за местните данъци по 

населени места и са на стойност 4 146 305 лв. /Приложения от 1–23/. 

При направените разчети за 2017 година разходите за дейностите 
по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на 

територията на община Разград, са както следва: 

- на обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на населените 
места в Община Разград за 2017 година /Приложение № 1/ в размер на 

4 146 305 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Балкански, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 2/ в размер на 24 556 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Благоево, общ.Разград 

за 2017 година /Приложение № 3/ в размер на 31 561 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Гецово, общ.Разград 

за 2017 година /Приложение № 4/ в размер на 109 478 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Дряновец, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 5/ в размер на 36 310 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Дянково, общ.Разград 

за 2017 година /Приложение № 6/ в размер на 83 580 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Киченица, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 7/ в размер на 34 658 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Липник, общ.Разград 

за 2017 година /Приложение № 8/ в размер на 26 130 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Мортагоново, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 9/ в размер на 51 048 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Недоклан, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 10/ в размер на 14 138 лв.; 
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-на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Осенец, общ.Разград 

за 2017 година /Приложение № 11/ в размер на 53 079 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Островче, 
общ.Разград за 2017 година /Приложение № 12/ в размер на 24 451 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Побит камък, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 13/ в размер на 21 079 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Просторно, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 14/ в размер на 17 817 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Пороище, общ.Разград 

за 2017 година /Приложение № 15/ в размер на 33 271 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Радинград, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 16/ в размер на  19 963 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Раковски, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 17/ в размер на 89 293 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Стражец, общ.Разград 

за 2017 година /Приложение № 18/ в размер на 59 285 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Топчии, общ.Разград 

за 2017 година /Приложение № 19/ в размер на 24 350 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Ушинци, общ.Разград 

за 2017 година /Приложение № 20/ в размер на 26 521 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Черковна, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 21/ в размер на 15 612 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Ясеновец, общ.Разград 

за 2017 година /Приложение № 22/ в размер на 71 557 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на гр.Разград, общ.Разград 

за 2017 година /Приложение № 23/ в размер на 3 278 568 лв. 

Предвид изложеното и на основание чл.22, ал.1, във връзка  с 
чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.16, ал.2 от Наредба 

№ 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
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Разград,  Общински съвет Разград, със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 9, 

„въздържали се“ – 1,  

 

Р Е Ш И: 
 

1.  Одобрява план-сметки на разходите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане чистотата на територията на населените 
места в Община Разград за 2017 г., както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на 

битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

населените места в Община Разград за 2017 година /Приложение № 1/ 

в размер на 4 146 305 лв. 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Балкански, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 2/ в размер на 24 556 лв. 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Благоево, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 3/ в размер на 31 561 лв. 

1.4. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Гецово, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 4/ в размер на 109 478 лв. 

1.5. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Дряновец, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 5/ в размер на 36 310 лв. 

1.6. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Дянково, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 6/ в размер на 83 580 лв. 

1.7. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Киченица, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 7/ в размер на 34 658 лв. 

1.8. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Липник, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 8/ в размер на 26 130 лв. 

1.9. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Мортагоново, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 9/ в размер 

на 51 048 лв. 

1.10. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Недоклан, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 10/ в размер на 14 138 лв. 

1.11. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Осенец, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 11/ в размер на 53 079 лв. 
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1.12. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Островче, 
общ.Разград за 2017 година /Приложение № 12/ в размер на 24 451 лв. 

1.13. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Побит 

камък, общ.Разград за 2017 година /Приложение № 13/ в размер на 21 

079 лв. 

1.14. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Просторно, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 14/ в размер на 17 817 лв. 

1.15. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Пороище, 
общ.Разград за 2017 година /Приложение № 15/ в размер на 33 271 лв. 

1.16. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Радинград, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 16/ в размер на  19 963 лв. 

1.17. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Раковски, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 17/ в размер на 89 293 лв. 

1.18. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Стражец, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 18/ в размер на 59 285 лв. 

1.19. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Топчии, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 19/ в размер на 24 350 лв. 

1.20. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Ушинци, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 20/ в размер на 26 521 лв. 

1.21. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Черковна, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 21/ в размер на 15 612 лв. 

1.22. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Ясеновец, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 22/ в размер на 71 557 лв. 

1.23. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на гр.Разград, 

общ.Разград за 2017 година /Приложение № 23/ в размер на 3 278 568 

лв. 

2. Общинската администрация да организира и контролира 

дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите 
отпадъци по обявената със заповедта на кмета на общината честота за 

2017 г., обезвреждането им на депо и поддържане чистотата на 
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населените места при условия, гарантиращи качествено обслужване на 

гражданите, предприятията и организациите. 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административния съд – Разград. 

 

/План-сметките за 2017 г. с Приложения от №1 до №23В са неразделна 

част от Решение №271 и са приложени в отделен файл към 

протокола./ 

 

С Т А Т И Я 13 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 650. 

Докладна записка от Надежда Радославова Димитрова – Председател 

на Общински съвет – Разград 

Относно: Предложение за допълнение и изменение на 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Разград,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация Мандат 2015-2019 г. 
 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В изпълнение на прието предложение по Протокол №1 от заседание 
на Общински съвет Разград, проведено на неговата учредителна сесия на 
06.11.2015 г.,  избрана петчленна временна работна комисия изготви 

проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 

Разград,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация Мандат 2015-2019г.  

В процеса на работа на Общински съвет Разград, възникнаха редица 
потребности, неясноти и пропуски в приетия устройствен акт. 

Предвид  гореизложеното предлагам Общинският съвет да приеме 
следното РЕШЕНИЕ: 

На втората сесия на Общински съвет Разград мандат 2015 -2019г., 
проведена на 26.11.2015 г., бе приет Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Разград,  неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 
В процеса на работа, възникнаха редица потребности, неясноти и 

пропуски, които  налагат и промени и допълнени разпоредби в 
Правилника. 

Този проект, който е на Вашето внимание е в съответствие с 
изискванията на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове бе 



73 

 

публикуван на интернет страницата на Община Разград на 22.11.2016 

година. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и §3 

от ПЗР на Правилника, Ви предлагам проект за решение: 
1. Приема измененията и допълненията в Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Разград,  неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 
2015-2019 г. съгласно приложения проект. 

2. Препис от решението да се изпрати на кмета на Община 
Разград и на областния управител в седемдневен срок от приемането му. 

Ще Ви помоля, като вносител само да направите една корекция в 
чл.44, ал.2: Общинските съветници избрани за заместник председатели 

получават месечно възнаграждение в размер на…, поставено е място за 
процента, от размера на възнаграждението на председателя на Общинския 
съвет, с едно допълнение, в случаите на чл.15, ал.3 и ал.4. Това е. В 

случаите на чл.15, ал.3 и ал.4. 

Докладната записка е разгледана в ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО. Господин Монев, ще Ви помоля да 
докладвате. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, след сериозни дебати по предложения проект за 
решение, поставени въпроси и разисквания, с 3 гласа „ЗА“, 3 -  „против“, и 

без „въздържали се“, постоянната комисия не можа да вземе валидно 

решение по проекта за решение.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси във връзка с докладната записка? 

Заповядайте, господин Ханчев. 
 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Въпроса ми е към вносителя. 
Госпожо Радославова, в чл.42а и други членове, Вие предлагате 

ограничителни и наказателни мерки спрямо общински съветници, които 

отправят лични нападки, оронват доброто име на други лица, непристойно 

поведение и т.н., искам да Ви попитам първо: имате ли регистрирани и 

публично огласени данни досега някой общински съветник да е правил 

това, и по какви критерии сте определили, че това поведение е 
непристойно и т.н., както и по какви критерии смятате да го определяте от 
сега нататък? И още искам да Ви попитам, имате ли данни какви заплати 

получават кметовете, респективно председателите на общински съвети на 
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общини, като Бургас, Русе, Велико Търново, Сливен, Габрово и т.н.? 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

По първия Ви въпрос във връзка с тези членове, които цитирахте: 
искам само да кажа, господин Ханчев, че в никакъв случай не смятам, че аз 
или някой от тук присъстващите ще открие топлата вода. Това са неща, 
които сме констатирали в едногодишната си работа като Общински съвет и 

като общински съветници, че просто липсват и не са ясни, така както бяха 
изписани в правилника. Сега просто се изяснява точно за какво се отнася 
всяка една от мерките, които бяха написани преди това. Нищо ново няма, 
просто се доизяснява. Колкото до това, какви заплати получават тези 

кметове и председатели на общински съвети, наистина не съм правила 
такава справка и нямам представа.  

Други въпроси? Заповядайте, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Обръщам се към Вас, като 

вносител, да поясните на общинските съветници, предложенията които 

правите за изменение на правилника, Ваше лично виждане ли са или са 
плод на колективни усилия и на колективни решения? И втория въпрос е, 
какви са Ви съображенията да ограничите възможността общинските 
съветници да се изказват по време на заседанията на Общинския съвет, не 
до 10, а до 5 минути? Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това ли са въпросите?  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Във връзка с това дали еднолично съм направила промените в 
правилника, не, не съм ги направила еднолично. Това, което предлагам е 
говорено и е обсъдено с двамата вече избрани заместник председатели на 
Общински съвет-Разград. Колкото във връзка с това, което касае вторият 
Ви въпрос, т.е. времето за изказване в зала, аз искам да Ви припомня, че 
още в предишния мандат имаше една много добра практика и мисля си, че 
всички, които сме били ще се съгласим с това и тя е, че абсолютно всички 

неща, които интересуват общинските съветници, свързани с представените 
докладни и проекти за решения се изчистват в постоянните комисии. В 

тези постоянни комисии никой няма ограничение нито за задаването на 
въпроси, нито в изказването на становища. Абсолютно във всички 
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комисии, тъй като аз присъствам на тях, общинска администрация е била 
готова, а когато не, в много кратки срокове е давала исканите от 
общинските съветници материали или справки, които те са изисквали на 
тези комисии. Така, че другото което е, и също съм проучила е, това са 
правилниците на други общински съвети. Така, че няма такова нещо, като 

изказване 10 минути на сесия. Именно заради това са тези постоянни 

комисии, за да се изчистят всички недоразумения, да се изяснят всички 

неща и да може наистина след това да се вземат едни важни решения, 
които касаят общината. Това е. Това са ми били съображенията. Аз не 
мисля, че 5 минути е малко време за да можеш да изложиш една теза, 
синтезирано, за да можеш да бъдеш разбран.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожо Радославова, може ли да допълня Вашият отговор? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Може после в становища после. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Тъй като, господин Ненчев прекрасно знае, че съгласно чл.59 от 
нашия правилник: Всяка група общински съветници има право да поиска 
удължаване на определеното време за изказване. И ето тук може да се 
направи, когато въпроса е изключително важен, да се направи едно по 

дълго изказване от 10 минути, господин Ненчев, и Вие прекрасно го 

знаете. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров, не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Реплика на какво?  

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

На ей тази глупост, която току що беше казана.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля Ви се, господин Димитров, сега сме в процедура на въпроси. 

Имате ли въпрос?  

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 
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Да, репликирам я, да, разбира се. Това е пълна глупост. Защото 

позовавайки се на този текст, госпожо Димитрова, какво правят 
независимите общински съветници, които нямат група? Защо така 
брутално и арогантно им отрязвате правата да се изказват?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, моля Ви се. Всеки има право да се изкаже, ясно 

е регламентирано и е казано в правилника.  
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Е как да искат удължаване на времето за изказване независимите 
общински съветници? Ето това да ми каже тука Димитрова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля Ви се. Внушения, които са абсолютно неверни да не правите.  
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Кое не е вярно? Че независимите съветници, нямат право да направят 
група, и съответно нямат право от името на група да искат удължаване на 
времето на тяхното изказване? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Не, аз само питам. Защото като кажа нещо, веднага казвате, че 
внушения правя. Какви внушения? Позоваваме се на правилника и на 
закона.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Именно. Други въпроси? Заповядайте, господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Въпрос, който не намери обаче отговор, беше го задал…искам да чуя 
отговора, какво означава непристойно поведение или постъпки, които 

нарушават реда на заседанието? Има ли някакъв критерий, какво е това 
непристойно поведение, кои са тези постъпки? Защото поне така 
изчерпателно трябва да ги кажете да знаем и хората да се съобразяват, 
общинските съветници с тях.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Господин Димитров, аз си мисля, че има определени обществени 

норми на поведение и точно това се има предвид. Мисля си, че това е 
абсолютно достатъчно.  

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Не, не е достатъчно.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не, напълно е достатъчно според мен, според Вас може и да не е. 
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Добре, да Ви попитам. Ако някоя дама в залата бъде наречена 
„шафрантия“ , това непристойно ли е? Вие като завършила, дълги години 

учила в Шумен, би трябвало и да знаете от къде произлиза думата 
„шафрантия“. Тя произлиза от името на Михай Шафран, който е емигрант 
избягал след революцията в Унгария и се е заселил в Шумен. Той първи 

прави в Шумен представление, в което женските роли за пръв път в 
България се играят от жени, а не от млади мъже, както е било дотогава. И 

тези жени, които са актриси по сегашните разбирания, едни прогресивни 

жени са наричани „шафрантии“.  За Вас, като завършила в Шумен, в 
мястото където излиза това, това е ясно, но не на всички. Ами, ако 

председател не бяхте Вие и нарека примерно госпожа Димитрова или 

някоя друга „шафрантийо“, и той не знае какъв е произхода на думата 
може да сметне, че това е непристойно поведение и да бъда изхвърлен 

заради това, че съм се опитал да нарека една жена с напредничави за 
времето си поведение и възприятие за света.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, благодаря Ви много за лекцията, която току що 

ни изнесохте.  
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Вие също така, ще продължа, на комисия, когато съм гласувал така 
/Господин Иво Димитров показва безименен пръст/, с безименен пръст, 
кажете ми за Вас какво означава? Защото ако го запишете, че гласувам с 
безименен пръст е непристойно, повярвайте ми аз ще мога да направя 
някакъв… по друг начин ще гласувам, когато трябва да гласувам с ръка. 
Сега аз не Ви правя, и на никого не правя, за мен част от гласуването в 
комисии, когато общински съветници гласуват едва ли не като 

хитлеристки поздрав с изпъната ръка, за мен е обидно, но разбирам, че те 
не го осъзнават и си премълчавам. Защо примерно, когато не показваш 

обиден знак, как ще бъде квалифицирано? 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Димитров?  

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

За сега.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ами Вие току що направихте много добра демонстрация на част от 
нещата. Мисля си, че думите са излишни.  

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не съм казала такова нещо, нали?  

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

За да могат да се съобразяват хората с това, за да могат да се 
съобразят, би трябвало да изготвите наистина един поне списък, така хайде 
да не е изчерпателен, ама на непристойното поведение, което трябва да се 
следва. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров… 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Свободата, не е свободия. Нали така? 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Така говориха комунистите. Обаче от Вашата уста… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Моля Ви, да не ме прекъсвате. Аз например, не го правя, защото съм 

добре възпитана за разлика от други. Ще Ви помоля  да не ме прекъсвате.  
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Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Добре, ще се постарая.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Абсолютно навсякъде и във всичко има правила, и тези правила са за 
всички.  

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Дайте правилата.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ето ги правилата.  
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Кои са правилата? Кое е правилото за непристойно поведение? Дайте 
го, да го спазваме. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Мисля си, че ако може да четете достатъчно ясно става, какво, как, 

защо. Не можем, нали, да правим тълковен речник към правилника? За 
всеки член и алинея? Защото примерно казано, Вие сте решил, че трябва  
да опонирате всяко едно нещо, защото така Ви харесва. 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Не, аз само на глупостите опонирам.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

А на Вашите глупости кой ще опонира? 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

За това не правя глупости и няма нужда някой да ме опонира.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Димитрова. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожо председател, тъй като моето име беше споменато в 
изказването на съветник Иво Димитров, искам и аз да подам малко 

информация, която господин Димитров спести относно думата, която 

преди малко той цитираше. Така че аз сега ще зачета, че думата е 
нарицателно за лека жена. Произлиза от името на французина мосю 

Шафран, собственик на кабаре в София, открито в края на 19 век. 

Употребата на такава дума е предизвикана от неприемливото за българите 
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поведение на жените французойки, обслужващи посетителите, спрямо 

морала и нормите на поведение в България по това време. Но тъй като аз 
съм изключително коректна за разлика от съветник Димитров, искам да Ви 

кажа, че в тази статия е посочено, че има още една теория, която той 

услужливо ни представи за Михай Шафран  поставил за пръв път пиеса в 
Шуменския Театър с жени, но услужливо за себе си премълча първата част 
на обяснението, на думата „шафрантия“. Благодаря Ви. 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Добре де, значи софийска шафрантия е обидно, а шуменска 
шафрантия е похвално.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да не взимате думата по този 

начин. Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Диалога, който има между Вас и господин Димитров, възникна в мен 

въпроса кой ще отстрани от заседание председателя или изпълняващия в 
момента тези функции някой от заместник председателите, ако той по този 

нов чл.51 наруши писаното в този член? 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Избирателите на следващите избори. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Абсолютно. Други въпроси? Не виждам. Становища, предложения? 

Заповядайте, госпожо Неделчева.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, наистина като получих докладната с всички 

останали материали бях много удивена и разочарована, и ще Ви кажа защо. 

Същност на предходната, на последната сесия по повод другата докладна, 
последната която приемахме, аз казах, че Вие започнахте наистина да 
погазвате всичко това, което гръмко декларирахте в началото на мандата: 
как съвсем друга атмосфера на работа, колко и по-демократично ще бъде, 
и воденето на заседанията, и въобще взаимоотношенията, работата в 
Общинския съвет, това което ни представяте в момента с тези промени в 
правилника, имат толкова силен рестриктивен характер, че наистина вече 
тука под въпрос се поставя демократизма в работата на Общинския съвет. 
В чл.57 и в чл.59, ограничаваме времето за изказване съответно до 5 и до 

10 минути. Да, по принцип 5 минути за изказване по един нормален, 

въпрос който не е от чак толкова голяма значимост за жителите на Разград 
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би могло да стигне. Но всички знаем, че разглеждаме в заседанията и 

въпроси, които не могат да бъдат изчерпани в рамките на тези минути, 

които предлагате. По-нататък, връщам се на чл.51б, започваме съответно с 
наказанията: Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони 

или превиши времето. Ами, Вие съкращавайки времето за изказване, и на 
отделно и на общинския съветник, и на групите, моментално вкарвате в 
тази хипотеза по-голямата част от колегите общински съветници. И това 
ще бъде един повод на всяко заседание да имате Вие възможността да 
затваряте устата на общински съветници, които не говорят в правилната за 
Вас посока. Това е наистина…, аз моля всички колеги след малко в 
гласуването, всеки сам за себе си по съвест да прецени трябва ли по този 

начин да работим в Общинския съвет. Другото, което е силно 

притеснително, на миналото заседание с докладната, с която бяха 
легализирани договорките Ви с „ДПС“ и „Кауза Разград“ с избора на 
заместник председатели, сега Вие директно показвате и, че си купувате 
мнозинството. Купувате го с помощта на заместник председателите, на 
които трябва да се определи възнаграждение. Ами колеги, аз се чудя, 
толкова мандати минаха, толкова Общински съвети, абе, как работиха тези 

Общински съвети без зам.-председатели, без тези рестриктивни мерки? Не 
знам кой, как е водил заседанията, но поне от това, което сме слушали, 

гледали по телевизии и тогава се предаваха на живо предаванията, на 
заседанията мисля че нямаше никакъв проблем. И още веднъж наистина 
колеги общински съветници, гласувайте по съвест за тези промени, а не 
партийно. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви Благодаря. Заповядайте, господин Ханчев.  
 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Уважаеми колеги, независимо от процедурните схватки, овъртания, 
хитрини и т.н., които ни се предлагат като аргументи да приемем тази 

докладна записка, за нас по същество това е един опит да се ограничат и 

заглушат неудобните гласове на несъгласните общински съветници. Това 
ни връща към едни минали времена, за които мислехме, че уж са останали 

в историята, но уви в Разград очевидно не е така. За мен тази докладна, 
направо Ви казвам е един типичен пример за комунистическо мислене, и 

то за мислене на четвъртокачествени комунисти. Защото издава 
манталитет не на Тодор Живково време, а от вълко-червенково време. Още 
никой до сега не си е позволявал да прави такова нещо. Аз искам да Ви 

кажа, че оценката наистина за работата и поведението на общинските 
съветници, това кое е правилно, кое  е неправилно го дава наистина 
избирателя, а не председателят или заместник председателите, които нито 

имат компетентност за това, нито пък това им е работа. А що се отнася до 
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идеята за плащане на заместник председателите, аз мисля че това е 
истински цинизъм. Първо, наистина както и преди мене казаха, досега 
всички председатели на Общинския съвет са се справяли без заместници 

при по това с по-ниски заплати. Аз си спомням, на първата ни сесия 
госпожа Радославова, като каза, че се е възхищавала на предишния 
председател на Общинския съвет, ами тя се справяше, наистина и другите 
преди нея. А госпожа Радославова получава възможно най-високата 
заплата, която може да се даде на председател на Общинския съвет – 2340 

лв. Това е заплата, с която би трябвало, първо, да си върши работата сама. 
Защото наистина е добро възнаграждението. Това е възнаграждение, което 

мнозинството от нашите съграждани не са и сънували. Забележете, тя 
получава по-висока заплата и от кметовете на Бургас, на Русе, на Велико 

Търново, на Сливен, Хасково, кметовете. Кмета на Бургас получава 1800 

лв. заплата, даже получаваше 1400 лв., скоро му я увеличиха, защото е най-

добрия кмет в България. Кмета на Велико Търново получава 2000 лв. 
заплата, на Русе получава 2100 лв., на Сливен, мисля че получаваше около 

1600 лв. Далеч по-големи градове, по-големи отговорности и т.н. За тези 

пари председателя да си върши работата сам. А не, нали да се плащат 
допълнителни средства за хора, които да му помагат. И аз смятам, че в 
никакъв случай, не Ви призовавам да гласувате по съвест, направо трябва 
да се отхвърли тази идея и всякакви такива опити, защото в никакъв 
случай заради нечий мързел, нечий неумение и т.н., ние тука трябва да си 

позволим да компрометираме целия Общински съвет. Искам да Ви 

напомня как заради неразумното поведение на администрацията, начело с 
кмета и на съветниците от „ГЕРБ“, само преди 9 месеца 1000 души 

излязоха да протестират пред общината. Така, както сте я подкарали, скоро 

и с камъни ще ни подгонят да ни бият и ще бъдат прави гражданите. 
Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви Благодаря. Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Ханчев, много Ви моля да престанете да давате оценки на 
работата на администрацията за процеси, в които дейно участие имахте и 

Вие. Първото което е в никакъв случай 1000 граждани, имаше от порядъка 
между 100 и 200 човека. Знаем и кои бяха те, как бяха докарани и как бяха 
предизвикани в местната преса. Ние не се заплашваме въобще, просто 

припомняме някои факти. Заслугата за подписването на концесията 
основно не е Ваша. Тя е на работата на много други хора. Включително 

огромната работа свърши общинската администрация. И всякакви форми и 

начини, които се опитвахте да окажете като натиск, като позиции, в крайна 
сметка ние всички ги видяхме. Жителите на Разград много добре знаят, 
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какво се случи. След първоначалната мъгла, след първоначалните крясъци, 

след първоначалната суматоха истината излезе. Концесията вече е налице. 
Нали така, господин Джипов?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Заповядайте, господин Ненчев.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, Вие нарушихте правилника. След като беше 
направено изказване от общинския съветник Митко Ханчев, имаше 
желание за изразяване на реплика. Осиротихте тази възможност и лишихте 
да бъде направена тази реплика. Аз, сега искам да направя реплика и на 
другото изказване.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате тази възможност, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

И сега, с риск да ме санкционирате с най-строгите санкции, първо ще 
направя реплика на изказването на господин Ханчев и след това на кмета 
на общината.  

Аз искам да репликирам господин Ханчев, за това че не е точен, 

когато посочва трудовото възнаграждение на председателя на Общинския 
съвет. Господин Ханчев, то е много по-голямо. Защото сумата, която 

посочихте от 2340 лв., правилника и законите в нашата страна добавят за 
всяка година трудов стаж съответен процент. Този процент е 2 %, но не 
може да бъде повече от 40. Така че, трудовото възнаграждение на 
председателя не е 2340 лв., а е някъде около 3200 лв., ако и правилно съм 

преценил тези проценти за всяка година стаж.  

Сега, искам да направя реплика на кмета на общината. Господин 

кмете, финализирахме успешно сложния въпрос за концесията. Правите 
груба грешка, когато бъркате отново Вашето погрешно, неправилно 

поведение с отговорното поведение на Общинския съвет, чиято заслуга е 
да се стигне до концесията. Вие проявявахте завиден инат и като казахте, 
„няма да отстъпя за нито една запетайка“. Та се наложи общинските 
съветници в комисиите, по тяхна инициатива да коригират нещата и най-

накрая като видяхте, че и народа беше решил да дойде тука, едва ли не на 
сила да Ви вразуми се съгласихте и отстъпихте от Вашите неправилни 

позиции. Нека бъдем коректни. И тази тема, колкото я споменавате, 
толкова повече Вие ще губите.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли?  
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Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Още сме на въпроси нали? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не, не сме на въпроси, на становища и предложения сме. 
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Ама кога го обявихте? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Когато му дойде времето. 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Не, аз мисля че не сте го обявили, ще го проверим в протокола. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, имате тази възможност, ще го проверите. 
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Добре. Значи, ето защо задавам въпрос. Тъй като в чл.44, ал. 2… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Вече сме на процедура за становища и изказвания. 
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Е, за да има становище, аз и в комисии Ви питах многократно, Вие 
така и не отговорихте, приех отговора, който ми даде господин Ханчев, 
обаче очевидно той не е точен. Отново Ви питам: ако тези разгласени 

данни, които се отнасят до личния Ви живот и няма да оронват доброто Ви 

име, кажете все пак каква Ви е истинската заплата, за да можем да 
преценим в какъв размер, колко процента от нея да определим в чл.44, 

ал.2. Колко е Вашата заплата, госпожо председател? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, току що, явно много Ви харесва това нещо и 

трябва да го подъвчем по-дълго време, разбирам защо… 
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Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Кое нещо? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Със заплащането на председателя. Мисля, че Митко Ханчев я каза. 
Заплатата е 90 % от заплатата на кмета.  

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Не, аз разбирам, че не вземате толкова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

2340 лв. 
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Вземате значително по-висока заплата. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не, не вземам значително повече. Имам удръжки, данъци, както 

всички останали. Така, че това е заплатата ми господин Димитров. Тя се 
каза многократно и на комисия и тук от господин Ханчев. 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Колко?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

2340 лв. 
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Вземате?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Толкова. Има разбира се, не са 2 %, а 1 % господин Димитров, и 

чисто сумата е горе долу такава.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Колко Ви е брутното възнаграждение? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ненчев, Вие колко вземате във Вашата кантора примерно 

за един подпис, който Ви коства, да кажем, 1 минута и половина? Колко 

вземате? 
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Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Вие получавате нашите пари, общинските пари. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

А Вие, с какви пари на Вас Ви плащат? 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Бъркате общината с частна фирма. Вие третирате общината като 

частна фирма. 
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

С тези промени днес очевидно искате да обърнете Общинския съвет 
в нещо, като частна фирма. С управител, а не с председател, и то не 
управител, а собственик, който може да прави каквото си пожелае. И в 
момента упорито отказвате да дадете истинските данни, от които да знаем 

какъв процент да определим. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, приключихте ли? 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

С кое? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С изказването си. 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Не. Аз зададох въпрос, на който не получих отговор. Кажете ми за 
миналия месец колко е, за да мога да преценя от Вашата заплата какъв 
процент да бъде заделен за д-р Апти, и какъв процент да бъде заделен за 
Калоян Монев. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

2343 лв. за миналия месец.   

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, моля думата за изказване. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ненчев, всеки общински съветник има право на едно 

изказване по даден въпрос. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 
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Аз направих две реплики, сега искам думата за изказване. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

10 минути ли ще Ви бъде изказването? Заповядайте. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Уважаеми съветници, разглеждането на този въпрос и внасянето на 
докладна записка е позорно за работата на Общинския съвет-Разград. За 
пръв път от 90-та година ние сме свидетели на един опит, безсилието да се 
организира работата на Общинския съвет, желанието да се потисне гласът 
и възможностите да се изкажат и други мнения, да се облекат вече и в 
правна норма, каквато представлява правилника. Явно е, че председателя 
на Общинския съвет се чувства несигурен и не желае в заседанията на 
Общинския съвет да стават дискусии по всеки въпрос, страхува се от 
различното мнение и за това формирайки се вече и новото мнозинство, 

нещо като триумфират се внася този проект за изменение на правилник. 

Проекта е груба грешка. И аз се обръщам към управляващото мнозинство, 

да помислят внимателно. В другите групи общински съветници и на 
„ГЕРБ“ и на „ДПС“ има разумни съветници, някои с голям опит и към тях 

се обръщам, да не се поддават на желанието на председателя на 
Общинския съвет да си направи изгоден за него правилник. Тъй като 

трябва да свикваме да говорим вече много по-кратко и да не можем да 
изложим всички аргументи, аз ще направя кратък коментар само на 
основните предложения. По чл.15, ал.4 от Правилника, четем от 
предложението, че: Заместник-председателя получава месечно 

възнаграждение в размер на процент от размера на възнаграждението на 
председателя на Общинския съвет. Сега се коригира, но според мен по 

някакъв нескопосан начин, защото не става ясно, когато председателя не 
изпълнява своите функции и заместник председателите ще получават 
възнаграждение, това означава ли, че понеже те вършат работата, а не 
председателя и възнаграждението на председателя ще бъде коригирано с 
намаление за времето, когато той не е бил председател или е работил като 

председател. Но нека да погледнем нещата последователно, по отделните 
раздели на предложенията. Стана въпрос и за това вече, че нашия 
председател на Общинския съвет получава едно добро възнаграждение и 

тук не искаме да се заяждаме на дребно. Искаме само да стъпим на здрава 
и принципна основа, че има един определен обем от работа, която трябва 
да върши председателя на Общинския съвет и за тази работа той получава 
възнаграждение. Всички общински съветници и запознати с работата на 
Общинския съвет са наясно, че обема на работа на председателя не 
предполага уплътняването на 8 часа. Това е ноторно известен факт. Но ние 
сме приели този принцип за да можем да подчертаем важността на тази 

работа и сме определили такъв процент. Макар че той не е справедлив. И 
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председателя сам дава повод сега да кажем следните думи: Председателя с 
такова възнаграждение трябва да се чувства неудобно, от обема на работа 
на кмета, от обема на работа на заместник кметовете, и особено на този 

заместник кмет, който държи ресори – бюджет, собственост, ТСУ и т.н., и 

чиито отговорности са десетократно, може би и повече по-големи и 

натовареността е много по-голяма. Така че по отношение на този въпрос, 
Ви моля малко по-скромно. И тук, става въпрос и за друго, за 
справедливостта. След като вече ние сме наясно вече, че обема на работа 
не се променя, то тогава би трябвало и, ако ще получават възнаграждение 
заместник председателите, които ще вършат част от този обем работа, да 
бъде коригирано и общия размер на възнаграждението. Защото към 

възнаграждението на председателя следват вноски от общинския бюджет, 
т.е. от общинската хазна. За осигуровки – там са подарени задълженията и 

общата сума, която коства на общинския бюджет едно възнаграждение 
примерно на един председател е много повече от това, което беше тука 
посочено и гони може би сумата от близо 4000 лв., и към това ще добавяме 
и още много други разходи. Трябва мяра, трябва разум и трябва малко 

съвест, когато се решават тези неща.  
Чл.44, ал.2 от Правилника, и в сегашната редакция, в която ни се 

предлага е не добре конструирана. И той трябва да бъде обвързан и с 
размера на възнаграждението на председателя на Общинския съвет, защото 

след като няма увеличение на обема работата, то тогава не бива да има 
увеличение и на разходите на Общинския съвет.  

Минавам по-нататък, чл.51а до чл.51д, това са нови текстове. В тези 

текстове прозира желанието да се даде възможност на председателя 
неконтролируемо, по своя преценка да санкционира необосновано и в 
нарушение на основни фундаментални принципи на правото отделни 

общински съветници. Кои ще бъдат тези общински съветници? Разбира се 
тези, които не са от управляващото мнозинство и не подкрепят 
предложенията на общинска администрация, или не споделят разбиранията 
на ПП „ГЕРБ“. Не може Вие да правите механично сравнение с Народното 

събрание. Това сравнение беше дадено в комисиите. Защото Народното 

събрание е постоянно действащ орган и народните представители са всеки 

ден на работа от понеделник до петък. Като се започне от комисиите и след 

това се мине през пленарни заседания. И ако в месеца има 10 или 15 

пленарни заседания, въобще не може да се сравнява с изгонването на сесия 
на общински съветник, с изгонването на един народен представител от 
едно заседание. И Вие по този начин госпожо председател, явно искате да 
си осигурите необходимото мнозинство, защото има някои въпроси, които 

разделят общинските съветници и решенията се приемат с 1-2 гласа 
болшинство. И много удобно средство имате сега. Ще изгоните общинския 
съветник – И.Д. например и с това ще си обезпечите приемането на 
решението. Или С.Д или Р.Д. И по този начин вече в кърпа Ви е вързано 
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приемането на това решение. Ето така, с 14 гласа „ЗА“ от 28 не можа да се 
приеме една точка от дневния ред. Така и занапред, като изгоните един 

двама решенията Ви ще бъдат в кърпа вързани.  

Аз се обръщам и към колегите от „ДПС“ . Колеги, от 90-та година 
Вие имате богат опит в работата и никога до сега такова чудо не е било. 

Спомнете си или питайте старите съветници, от първия председател Пенко 

Ганев, Иво Владимиров и по-нататък до последния председател, имало ли 

е поставяне на такива въпроси в работата на Общинския съвет. И как 

можахме от 90-та година до сега да работим, като Общински съвет, а сега 
2016-та година се оказа невъзможно. И трябва Вие, двамата заместник 
председатели не само да изпълнявате функциите на председателя, но даже 
и да бъдете и като квестори в залата. Защото пише, че: заместник 
председателите съблюдавали реда в залата, нещо като квестори. И може би 

те ще бъдат хората, които ще употребяват физическа сила за изгонването 

на общински съветник, иначе трябва да викате полиция.  
В заключение… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Ненчев? 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Завършвам. Давате несполучлив опит за дефиниция що е то 

процедурен въпрос и Вашето разбиране е сбъркано в юридически аспект, 
относно това, което се прави в комисиите и това, което е в пленарната зала. 
Комисиите не приемат юридически актове, които да имат юридическа 
стойност, там не се води протокол, а пленарната зала, заседанието на 
Общинския съвет е мястото, където се обсъжда проект за съответен 

юридически акт – решение, наредба и т.н., и след това проверката на това 
решение, на този акт в съда е свързано и с проверка на протокола. И това 
не можете да разберете Вие госпожо председател, но е обяснимо понеже не 
можете в тези юридически специфики да се ориентирате и правите едно 

нескопосано предложение свързано с чл.57.  

В заключение аз се обръщам към колегите, които са наясно с тази 

материя, за да не се стигне до сопаджийство тука в нашата пленарна зала, и 

до срамни сцени на отнемане на думата, санкции и гонене, да не се приеме 
в този вариант предложеното изменение на правилника. Ако трябва на 
следващото заседание може отново да го обсъдим.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Ненчев. Заповядайте, господин Монев.  
 

Г-н Калоян Монев –„Кауза Разград“ 

Благодаря. 
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Уважаема госпожо председател, 

Нямаше да вземам становище по тази докладна записка, но може би 

ще се наложи. Да, проекта за решение, който е пред Вас е компилацията на 
председателя на Общинския съвет и на двамата заместник председатели. 

Няма да крия, че част от предложенията не съответстват на вижданията на 
„Кауза Разград“ за Правилник на Общинския съвет. Не мога обаче да 
остана безразличен към всички пасквили, които се написаха в медиите и 

във виртуалното пространство, че видите ли днес трябва да вземем 

решение, с което някой ще получи повече власт и повече пари. Това е 
изключително изкривено разбиране на онези, които го написаха. И които 

съм сигурен, че не застанаха с имената си зад написаното, с истинските си 

имена. Това, което чувам днес в тази зала е едно политическо говорене, 
което ефекта ще бъде изцяло негативен за всички наши граждани, защото 

се наслоява едно разделение, дават се едни определения, които аз като 

човек не бих искал да чувам в залата на Общинския съвет.  
Няма да коментирам въпросите на колегата Иво Димитров, по 

отношение на това дадена дума дали е обидна или не. Да си направи труда, 
да види в съдебните решения тази дума има ли я като квалификация – 

обида, само ще му помогна да му кажа, че  - има. Има присъди за обида с 
тази дума. Защото, да, може би сте прав, че навремето е било така, само че 
е много важно и това човека към когото е насочена думата, как той я 
възприема. Така че, въпрос на преценка ще бъде от председателя на 
заседанието на комисията и на сесията дали поведението на общинския 
съветник е обидно или не.  

Аз имах удоволствието да  Ви  направя забележка на по предната 
комисия по законност, и Вие се съобразихте с моята забележка, за което 

благодаря, и не сте гласувал по цитирания начин. 

 Що се касае до предложените дисциплинарни мерки и правила, аз 
считам, че е необходимо те да присъстват в нашия правилник. Ще Ви 

прочета чл.40, ал. 2 на Правилника на Общински съвет-Търговище, в който 

пише: При груби нарушения на реда, председателят отстранява от 
заседанието общинския съветник. Това е за Търговище.  

Прочитам Ви и чл.87 от Правилника на Общински съвет-Шумен: Не 
се допускат персонално отправени обидни реплики и нападки. В този 

случай председателят незабавно отнема думата на изказващия се, а при 

отказ го отстранява от текущото заседание.  
Тоест, ние не откриваме топлата вода с тези правила. Напротив, 

стараем се да ограничим онези неприлични изпълнения, които са чести в 
нашия Общински съвет, и които пак казвам, не са ми приятни като 

общински съветник и като гражданин.  

Що се касае до въпроса за възнагражденията на заместник 
председателите, това беше един от моменти, в които ние категорично 

заявихме, че не го подкрепяме като идея и което ще обоснове нашето 
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гласуване за настоящия проект за решение. Но считам, че онези, които ме 
познават, знаят че не съм в тази зала нито за власт, нито за пари. Благодаря 
Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Заповядайте, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Аз отправям репликата към колегата Монев, във връзка с 
дисциплинарните наказания и за това, че те са обвързани след това с друга 
санкция – отнемане на трудовото възнаграждение… 

 

Г-н Калоян Монев –„Кауза Разград“ 

Колега Ненчев, извинявайте, че Ви прекъсвам. Имам предложение в 
този смисъл, а именно второто изречение на чл.51д, ал.2 да отпадне и го 

правя в писмен вид. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Аз като вносител го приемам, така че няма да го подложа 
на гласуване. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Само едно изречение. Основен принцип в трудовото право, дори в 
закона за държавния служител и в гражданското право въобще е, че 
трудовото възнаграждение не може да бъде отнемано при дисциплинарни 

нарушения на работниците или служителите. Той може да бъде наказан 

дисциплинарно, включително… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Вече казахме, че махаме това изречение от този член.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Ама в процеса на моята реплика го казвате, и аз затова искам да 
поясня, че становището на колегата Монев е уязвимо в този аспект. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Чл. 51д, ал.2. 

 

Г-н Калоян Монев –„Кауза Разград“ 

Да, остава само първото изречение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Ако въпреки поканата общинският съветник не напусне доброволно 

заседанието на същия се отнема възможността да участва занапред в 
заседанието, включително да се изказва и да гласува по поставените 
въпроси дневния ред. Отпада изречението: В този случай общинският 
съветник се лишава и от месечното му възнаграждение. 

Стана ли ясно? Заповядайте. 
 

Г-жа Фатме Селим – Независим общински съветник 
Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми дами и господа съветници, 

Аз, моля да обърнете внимание на чл.6 от нашия Правилник на 
страница 2. Чл.6, по-нататък продължава с т.3 и 4, и т.н. Предполагам, че е 
техническа грешка, липсва 1 и 2. И по-нататък в същия член след т.10 би 

трябвало да е 11. Просто да се преномерира и да се коригира. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Много Ви благодаря.  
 

Г-жа Фатме Селим – Независим общински съветник 
Моля.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще го направим, да. Други изказвания, предложения във връзка с 
докладната? Заповядайте, господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев –„Реформаторски блок“ 

Реплика към господин Калоян Монев. Значи господин Монев, 
свободното, явното, открито и неанонимно изразяване на мнения в 
медиите, и на публични места, включително и на мнения различни от 
Вашите не може да се окачестви в никакъв случай, като пасквил през 2016 

година. Просто живеем в друго време. Правото на позиция си е право на 
всеки български гражданин, ако това не сме разбрали и трябва да се 
убеждаваме, толкова по зле за Вас. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Изказвания, предложения във връзка с 
докладната? Заповядайте, госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, госпожо председател, 

Удивена съм от всичко, което чух в тази зала днес от двама 
общински съветника с дълъг  опит в дейността на предходни общински 

съвети. Искам само да Ви кажа, че тази промяна на този Правилник на 
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практика дойде като инициатива много по от далеч и дойде като 

инициатива на нашите съграждани. Тези, които гледат редовно сесиите на 
Общинския съвет не само в този мандат, но и в предходни мандати, не 
спират да се удивяват на някои общински съветници, които раздаваха 
тоалетна хартия, връчваха какви ли не електромери, правиха какви ли не 
недопустими за позицията, която заемат недопустимо поведение.  

Въпросите, които ни се задаваха: това ли трябва да бъде един 

общински съветник, така ли трябва да се държи, така ли трябва да говори и 

така ли трябва да дава пример за да не губят в нас доверието, което са ни 

дали? Така че не виждам какво толкова смущава чл.51? Какво толкова го е 
смутило господин Ненчев чл.51? Когато няма подобно поведение, няма как 
да има и санкция. Вие знаете господин Ненчев, като юрист: ако не 
откраднеш няма как да те съдят, ако не убиеш няма как да те съдят. Така че 
няма как да се притесняваме. Напротив, трябва да вземем поука и 

действително да се държим като едни интелигентни хора, да работим 

върху себе си така, че гражданите да не изпитват това неприятно усещане, 
което гледат по медиите.  

По отношение на минутите на изказване: уважаеми колеги общински 

съветници, ние сме 33 в тази зала, чисто хипотетично си представете, че 
всеки от нас иска да вземе отношение по един въпрос, това прави 5 часа и 

половина. Заедно с представянето на докладната, заедно с докладването от 
комисиите, гласуването, с реплики и дуплики, това означава над 6 часа. Би 

ли могло да се случи това нещо, не. Не знам защо тук толкова много души 

се притесниха, ами защото те са непрекъснато на микрофоните. Ок, няма 
лошо. Когато се спазва правилника и се изказват 1 път по даден въпрос 
съгласно чл.57 от сега действащия правилник, когато се изказват в рамките 
на 10 минути, то това би могло да даде възможност и на много други 

общински съветници да се изказват. Когато не репликират, не прекъсват 
изказващия те уважават първо себе си, после уважават останалите. Така че 
и в тази връзка, няма лошо, сега ще дадем възможността на всички 

останали общински съветници да имат шанса да изкажат мнения, да 
изкажат становища, за да може и те активно да се включат в дейността на 
Общинския съвет. Всичко останало, което се казва е чист популизъм. Да, 
разбираемо е за някои политически сили.  

Благодаря, след изказването си ще направя едно предложение. На 
основание чл.60 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, правя предложение в чл.44, ал. 2, Общински съвет да 
вземе следното решение: Там където са точките за процент да запишем: в 
размер на 50 % от основното трудово възнаграждение на председателя на 
Общинския съвет.  

Правя второ предложение, за прекратяване на дебатите по 

настоящата докладна записка.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Има процедурно предложение за прекратяване на дебатите… 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Но първо, репликите дайте възможност да приключат.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Във връзка с изказваното становище от колегата Радиана Димитрова, 
искам да и припомним, че за разлика от нейната политическа партия 
„ГЕРБ“, където сте свикнали да слушате и изпълнявате в другите 
политически партии и организации нещата не стоят така. И за какви 10 

минути за 33 общински съветници говорите, когато на тази сесия сами 

видяхте и колегата Радиана Димитрова, че по първите 9 точки по дневния 
ред нямаше нужда от никакви дискусии. И какви фантазии сега развивате? 

Истинската причина, за да ограничите времето на изказването е, че Вие се 
страхувате в пленарната зала да се изразяват несъгласия с Вас и това 
искате да потиснете.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Само да кажа, че дневния ред има две точки. 

Заповядайте за реплика, господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз благодаря така, че ми се припомнят някои мои действия от 
госпожа Димитрова, на които тя е присъствала и адмирирала. И като част 
от моето изказване, искам да поднеса моите извинения на много по-добри 

кметове и председатели на Общински съвет, че съм се държал с тях много 

по-лошо, отколкото сега, но това е само като вметка. Искам да Ви кажа, че 
Вие също, не си спомням в този мандат Вие бяхте ли, но господин кмета 
беше и седеше там някъде, когато пак председател от ГЕРБ, господин 

Стоян Стоянов работеше на практика без пари, защото дори не беше в 
трудови правоотношения, вземаше възнаграждението на общински 

съветник. И се справяше много по-добре, отколкото сега за същата работа, 
сега също от ГЕРБ председател взема 2000 и нещо, пак ми припомнете към 

3000 лв. без удръжките. Значи е възможно да се направи това. Не смятайте, 
че това възнаграждение е просто право понеже е избран даден председател, 

или право, че един общински съветник е избран, да получава заплатата 
която тука е определена. Ако си спомняте, аз съм правил предложения във 
всички досегашни Общински съвети пък и сега, общинския съветник да 
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получава 1 лв. Яростна съпротива и от Ваша страна имаше това нещо, и за 
това всички тука получават около 400 лв. Но аз смятам, че след като 

работят за 400 лв. трябва да си ги заработят, трябва да бъдат активни, да 
участват в комисии, да участват в работата на заседанията като се изказват, 
това ние работата. А Вие се опитвате да направите така, че за тези пари 

всеки да си има оправдание. Ама аз какво мога да кажа за 5 минути? Да 
можете в голямата част, от Вашата група ето тука гледам Ви, колко от Вас 
са се изказвали? Освен „ЗА“ и то нескопосно?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров.  
Има получено процедурно предложение за прекратяване на дебатите. 

Подлагам предложението за прекратяване на дебатите по тази докладна на 
гласуване. Моля гласувайте. 

 

С 20 гласа „ЗА“, „против“ – 5, „въздържали се“ – 1, процедурното 

предложение за прекратяване на дебата по докладна записка №650  се 
приема.  

 

Подлагам на гласуване предложението направено от общински 

съветник Радиана Димитрова във връзка с попълване на празното 

пространство в чл.44, ал.2 – в размер на 50 %. Моля, който е съгласен да 
гласува.  

 

Със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 10, „въздържали се“ – няма, 

предложението се приема.  
 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№650. Моля 
гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 272 

 

На втората сесия на Общински съвет Разград мандат 2015 -

2019г., проведена на 26.11.2015 г., бе приет Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Разград,  неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

В процеса на работа на Общинския съвет, възникнаха редица 

потребности, неясноти и пропуски, които  налагат да бъдат променени 

или допълнени разпоредби в Правилника. 
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Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл.26, 

ал.2 от Закона за нормативните актове бе публикуван на интернет 

страницата на Община Разград на 22.11.2016 година. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА и 

§3 от ПЗР на Правилника, Общински съвет Разград, със 17 гласа „ЗА“, 

„против“ – 10, „въздържали се“ – няма,  

 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема измененията и допълненията в Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Разград,  неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 

2015-2019 г. съгласно приложения проект. 

2. Препис от решението да се изпрати на кмета на Община 
Разград и на областния управител на област с административен център 

Разград в седемдневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на оспорване пред Административен съд 

Разград по реда и условията на АПК. 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАЗГРАД 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 
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за организацията и дейността на 

Общински съвет – Разград,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация 

Мандат 2015-2019 г. 
 

 

 

 

/ приет с Решение №2 по Протокол №2 от 26.11. 2015 г. на Общински съвет 

Разград./ 

/ изменен и допълнен с Решение № 272 по Протокол №19 от 22.12. 2016 г. на 

Общински съвет Разград./ 

 

 
ГЛАВА  ПЪРВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

                 Раздел І 
Общи положения  и статут 

 

Чл.1. /1/ Този правилник регламентира устройствения статут на 
Общински съвет Разград като орган на местната власт, уреждащ 

обществените отношения, свързани с местното самоуправление и местната 
администрация. 

/2/ Правилникът се променя по ред, определен в него. 

Чл.2. /1/ Общинският съвет организира и осъществява дейността си в 
съответствие с изискванията на Конституцията на Република България, 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
“Европейската Харта за местното самоуправление” и този Правилник. 

/2/ За неуредени от Правилника положения общинският съвет 
приема отделни решения. 

Чл.3. Общинският съвет е орган на местното самоуправление и 

определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с 
осъществяване на дейностите по чл.17 (1) от ЗМСМА, както и на други 

дейности, определени със закон. 

Чл.4. Общинският съвет се състои  от  33  общински съветници. 

Чл.5. Кметът на общината и неговите заместници, кметовете на 
населени места и кметските наместници участват в заседанията на 
общинския съвет със съвещателен глас. 

Чл.6. Общинският съвет: 
1. Създава постоянни и временни комисии и избира техните 
членове; 
2. Одобрява общата численост и структурата на общинската 

администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на 
общината; 
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3.Избира и освобождава председателя на общинския съвет; 
4.Определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в 

рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна 
заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на 
общината; 

5.Приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява 
контрол и приема отчета за изпълнението му; 

6.Определя размера на местните такси и данъци; 

7.Приема решения за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на 
общината и кметовете на кметства; 

8.Приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на 
търговски дружества с общинско имущество и избира представителите на 
общината в техните органи; 

9.Приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне 
на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез 
сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и 

за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със 
закон; 

10.Приема решения за създаване и одобряване на устройствени 

планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея 
при условията и по реда на Закона за устройство на територията; 

11. Приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на 
общината, които отразяват и европейските политики за развитие на 
местните общности; 

12.Определя изисквания за дейността на физическите и 

юридическите лица на територията на общината, които произтичат от 
екологичните, историческите, социалните и другите особености на 
населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната 
инфраструктура; 

13.Приема решения за създаване и за прекратяване на общински 

фондации и за управлението на дарено имущество; 

14.Приема решения за участие на общината в сдружения на местни 

власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с 
нестопанска цел и определя представителите на общината в тях; 

15.Създава кметства при условия и по ред, определени със закон; 

16.Прави предложения за административно-териториални промени, 

засягащи територията и границите на общината; 
17.Приема решения за именуване и преименуване на улици, 

площади, паркове, инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и 

курортни местности и други обекти с общинско значение; 
18.Обсъжда и приема решения по предложения на кметове на 

кметства по въпроси от своята компетентност; 
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19.Приема решения за произвеждане на референдуми и общи 

събрания на населението по въпроси от своята компетентност; 
20.Одобрява символ и печат на общината; 
21.Удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни 

граждани; 

22.Може да избира обществен посредник в съответствие с 
разпоредбата на чл. 21а от ЗМСМА; 

23.Решава и други въпроси от местно значение, които не са от 
изключителната компетентност на други органи; 

24.Упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на 
приетите от него актове. 

Чл. 7. Общинският съвет има своя бюджетна сметка, която се приема 
с бюджета на общината.  

Чл.8. /1/ Общинският съвет приема правилници, наредби, 

инструкции, решения по въпроси от местно значение, декларации и 

обръщения, които се изпращат на областния управител и на кмета на 
общината в 7- дневен срок от приемането им. 

/2/ Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на 
общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване и чрез 
интернет страницата на общината. Оспорването, спирането, отмяната или 

потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява 
по същия ред.  

/3/ Кметът на общината определя подходящо помещение в сградата 
на общината, където се съхраняват копия от актовете на общинския съвет 
от последните 10 години на хартиен носител и се осигурява достъп на 
желаещите граждани да ги четат на място в рамките на осемчасовото 

работно време във всеки работен ден. На всеки гражданин, желаещ да 
получи копие от даден акт на общинския съвет, се осигурява възможност 
за това срещу нормативно определено заплащане. Актуалните редакции на 
актовете на Общинския съвет по ал.1, с възможност за пълнотекстово 

търсене, са достъпни чрез интернет страницата на общината. 
 

Раздел ІІ 
Конституиране на общинския съвет 

 

Чл.9. /1/  Общинският съвет избира от своя състав председател с 
тайно гласуване. 

/2/ За избран се смята кандидатът, който е получил повече от 
половината гласове от общия брой на съветниците. 

/3/ Когато при първото гласуване няма избран кандидат се провеждат 
следващи  такива при условията на предходната алинея. 
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Чл.10. Цялостната дейност на общинския съвет се ръководи от 
председателя, който има права и носи отговорности по смисъла на закона и 

на този Правилник. 

Чл.11. /1/ Общинският съвет определя възнаграждението на 
председателя както следва: 

1. При пълно работно време 90 % от възнаграждението на кмета на 
Община Разград; 

2. При намалено работно време, пропорционално на неговата 
продължителност; 

3. Продължителността и вида на работното време се определя с 
решение на ОбС. 

/2/ Председателят на общинския съвет има всички права по трудово 

правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с 
неговото правно положение. 

/3/ Председателят на общинския съвет има право на всички 

доплащания , отпуски и осигуровки по Кодекса на труда и други 

нормативни актове в размери и по ред определени за кмета на общината. 
Чл.12. Председателят на общинския съвет може да свиква заседания 

с участието на заместник-председателите, председателите на групи 

съветници и/или председателите на постоянни комисии по въпроси, 

касаещи дневния ред на предстоящи заседания на общинския съвет и по 

организация на дейността на Общински съвет - Разград. 

Чл.13. Председателят на общинския съвет: 
1. Свиква общинския съвет на заседание; 
2. Определя проект на дневен ред за заседанието; 

3. Ръководи подготовката на заседанията на общинския съвет; 
4. Провежда срещи и консултации със заместник-председателите, 

председателите на постоянни комисии, председателите на групи общински 

съветници, представители на политически партии, обществени 

организации и граждани; 

5. Разпределя работните материали, свързани с дейността на 
общинския съвет между неговите комисии според компетентността им; 

6. Осигурява условия за работа на комисиите и координира 
тяхната работа; 

7. Подпомага съветниците в тяхната дейност; 
8. Упражнява контрол върху разходването на средствата,  

разчетени в бюджета на общината за издръжка на общинския съвет; 
9. Удостоверява с подписа си протоколите от заседанията и 

актовете на общинския съвет; 
10. Определя местата в заседателната зала на общинските 

съветници съгласувано с председателите на групи общински съветници. 

11. Командирова кмета в чужбина.  
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12. Представлява общинския съвет пред външни лица и 

организации. 

13. Изпълнява и други функции възложени му от законите на 
страната, общинския съвет и този Правилник. 

Чл.14. Пълномощията на председателя на Общинския съвет се 
прекратяват предсрочно при: 

/1/ Подаване на писмена оставка; 
/2/ Трайна невъзможност или системно неизпълнение на 

задълженията си като председател за повече от 3 месеца - с решение на 
общинския съвет, взето  с тайно гласуване по реда на чл.9, ал.1 и ал.2 от 
Правилника. 

Чл.15. /1/ Общинският съвет може да избере от състава си заместник 
- председатели. 

/2/ Заместник - председателите се избират и освобождават с 
мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници. 

/3/  При отсъствие на председателя или по време на участието му в 
обсъждането на даден въпрос, заседанието се води от посочен от него 

заместник – председател до гласуването на проект за решение или 

прекратяване на обсъждането.  

/4/ Заместник – председателите подпомагат председателя и 

изпълняват отделни негови функции и правомощия, когато той им възложи 

това, следят за спазване на процедурите по вземане на решения, 
съблюдават за реда в залата, координират работата на постоянните 
комисии, подпомагат съветниците в тяхната дейност. 

Чл.16. /1/ Председателят на общинския съвет се подпомага в 
работата си от общински съветници, които изпълняват функциите на 
секретари. Те са представители на всички групи общински съветници и 

изпълняват функциите си на ротационен принцип. 

/2/ Всяка група общински съветници излъчва от своя състав 
съветник, който изпълнява функциите на секретар за едно или повече 
заседания на общинския съвет. 

Чл.17. Секретарите: 
• Информират председателя за присъствието на общинските 

съветници; 

• Проверяват протоколите от заседанията, на които са били 

дежурни; 

• При необходимост четат в заседанието текстове на проекто 

решенията, подлежащи на обсъждане и гласуване в Общинския съвет; 
• При явно гласуване преброяват присъстващите в залата 

общински съветници с оглед установяване кворума, както и гласувалите     
„за ", " против " и " въздържал се " и съобщават на председателя 
резултатите от гласуването. 
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• Осъществяват и други възложени им от председателя 
технически задачи, свързани с организиране дейността на Общинския 
съвет. 

Раздел ІІІ 
Групи на общинските съветници 

 

Чл.18. Общинските съветници могат да образуват групи на 
съветниците според своята партийна принадлежност или политическа 
ориентация. 

Чл.19. /1/ Не могат да се образуват групи на общинските съветници, 

които да представляват местни, етнически, религиозни, частни и 

професионални интереси.  

/2/ Минималният брой общински съветници за образуване на група е 
двама. 

/3/ Когато броят на членовете на една група общински съветници 

падне под изискуемия минимум, тя преустановява своето съществуване. 
Чл.20. Всяка група представя на председателя на Общинския съвет 

решение за образуването си, списък на членовете и състава на 
ръководителите на групата, подписани от всички общински съветници от 
съответната група. 

Чл.21. Групите общински съветници и промените в състава и 

ръководствата им се вписват в специален регистър и се обявяват от 
председателя на общинския съвет пред общинските съветници 

Чл.22. Всеки общински съветник може да членува само в една група 
съветници. 

Чл.23. Условията за членуване, възникване и прекратяване на 
членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от 
самата група съветници, в съответствие с разпоредбите на този Правилник. 

Чл.24. /1/ Групите съветници определят своите представители, които 

ще се изказват от тяхно име, както и поредността им. 

/2/ Изискванията по предходната алинея не ограничават правото на 
общинския съветник да се изкаже по реда на записването си при 

председателя на Общинския съвет, ако е направил такова. 
 

Раздел ІV 

Комисии на общинския съвет 

 

Чл.25. /1/ Комисиите са работен орган на общинския съвет, 
изпълняващи инициативни, съвещателни и контролни функции. 

/2/ Комисиите на общинския съвет са постоянни и временни. 

Чл.26. Общинският съвет създава следните постоянни комисии: 

• ПК по бюджет, финанси и икономическа политика. 
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• ПК по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол. 

• ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол 

на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. 

• ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на 
Общината. 

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

• ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване. 
• ПК по образование и наука. 
• ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни 

ценности. 

• ПК за младежта, спорта и туризма. 
• ПК по международно сътрудничество. 

Чл.27. Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя 
и състава на постоянните комисии. 

Чл.28. /1/ Общинският съвет определя числеността на състава на 
всяка постоянна комисия, която не може да бъде по-малка от 5 члена. 

/2/ Председателите и членовете на постоянните комисии се избират 
от общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет, 
след консултации с ръководствата на групите на общинските съветници. 

/3/ Председателят на комисията ръководи заседанията и поддържа 
връзки с председателите на другите комисии и с председателя на 
общинския съвет. 

/4/ При отсъствие на председателя на комисията той упълномощава 
заместника си , а при негово отсъствие - друг член на комисията да 
ръководи заседанието й. 

/5/ При формиране на постоянните комисии се осигурява по 

възможност пропорционално представителство на групите на общинските 
съветници. 

/6/ За подпомагане  работата на постоянните и на временните  
комисии на общинския съвет могат да бъдат привличани специалисти в 
качеството им на експерти и консултанти, на които може да бъде 
определено възнаграждение, съгласно утвърдения бюджет на общинския 
съвет. Възнаграждението се изплаща с разпореждане на председателя на 
общинския съвет по предложение на съответната комисия. 

/7/ В заседания на постоянните комисии задължително участва юрист 
от общинска администрация. 

Чл.29. Всеки общински съветник може да бъде избран най-много в 
три и не по-малко от две постоянни комисии. Всяка  комисия избира 
заместник - председател. 

Чл.30. Постоянните комисии могат да образуват подкомисии и 

работни групи. 
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Чл.31. Постоянните комисии могат да подготвят проекти за решения, 
наредби, правилници, инструкции, декларации и обръщения и да ги внасят 
в Общинския съвет по определения в Правилника ред. 

Чл.32. По всеки внесен материал и проект за решение в общинския 
съвет съответната постоянна комисия изготвя доклад и предлага тяхното 

приемане, отхвърляне, изменение или допълнение. 
Чл.33. Държавните органи, стопанските и обществените 

организации, са длъжни да оказват съдействие на комисиите към 

общинския съвет, като им предоставят сведения и документи, които са им 

необходими във връзка с дейността им, освен когато те са класифицирана 
информация, представляваща държавна или служебна тайна по смисъла на 
закона.  

Чл.34. Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния 
председател: по негова инициатива, по искане най-малко на 1/3 от 
членовете на комисията - в тридневен срок от заявяването му,  или по 

инициатива на председателя на общинския съвет. 
Чл.35. /1/ Заседанията на постоянните комисии са открити. 

/2/ Постоянните комисии по изключение могат да решават отделни 

заседания да бъдат закрити. 

/3/ Участващите в заседанията на комисията са длъжни да спазват 
изискванията на закона във връзка с опазването на служебната и фирмена 
тайна, както и на сведенията, отнасящи се до личния живот и доброто име 
на гражданите. 

/4/ При обсъждане на материали и проекти за решения, вносителят 
или упълномощен негов представител присъства на заседанията и дава 
необходимите разяснения. 

/5/ Преди заседанията на постоянните комисии, председателят на 
общинския съвет информира обществеността за времето и мястото на 
заседанията. 

/6/ В началото на заседанията на постоянните комисии се изслушват 
най-много четирима желаещи граждани, представители на обществени 

организации и юридически лица в рамките на до 5 минути всеки. Заявки за 
това се правят чрез Председателя на общинския съвет, в писмена форма, 
най-малко три работни дни преди заседанията на комисиите. 

/7/ Граждани или представители на обществени организации и 

юридически лица, по изключение, могат да се изкажат по въпрос, поставен 

в дневния ред на комисията, заявявайки това и непосредствено преди 

началото на заседанието. В този случай е необходимо изрично решение на 
присъстващите членове на комисията. 

Чл.36. Постоянните комисии вземат решения при присъствие на 
повече от половината от членовете им. Решенията се вземат с обикновено 

мнозинство от присъстващите членове на комисията с явно гласуване. 
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Чл.37. /1/ Постоянните комисии могат да провеждат съвместни 

заседания, които се ръководят от един от председателите по споразумение. 
/2/ При съвместни заседания всяка комисия взема поотделно 

решение по обсъждания въпрос.  
/3/ При различни становища всяка комисия прави свой съдоклад пред 

общинския съвет. 
/4/ Във всеки доклад на постоянната комисия се отразяват 

различните становища по обсъждания проблем и мнозинството, с което е 
взето решението. 

/5/ На заседанията на постоянните комисии се води съкратен 

протокол, който се подписва от председателя. 
Чл.38. Временни комисии се образуват по конкретен повод, по 

предложение на председателя на общинския съвет, по предложение на 
постоянна комисия или с писмено предложение най-малко на 1/5 от 
общинските съветници. 

Чл.39. Задачите, числеността, съставът и срокът на дейност на 
временните комисии се определят от общинския съвет, като правилата за 
работа на постоянните комисии са приложими и при тях. 

 

Раздел  V 

Общински съветник 

 

Чл.40. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на 
полагане на клетвата и се прекратяват с изтичане мандата на общинския 
съвет. 

Чл.41. Пълномощията на общинския съветник се прекратяват 
предсрочно по реда и условията на чл.30, ал.4 от ЗМСМА, като 

предсрочното прекратяване се обявява пред общинския съвет от неговия 
председател. 

Чл.42. /1/ Общинският съветник има право: 

1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на 
общинския съвет; 

2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на 
общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета 
и да внася проекти за решения; 

3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от 
компетентността на съвета; 

4. да отправя питания към кмета.  
/2/ Държавните органи, стопанските и обществените организации са 

длъжни да оказват съдействие на общинския съветник, както и да му 

предоставят сведения и документи, които са му необходими във връзка с 
дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана 
информация, представляваща държавна или служебна тайна. 
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Чл.42а Общинският съветник няма право по време на заседание на 
Общинския съвет или на неговите комисии: 

• да прекъсва изказващия се; 
• да отправя лични нападки, оскърбителни думи или 

заплахи; 

• да разгласява данни , отнасящи се до личния живот или 

уронващи доброто име на други лица; 
• на непристойно поведение или на постъпки, които 

нарушават реда на заседанието; 

Чл.43. Общинският съветник, за времето през което е зает във връзка 
с дейността си на съветник, има право на  неплатен служебен отпуск, който 

се зачита за трудов стаж.  

Чл.44. /1/ За участието си в заседания на общинския съвет и неговите 
комисии общинският съветник получава месечно възнаграждение  в 
размер на 65 % от средната брутна работна заплата в общинска 
администрация Разград за съответния месец. 

/2/ Общинските съветници избрани за заместник – председатели 

получават месечно възнаграждение в размер на 50 %  от размера на 
възнаграждението на председателя на Общинския съвет в случаите на 
чл.15, ал.3 и ал.4.  

/3/ Когато общинският съветник не участва в нито едно заседание  на 
постоянна комисия или на заседание на общинския съвет , той няма право 

на възнаграждението по ал.1. 

/4/ При отсъствие по неуважителни причини  от заседание на 
постоянни комисии или на сесия на общинския съвет, свикани по реда на 
настоящия правилник, общинският съветник получава възнаграждението 

си  по ал. 1 намалено съответно с 20 и с 40 %. 

/5/ Възнаграждението на общинския съветник е дължимо за реалното 

му участие в съответните заседания за време, не по-малко от две трети от  
тяхната продължителност. 

/6/  Възнагражденията се изплащат ежемесечно до 10-то число на 
следващия месец на база заверени присъствени листи от председателите на 
комисии или от председателя на общинския съвет, в зависимост от вида на 
заседанието. 

/7/ Пътни и други разноски, направени от общинския съветник във 
връзка с работата му в общинския съвет, се поемат от общинския бюджет. 
Общият месечен размер на тези разноски не може да превишава 30% от 
възнаграждението по ал.1 

Чл.45. На общинския съветник се изготвя карта, легитимираща го 

пред съответните органи. 

Чл.46. Общинският съветник е длъжен да присъства и да взема 
участие в заседанията на общинския съвет и на постоянните комисии, да 
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поддържа връзка с избирателите си и да ги информира за дейността и 

решенията на общинския съвет. 
Чл.47. /1/ Общинският съветник не може да участва при вземане на 

решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до 

интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до 

четвърта степен включително и по сватовство до втора степен 

включително. 

/2/ Общинският съветник не може да бъде член на управителен, 

надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, 

управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на 
търговски дружества с общинско участие или директор на общинско 

предприятие по Закона за общинската собственост, както и да заема 
длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава 
- членка на Европейския съюз. 

/3/ Общинският съветник не може да използва положението си на 
съветник в лична изгода. Той не може да защитава интересите на 
физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите 
комисии, освен ако това не е в обществен интерес. 

/4/ Общинският съветник не може да използва общинско 

имущество за лична изгода. 
/5/ Общинският съветник не може да използва или разкрива 

информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията 
си. 

/6/ Общинският съветник няма право да използва положението си 

за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, 
лични придобивки или избягване на последствията от свои или на 
другиго незаконни действия. 

Чл.48. Ако общински съветник не участва в три поредни или в общо 

пет заседания на общинския съвет за една календарна година без наличие 
на уважителни причини, за които писмено да е уведомил председателя на 
общинския съвет, правомощията му се прекратяват с решение на 
Общинската избирателна комисия след спазване на процедурата по чл.30, 

ал.6 от ЗМСМА. 

Чл.49. За осигуряване дейността на общинските съветници, връзките 
им с избирателите и публичността на взетите решения се организира Клуб 

на общинския съветник. Реда и начина на ползването на Клуба се урежда 
от Общинския съвет с отделен Правилник. 

 

Раздел VІ 
Заседания на общинския съвет 

 

Чл.50. /1/ Общинският съвет се свиква на заседание от неговия 
председател не по-малко от шест пъти годишно по: 
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1. негова инициатива; 
2. искане на поне 1/3 от общинските съветници; 

3. искане на поне 1/5 от избирателите на общината; 
4. искане на областния управител. 

/2/ В случаите на т.2, т.3 и т.4 от предходната алинея председателят 
на общинският съвет свиква заседание, което се провежда в 7-дневен срок 
от внасяне на искането. След изтичането на този срок, ако заседанието не 
бъде свикано от председателя, то се свиква от вносителя на искането и се 
провежда в 7-дневен срок от свикването. 

/3/ Ръководството на заседанията на общинския съвет се осъществява 
от неговия председател или от посочен от него заместник-председател. 

Чл.51. /1/ Заседанията на общинския съвет са открити. Съветът може 
да реши по изключение отделни заседания да бъдат закрити. 

/2/ Общинският съвет заседава  всеки последен вторник от месеца, от 
13.30 часа, в залата на XI-я етаж, в сградата на Община Разград. По 

решение на председателя отделни заседания може да се провеждат в друго 

време или друга подходяща зала.  
/3/ Лицата, които не са общински съветници, могат да присъстват 

като заемат определени от председателя места и спазват изискванията на 
реда. 

/4/ Председателят осигурява ред сред присъстващите и може да 
разпореди нарушителите да бъдат отстранени. Забранява се говоренето по 

мобилни телефони по време на заседания. 
/5/ Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват директно 

по Общинско радио Разград и по един канал от кабелна телевизия; 
Чл.51а Председателят на общинския съвет, заместник-

председателите или председателите на постоянни комисии, по време на 
техните заседания,  могат да налагат на общинските съветници следните 
дисциплинарни мерки: 

1. напомняне; 
2. забележка; 
3. отнемане на думата по определен въпрос от дневния ред; 

4. отстраняване от заседание; 
Чл.51б Напомняне се прави на общински съветник , който се 

отклони от предмета на разискванията или превиши времето за изказване. 
Чл.51в Забележка се прави на общински съветник, който нарушава 

реда на заседанието или се е обърнал към свой колега или други 

присъстващи на заседанието с обидни думи, жестове или със заплаха. 
чл.51г Отнема се думата по определен въпрос от дневния ред на 

общински съветник, който: 

1.има наложени две от предвидените в чл. 51а, т.1 и/или  т.2 

дисциплинарни мерки. 
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2.след изтичане на времето за изказване продължава изложението си 

въпреки поканата на председателя да го прекрати; 

Чл.51д /1/Отстранява се от заседанието на Общинския съвет или 

постоянната комисия общински съветник, който: 

1.възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и 

непристоен начин; 

2.продължително не дава възможност за нормална работа по време 
на заседание; 

/2/Ако въпреки поканата общинският съветник не напусне 
доброволно заседанието на същия се отнема възможността да участва 
занапред в заседанието, включително да се изказва и да гласува по 

поставените въпроси в дневния ред.  

Чл.52. /1/ Предложение за закрито заседание може да направи 

Председателят на Общинския съвет или всеки общински съветник. 

/2/ При постъпило предложение по предходната алинея, 
Председателят отстранява гражданите от залата. След като изслуша 
подробно мотивите на вносителя на предложението, председателят го 

поставя на обсъждане и гласуване, съобразно резултатите от което 

заседанието продължава като открито или закрито. 

Чл.53. /1/ Председателят открива заседанието при наличие на кворум 

- присъствие на повече от половината от общия брой общински съветници. 

/2/ При изразено съмнение от общински съветник, председателят 
разпорежда да се извърши преброяване на присъстващите в залата, като в 
протокола се отбелязва часа на проверката, която може да бъде и 

поименна. 
/3/ Когато в залата няма необходимия кворум председателят отлага 

заседанието с 30 минути. Ако и тогава няма кворум председателят 
прекратява заседанието. 

Чл.54. /1/ Председателят на общинския съвет на всяко заседание 
уведомява общинските съветници за новопостъпили материали и проекти 

и техните вносители. 

/2/ Общинските съветници се уведомяват писмено за мястото, датата, 
часа и дневния ред на следващото заседание най-малко три работни дни 

преди това. 
/3/ За информация на гражданите, в срока по предходната алинея, се 

прави обявление в регионален вестник и на интернет страницата на 
общината. 

/4/ По изключение председателят на общинския съвет, кметът на 
общината или общински съветник могат да предлагат за включване на 
неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.54, ал.2, ако се 
регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА не по-късно от 12.00 

часа на предхождащия заседанието ден. 
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/5/ Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може 
да бъде:  

1.настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия, 
промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални 

проблеми, които изискват спешно вземане на решение; 
2.спазването на нормативно изискуем  срок, който не позволява 

прилагането на установената процедура; 
3.други непредвидими обстоятелства, касаещи своевременно 

решаване на важни за местната общност проблеми. 

/6/ Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на 
общинския съвет, взето с обикновено мнозинство. 

/7/ В началото на заседанието на общинския съвет се изслушват 
граждани, представители на обществени организации и юридически лица 
по поставени от тях въпроси. В едно заседание се изслушват не повече от 
четирима желаещи. 

/8/ Лицата, желаещи да бъдат изслушани от общинския съвет по ал.7, 

внасят искане за това до председателя не по-късно от един работен ден 

преди заседанието. В искането те посочват въпросите, които желаят да 
поставят пред общинския съвет. Времетраенето на изложението на сесията 
на общинския съвет не може да превишава 5 минути. Дебат по 

повдигнатия въпрос не се открива. Поставеният въпрос се насочва към 

постоянните комисии по реда на чл.69 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Разград,  неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация.  
/9/ В края на всяко заседание се обсъждат текущи въпроси . 

/10/ Не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в 
дневния ред. 

/11/ Материалите по дневния ред за всяко заседание се предоставят в 
писмен или електронен вид на съветниците най-късно три работни дни 

преди датата на заседанието, а материалите по алинея 6 - до началото на 
заседанието. 

Чл.55 /1/ Председателят ръководи заседанията и дава думата за 
изказване. 

/2/ Думата се иска от място с вдигната ръка или по предварителна 
заявка. 

/3/ Общинските съветници говорят само от трибуната или по 

микрофони в залата, на определеното им работно място, след като се 
представят за протокола. 

Чл.56.(1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако 

има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на 
отрицателен вот. 

(2) Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно 

нарушаване на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този 
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правилник, или които съдържат предложения за изменение и допълнение 
на приетия ред за развитие на заседанието, включително тези за: 1. 

прекратяване на заседанието; 

2. отлагане на заседанието; 

3. прекратяване на разискванията; 
4. отлагане на разискванията; 
5. отлагане на гласуването. 

(3) Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 

минути, без да се засяга същността на главния въпрос. 
(4) Когато процедурният въпрос се отнася до начина на водене на 

заседанието, председателят има право на обяснение до 2 минути.  

 

Чл.57. Отделният съветник има право на изказване до 5 минути. 

Общински съветник не може да говори по същество повече от един път по 

един и същи въпрос от дневния ред .  

Чл.58. /1/ Общинският съветник има право на реплика. 
/2/ Репликата е кратко възражение по същество на приключилото 

изказване, което се прави веднага след изказването и има времетраене не 
повече от 3 минути. 

/3/ По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много 

две реплики. 

/4/ След направената реплика изказалият се общински съветник има 
право на отговор /дуплика/  в рамките на 3 минути. 

 

Чл. 58а. (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 

2 минути, след като в изказване на заседание е засегнат лично и поименно. 

(2) Общинският съветник има право на обяснение на своя 
отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването. 

(3) Право на обяснение на отрицателен вот има само този общинския 
съветник , който при обсъждането на въпроса не се е изказвал. 

(4) За обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 
трима общински съветници. 

(5) Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване 
или след гласуване на процедурни въпроси.  

Чл.59. Всяка група общински съветници има право да поиска 
удължаване на определеното време за изказване по конкретен въпрос. 
Правото по предходното изречение може да бъде упражнено само веднъж, 

като удължаването може да бъде максимум до 10 минути.  

Чл.60. Предложенията за изменение и допълнение на конкретните 
текстове се внасят в писмен вид. 

Чл.61. Кметът на общината , заместниците му и кметовете на 
кметства имат право на изразяване на становища, мнения и съображения 
по разглежданите въпроси. 
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Чл.62. /1/ Право по горния текст имат и ръководителите на групите 
общински съветници. 

/2/ Ако списъкът на изказващите се е изчерпал и никой общински 

съветник не иска думата, председателят обявява разискванията за 
прекратени. 

Чл.63. В случай, че е постъпило предложение за прекратяване или 

отлагане на разискванията преди гласуване на предложението, думата се 
дава на един общински съветник, който не е съгласен. Предложението за 
прекратяване се подлага на гласуване преди предложението за отлагане. 

Чл.64. Всяка група общински съветници и председателят на 
общинския съвет имат право да искат прекъсване на заседанието за 
определено време, но за не повече от 15 минути и само веднъж на едно  

заседание. Председателят дава почивка, след като бъде поискана. 
Чл.65. На заседанията на общинския съвет се води аудио запис, 

който се съхранява не по-малко от  5  години. 

Чл.66. /1/ Пълните писмени протоколи се оформят от аудио записа. 
Неразделна част от протокола са аудио записите, които се съхраняват от 
Председателя на съвета в сроковете по чл.65. 

/2/ Общинските съветници имат право във 7 дневен срок от деня на 
изготвяне да прегледат протокола и да поискат поправка в него. При спор, 

въпросът се решава от общинския съвет на следващото заседание. 
Чл.67. Пълните писмени протоколи от заседанията на общинския 

съвет се публикуват на електронния сайт на Община Разград в тридневен 

срок след изтичане на законно определения срок за  изготвянето им. 

Чл.68. Всички доклади, материали и проекти за решения се изпращат 
до председателя на общинския съвет и се регистрират. 

Чл.69. Председателят на общинския съвет разпределя постъпилите 
материали между постоянните комисии по компетентност в тридневен 

срок. 

Чл.70 /1/ Общинският съвет може да организира и проведе публични 

обсъждания на проекти, на проекти за решения и други актове, 
представляващи значителен обществен интерес и засягащи голям брой 

граждани на общината. При обсъждането се регистрират и разглеждат 
направените предложения от граждани, обществени организации, 

юридически лица. 
/2/ Решението за провеждане на публично обсъждане се взема с 

мнозинство повече от половината от общия брой съветници и с него се 
определят предмета, мястото, времето и правилата на обсъждане. 

Чл.71. Право да бъдат вносители на проекти за решения имат: 
постоянните комисии, чрез своите председатели, общинските съветници, 

кметът на общината, неговите заместници и секретарят, а на предложения 
и друг род материали - всички граждани. 
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Чл.72. Постоянните комисии обсъждат изпратените материали и 

представят при председателя своите мотивирани доклади не по-късно от 20 

дни след постъпването им в комисиите със становище по необходимостта, 
целесъобразността и финансовото осигуряване на проектите за решения. 
Когато това се налага, срокът може да бъде удължен с до 20 дена от 
председателя на съвета. Ако комисията бездейства или не спазва горните 
срокове, вносителят има право да поиска разглеждане на материала или 

проекта направо в заседание на общинския съвет. 
Чл.73. /1/ Решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване, 

с мнозинство повече от половината присъстващи общински съветници. 

/2/ Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 

10, 16, 17и 20 и по чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА се вземат с мнозинство повече 
от половината от общия брой на съветниците. 

/3/ Решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 6, 7, 8, 9, 10, 14 

и 15 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от 
заседанието. 

/4/ Общинския съвет приема решения с квалифицирано мнозинство в 
предвидените от закона случаи. 

Чл.74. Когато счете за необходимо, общинският съвет приема 
решение за допълнително обсъждане на проекта и го връща на съответната 
комисия, като го включва в дневния ред на следващото заседание. 

Чл.75. Вносителят на проекта може да го оттегли до започване на 
обсъждането в заседание на общинския съвет, а след този момент - само 

със съгласието на съветниците. 
Чл.76. Право да внасят проекти за декларации или обръщения имат 

групите общински съветници, общински съветници, невключени в групи и 

постоянните комисии, по реда на този правилник. 

Чл.77. Гласуването е лично. Гласува се "за ", " против ", и 

"въздържал се ". Общинският съветник може и да не участва в гласуването. 

Чл.78. /1/ Гласуването се извършва явно или тайно. 

/2/ Явно гласуване се извършва чрез: 
• Електронна система за гласуване чрез разпечатка на 

поименно изписване на общинските съветници и техния вот; 
• Поименно извикване на всеки един общински съветник, 

който отговаря „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”; 

• Саморъчно изписване на имената, отбелязване на вота 
„ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и подпис; 

• Вдигане на ръка; 
Явното гласуване по т.1, 2 и 3 се счита за поименно. 

/3/ Всеки общински съветник гласува чрез индивидуален пулт за 
гласуване, идентифициран с неговото име. Никой няма право да гласува с 
чужд пулт. 
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/4/ Към протокола на заседанието на общинския съвет се прилагат 
доказателства за резултатите от проведеното поименно гласуване. 

/5/ Тайно гласуване се извършва с бюлетина. 
/6/  За произвеждането на тайно гласуване по чл. 9 /1/ се избира 

комисия. 
/7/ Комисията утвърждава образец на бюлетина и плик и предлага 

процедура за гласуване. 
Чл.79. Най-малко 1/5 от всички общински съветници могат да 

предложат гласуването да бъде поименно или тайно. Предложението се 
поставя на гласуване без разисквания. 

Чл.80. Председателят обявява, че се пристъпва към гласуване. 
Докато трае процедурата на гласуването думата не се дава на никого. 

Чл.81. /1/ Гласуването се извършва по следния ред: 

1. Предложения за отхвърляне; 
2. Предложения за отлагане за следващо заседание; 
3. Предложения за заместване; 
4. Предложения за поправки; 

5. Обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече 
поправки; 

6. Предложения за допълнения; 
7. Основно предложение. 

/2/ Когато има две или повече предложения от едно и също естество, 

те се гласуват по реда на постъпването им. 

Чл.82. Когато протичането на гласуването или резултатът от него 

бъдат оспорени, председателят може да разпореди то да бъде повторено. 

Резултатът при повторно гласуване е окончателен. 

Чл.83. Предложението се счита прието, когато за него са гласували 

общинските съветници с мнозинство по реда на чл.27, ал.3 и ал.4  и по 

начин, определен в ал. 5 от ЗМСМА, други специални закони  и този 

Правилник. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И 

ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

Раздел І 
Работа по внасяне на материали за разглеждане в 

Постоянните комисии 

 

Чл.84. /1/ Материалите за разглеждане в постоянните комисии се 
предоставят на общинските съветници 3 работни дни преди заседанието. 

/2/ Материалите за разглеждане в постоянните комисии се 
предоставят на общинските съветници в писмен или електронен вид. 
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Чл.85. По изключение председателят на общинския съвет, кметът на 
общината или упълномощен от него заместник - кмет и председателите на 
групи общински съветници могат да предложат включване в дневния ред 

на текущо заседание разглеждане на неотложни въпроси. Това 
предложение се гласува, след като се изслуша възражение най-малко на 
един общински съветник, ако има такова. 

Чл.86. /1/ Общинският съвет няма администрация със собствен щат. 
Дейността на Общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската 
администрация. 

/2/ Кметът на общината осигурява експертното и организационно 

обслужване на общинския съвет. Конкретните задължения на отделни 

служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите 
комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на 
общината. 

/3/ Общинската администрация е длъжна да оказва пълно съдействие 
на общинските съветници при изпълнение на техните права и задължения. 

Чл.87. /1/ В структурата на общинската администрация се създава 
специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на 
общинския съвет, на неговите комисии и на групите общински 

съветници. Кметът на общината определя в Устройствения правилник на 
общинската администрация задълженията на неговите служители. 

/2/ Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от 
кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет. 

Чл. 88. Специализираното звено за подпомагане и осигуряване на 
работата на Общинския съвет и на неговите комисии:  

1. Осигурява деловодното обслужване на общинския съвет и на 
неговите комисии; 

2. Осигурява предоставянето на материалите и поканите за заседания 
на съвета и на неговите комисии; 

3. Осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от 
заседанията на съвета и на постоянните комисии, изпращането на актовете 
на общинския съвет и становищата на комисиите; 

4. Подпомага председателя на общинския съвет при изпълнение на 
неговите функции и съдейства за осъществяване дейността на Клуба на 
общинския съветник; 

5. Изпълнява и други функции, възложени му от председателя на 
общинския съвет, или определени в Устройствения правилник на 
общинската администрация. 

 

Раздел ІІ 
Взаимодействие по други дейности 
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Чл. 89. /1/ Общинският съвет определя размера на трудовите 
възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките 
на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината. 

/2/ Общинският съвет решава и други въпроси произтичащи или 

свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по 

ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.  

Чл.90. Кметът на общината осигурява на групите общински 

съветници и на комисиите към общинския съвет подходящи помещения за 
провеждане на заседанията им. 

Чл.91. Кметът на общината и председателят на общинския съвет 
съгласуват дейностите от взаимен интерес, свързани с обучения, семинари, 

служебни съвещания и други. 

Чл.92. Общинският съвет, ежегодно през месец януари, утвърждава 
Програма за международна дейност на Община Разград по предложение на 
кмета и след становище на Постоянната комисия по международно 

сътрудничество. Съставът на групите по изпълнение на тази Програма се 
определя от кмета, председателя на общински съвет и председателите на 
групи общински съветници. 

Чл.93. Общинският съвет утвърждава състава на обществени съвети, 

комисии или други формирования по предложение на кмета на общината 
или председателя на общинския съвет и периодично приема отчет или 

изслушва информация за тяхната работа. 
 

ГЛАВА ТРЕТА 

Контролна дейност 

 

Раздел І 
Контрол на общинския съвет над изпълнителната власт 

 

Чл.94. /1/ Общинският съвет упражнява контрол върху актове на 
кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския 
съвет. 

/2/ Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез 
питания. 

Чл. 95. /1/ Общинският съветник отправя питания чрез председателя 
на общинския съвет. Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от 
общинския съветник и се завежда в деловодството на общината най-късно 

два работни дни преди началото на заседанието. То трябва да бъде ясно и 

точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки. 

/2/ По изключение питане в устен или писмен вид се отправя на 
самото заседание, а отговорът се дава по реда на Чл. 96 /1/ от Правилника. 

Чл.96. /1/ Кметът отговаря на питането на следващото заседание, 
освен ако по своя преценка реши да отговори на същото или общинският 
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съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът 
трябва да бъде писмен, когато общинският съветник отправил питането е 
изразил изрично желание за това.  

/2/ Питането се снема от дневния ред, когато общинският съветник, 

който го е направил, отсъства или го е оттеглил. 

/3/ След пристъпване към разглеждане на питането, вносителят може 
да го изложи в рамките до 5 минути. След отговор на питането, задалият го 

общински съветник има право на не повече от два уточняващи въпроса и 

на становище дали е удовлетворен от отговора . 
/4/ Разисквания по отговора не се допускат. 
Чл.97. /1/ Общинският съвет може да отмени или да оспори  актове 

на кмета, извършени в нарушение на решенията на съвета по чл.21 от 
ЗМСМА, съгласно чл.45 от същия. 

/2/ Мотивирано предложение за отмяна  или за оспорване на такъв 
акт може да направи всеки съветник чрез сезиране на Постоянна комисия 
по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените 
организации към общинския съвет, която е длъжна след проучване на 
предложението да излезе със становище пред общинските съветници в 7 

дневен срок. 

Раздел ІІ 
Контрол на кмета върху решенията на общинския съвет 

 

Чл.98. /1/ Кметът на общината може да върне за ново обсъждане 
незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет 
или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния 
административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите 
административни актове и действието на подзаконовите нормативни 

актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по 

целесъобразност вътрешно служебни актове, свързани с организацията и 

дейността на общинския съвет и на неговите комисии.  

/2/ Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането 

му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от 
получаването му. 

/3/ Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда 
от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. 

/4/  Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред 

Административен съд – Разград от кмета на общината, съответно от 
областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 3, ако в 
този срок общинският съвет не се произнесе по него.  

/5/ Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме 
повторно върнатия за ново обсъждане акт.  
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/6/ Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с 
мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от 
половината от общия брой на общинските съветници. 

/7/  Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може 
да бъде оспорван пред Административен съд – Разград по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс.  

 

Раздел ІІІ 

Контрол по реализиране на Глава първа и втора 

Чл.99. Постоянната комисия по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствени организации осъществява контрол по 

изпълнение на решенията на Общинския съвет. 
 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. Пълномощията на кметските наместници по чл. 46а от ЗМСМА 

се определят от общинския съвет при условията на ал. 4  от същия текст по 

предложение на Кмета на общината и се регламентират в Устройствения 
правилник на общинска администрация, утвърждаван от кмета на 
общината в рамките на пълномощията му по чл. 44, ал.1, т.17 от ЗМСМА. 

§ 2. Този  Правилник се приема на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, 

влиза в сила от деня на приемането му и има действие за мандат 2015-

2019г.. 
§ 3. Настоящият правилник може да се изменя по предложение на 

председателя или по искане на поне 1/3 от общинските съветници.  

 

С Т А Т И Я 14 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 654. 

Докладна записка от Иво Борисов Димитров – Общински съветник 
от групата на „Реформаторския блок“ 

Относно: Приемане на декларация от Общински съвет Разград 

срещу намеренията за изграждане на бежански центрове от отворен 

и/или затворен тип на територията на община Разград. 

Заповядайте, съветник Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Да, благодаря. Докладната записка е относно: Приемане на 
декларация от Общински съвет Разград срещу намеренията за изграждане 
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на бежански центрове от отворен и/или затворен тип на територията на 
община Разград. Беше разгледана във всички постоянни комисии, там я 
представих, но сега ще я представя в зала за да могат нашите съграждани 

да знаят какво е предложението. 

Предлагам Общинският съвет, да приеме следната Декларация: 
Ние, общинските съветници от Общинският съвет Разград 

категорично се противопоставяме срещу, тук правя една промяна, 
евентуални намерения, което беше наложено от работата на постоянните 
комисии, предложение на господин Монев, срещу евентуални намерения 
за изграждане на бежански центрове от отворен и/или затворен тип на 
територията на община Разград. Считаме, че подобни действия са в разрез 
с обществената нагласа и желания на гражданите на Разградска Община и 

са в тяхна вреда. Декларираме, че няма да допуснем разкриване на 
бежански центрове от открит и/или закрит тип на територията на Община 
Разград. 

Общинският съвет Разград категорично се обявява против 
изграждането на бежански центрове от открит и/или закрит тип и ще води 

непримирима борба, използвайки всички възможни и позволени от закона 
действия срещу тяхното разполагане на територията на община Разград, 

както и за настаняването на бежанци, и мигранти на територията на 
Община Разград. 

След задълбочен и обстоен анализ на общинската инфраструктура, 
капацитета на предлаганите социални услуги и възможностите на 
здравеопазването на територията на Община Разград констатираме, че те 
не са достатъчни да поемат бежанци и мигранти. 

Заявяваме недвусмислено и категорично, че Общинският съвет 
Разград при никакви обстоятелства не е давал и няма да дава мандат на 
кметската администрация да води каквито и да е разговори, преговори, и 

да поема ангажименти от името на Община Разград за изграждане на 
подобни общежития, и за приемане на бежанци и мигранти на територията 
на Община Разград. 

 Настоящата декларация е приета на основание чл.21, ал.2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и  чл.8, ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, 

неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 
2015 - 2019 г. 

 Това е текста на Декларацията. Тъй като сега аз видях, че колегите 
се възползват от новите технологии, търсят в google аргументи, сега ги 

моля, специално госпожа Димитрова – председателя на групата на „ГЕРБ“, 

да провери в google първите 10 страници на Декларация Общински съвет, 
да види, че общините – Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Ловеч, 

Сливен, Силистра, Стара Загора, Враца, Горна Оряховица, Елхово, Айтос, 
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Димитровград, Ямбол и единственото изключение Казанлък са приели 

такава Декларация, с която те защитават интересите на гражданите от 
общината където са избрани. Единствено Казанлък не е допусната за 
разглеждане, да бъде включена за разглеждане в дневния ред, тъй като 

председателя на Общинския съвет познайте от коя партия е – „ГЕРБ“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Димитров?  

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Не, не още е изложение. Тука поне няма ограничение нали в приетия 
Правилник за изложение, от което всички общински съветници могат да се 
възползват, давам им го така като жокер. Дори Варна е обявена за зона без 
бежанци. Има извънредни събрания на Общинския съвет – сесии, 

конкретно за приемане, защото много от случващото се по границата, 
случващото се в бежанските центрове, случващото се днес, че България е в 
компютрите на терористите от Мосул, че голяма част от т.нар. мигранти не 
са никакви бежанци от войната, а са муджахидини, които са си поставили 

за цел там където отидат да сеят терор и да насаждат страх в населението. 

Ето защо, аз за втори път я внасям тази Декларация и няма да се спра 
докато не останат в Общинския съвет хора, които не поставят интереса на 
своите съграждани и на хората, които са ги избрали на първо място, а 
търсят някаква краткотрайна изгода да са сервилни на властта за разлика 
от всички останали общински съвети. Изключително притеснително е 
приемането  на Постановление №208/12.08 за Приемане на Наредба за 
условията и реда за сключване на изпълнение и прекратяване на 
споразумения за интеграция с чужденци с предоставено убежище или 

международна закрила. Там има вменени в Глава трета: Кмета на 
общината или определено от него длъжностно лице, организира 
приемането и жилищното настаняване на чужденец и членовете на 
неговото семейство. Второ, предоставя материална и финансова помощ за 
посрещане на основни битови нужди на чужденеца и членовете на 
неговото семейство съобразно индивидуалния интеграционен план. Трето, 

оказва съдействие на чужденеца и членовете на неговото семейство за 
вписване в регистъра на населението – подаване на заявления за 
придобиване на български лични документ, избор на личен лекар, 

регистрация в Дирекция „Бюро по труда“, насочване към Дирекция 
„Социално подпомагане“ при необходимост, достъп до други 

административни услуги. Четвърто, осигуря, контролира задължително 

предучилищна подготовка на децата и задължително училищно обучение 
на децата до 16 – годишна възраст.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Господин Димитров, ще Ви помоля да се придържате като вносител 

към мотивите на Вашата докладна записка.  
 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Изключително притеснително е, заплащане на здравни осигуровки за 
всяко лице, за което е сключено споразумение за интеграция за периода до 

започване на работа, но не по-късно от срока на споразумението. И така 
надолу още задължения. Ние не можем да посрещнем и гласуваме за 
персонални помощи наистина на хора, които са унуждени, а приемайки 

изграждането на такива центрове и настаняване на мигранти още по-

трудно ще стане събирането на средства за хората, които дълги години 

живяли, които са гласували за нас и които смятат, че и след като тези 

мигранти заминат към Норвегия, Швеция и т.н., те ще останат да живеят в 
нашия град и в нашите населени места. Много съм притеснен от 
предишния път, когато господин кмета заяви тука пред мене протокола, 
който казах, че ще изискам, че Община Разград е една от 264 те общини и 

когато крайграничните общини в момента изнемогват от поетия брой 

бежанци, какво се прави и как ние не можем да останем настрани. И как, 

друг е въпроса по какъв начин или с помощи или с декларации, дали с 
предоставяне на условия  на лагери, ние ще помагаме на тези мигранти.  

Господин кмете…  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Валентин Василев не говори на микрофон. 

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

На общините, на колегите... Да, да помагаме на общините Варна, 
Бургас, Русе, Велико Търново, Ловеч, Сливен, Силистра, Стара Загора, 
Враца, Горна Оряховица, Елхово, Айтос, Димитровград, Ямбол, които 

имат куража да кажат: ние няма да приемаме, а в Разград понеже имаме 
едно така мнозинство, което е готово всичко за това, което са гласували 

колегите от тези общини да ги приемем, да изградим в Разград такъв 
център. Декларирайте, че няма да го правим.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, приключихте ли? 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 

Постоянната комисия по бюджет, категорично не подкрепи 

Декларацията внесена от общински съветник Иво Димитров, като 4 
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общински съветника гласуваха „против“, 2 „ЗА“,  „въздържали се“ 

нямаше.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 4 гласа „ЗА“, 3 - „против“,  и 1 - „въздържали се“, 

постоянната комисия не подкрепи докладната записка и проекта за 
решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

връзка с неправителствените организации. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги,  с  4 гласа „ЗА”, 1-  „против” и  без  „въздържали се” 

комисията изрази положително становище по докладната записка. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Комисия гласува : „ЗА“ - 4, „против“ 3,  и без „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

ловно стопанство.  
 

 Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

 Благодаря Ви.  

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници,  

Настоящата докладна записка бе разгледана от постоянната комисия 
по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство,  и с 1 глас „ЗА, 

без „против“, и 3 - „въздържали се“ не подкрепи проекта за решение. 
Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Госпожо Георгиева,  за  ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване госпожо Георгиева.  
 

 Г-жа Янка Георгиева– Председател на ПК 

 Комисията не подкрепи докладната записка и проекта за решение,  с 
3 «против», и  3 - «ЗА»,  1- «въздържали се».  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Хасанов, за ПК по образование и наука. 
 

Г-н Хасан Хасанов - Председател на ПК 

 Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател. Постоянната комисия по 

образование не подкрепи докладната записка и проекта за решение,  като 

гласовете бяха разпределени: 1  гласа «ЗА», 3- «против», и  3- «въздържали 

се».  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по 

култура, културно – историческо наследство и духовни ценности.  
 

 Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

 Уважаема госпожо председател,  

Уважаеми колеги, 

В отсъствието по уважителни причини на 3 общински съветници: 

Елка Неделчева, Митко Ханчев и Надежда Радославова,  докладна записка 
не е приета, гласували «против» - 3,  «въздържали се» - 1.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия не подкрепи докладната 
записка и проекта за решение, гласували  „ЗА“ -1,  „против“  - 2, 

„въздържали се“ – 1.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Вели, за ПК по международно сътрудничество. 
 

 Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия не подкрепи докладната 
записка, като членовете гласуваха с  «въздържали се»  - 5.  

 

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

                                                                                                                                             

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, госпожо Радославова. Чета докладната записка, чух 

изложението на вносителя и определено започнах да се притеснявам за 
някои неща, за това искам да задам няколко въпроса. Тъй като докладната 
записка – Приемане на Декларация срещу намеренията за изграждане на 
бежански центрове на територията на Община Разград, искам вносителя да 
ни запознае: има ли конкретни такива намерения, дали са оповестени 

някъде и от кого? Искам да се запознаем с факта къде точно на 
територията на Община Разград ще бъде изграден такъв бежански център? 

Ще говоря по бавно, да си ги записвате. От какъв тип се предвижда да бъде 
този бежански център, дали ще бъде от открит, дали ще бъде закрит? Кога 
се предвижда да бъде изграден във времето? В рамките на месец, на два? 

Просто да ни разясните тези детайли. Също в диспозитива Вие ни 

уведомявате, че е направен един изключително задълбочен и обстоен 

анализ на общинската инфраструктура, капацитета на предлаганите 
социални услуги и т.н., да не го зачитам цялото. Бихте ли ни казали кой го 

изготви този анализ по конкретно и защо на комисиите, където е 
същинската работа на общинските съветници не го предоставихте, за да 
може и ние да се запознаем и да вземем по правилно решение? Ако има 
такива намерения за изграждане на бежански център, това на територията 
на Община Разград може ли да бъде осъществено без решение на 
Общински съвет или по някакъв друг начин? Да ни уточните това 
Постановление на Министерския съвет, което преди малко цитирахте 
№208, дали касае изграждането на бежански центрове или нещо друго, 

защото някои от съветниците не са се запознали. Записвате ли си господин 

Димитров? Продължавам.  

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Пиша по бързо, отколкото Вие мислите. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

И накрая, Вие сте вносител на докладната, имам един такъв въпрос: 
фактически Вие ли написахте тази докладна? И сега ще го обоснова защо. 

Започвам, обстоятелствената част: думата „особенна“, актуална с 
„особенна“ с две „н-та“ ли се пише? Думата „общественноста“ с две „н-та“ 

ли се пише“, и с едно „т“? Малко по-надолу, чл.21, ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация „и“, може би тук е 
копирано, трябва да махнем „и“ –то. Ние се досещаме общинските 
съветници, че такъв Закон за местното самоуправление и местната 
администрация „и“ – няма. Продължаваме по-нататък, в диспозитива – 
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Декларацията: Ние общинските съветници „от“ „в“, уточнете дали „от“ 

Общинския съвет, или „в“ Общинския съвет. И определете, пълен или 

непълен член трябва да оформим думата „Общинският съвет“ или 

„Общинския съвет“. Продължавам по-нататък, настоящата докладна 
записка, последния абзац колеги следете, отново имаме Закона за местното 

самоуправление и местната администрация „и“, чл.8, ал.1 от Правилника за 
организация и дейността на Общински съвет Разград, неговите „и“ 

взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г., 
тук има интелигентни общински съветници, очевидно трябва да сложим 

„неговите комисии“. Декларация изпълнена с неграмотност и множество 

правописни грешки. Но това не е най-важното, нищо че е недопустимо за 
един общински съветник. Колега, отговорете на първите въпроси, които са 
наистина важни да се чуят. Благодаря.  

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Аз ще запозна с отговор на последния. След като има такива 
очевидни граматични грешки, това отговаря на Вашия първи въпрос, кой 

го е писал. Аз съм го писал. Само един човек, който е с много пълен член, 

може да греши членуването. И съгласете се, че ми е малко трудно да 
ползвам непълен член. Бил съм в състояние, в което съм си мислил за Вас.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Да. Така, дали има конкретни намерения? Без това да е от значение 
дали има, ще Ви кажа. Има индиректни индикации, че има конкретни 

намерения, тъй като разградски, близки до „ГЕРБ“ фирми проверяват за 
строителни материали – за стъкло, други неща, с които едва ли ще правят 
парници в детската градина на с.Побит камък, която така и седи 

непродадена. Може би това е първата стъпка от продажбата на тази детска 
градина в с.Побит камък от „ГЕРБ“ за да може там да бъде изграждано или 

парници или мигрантски центрове.  
Къде точно ще бъде изградено, аз не знам. Може да е в тази детска 

градина, може да е на територията на друго населено място. Много се 
притеснявам, че не знам, иначе бих го споделил с Вас тъй като Вие много 

обичате да използвате общинска собственост като аргумент.  
От какъв тип? Тъй като аз не знам и конкретното намерение – какъв 

е типа, за това използвам и/или, отворен или затворен. Ако внимателно, 

там поне няма такава граматическа грешка, която да Ви обърка понеже е 
използвана многократно и без грешки. Но въпрос на внимателното Ви 

слушане щеше да бъде и членуването, защото аз това съм го оправил и 
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правилно членувах когато четох, но Вие не си направихте труда, защото 

такъв Ви е манталитета да го приемете и да го коригирате при Вас.  
Кога се предвижда? Не мога да кажа конкретна дата. Разбирам че, 

Вие сигурно искате да участвате при рязането на лентичката на този 

мигрантски център ако бъде изграден, защото така да се почувствате, как 
се казва…резачка на ленти ама…друго има… симитлийска снаха или нещо 

как се казва…, да почувствате колко е хубаво да се режат ленти.  

Къде е анализа? Ами анализа миналия път нали го гледахме преди…, 

и тогава също ме питаха къде е анализа. Имаше анализ, който беше 
изготвен от общинска администрация, съгласен съм, че никъде в него, 

както беше казал господин кмета тогава той го акцентира, и аз го приех 

тогава напълно, че няма изразено становище конкретно. Но този анализ 
показва, какво е нивото на социалните и здравните услуги в Разград, които 

няма как да поемат още един наплив на муджахидини, тарамбуки 

използват също в Разград.  

Дали може без решение на Общинския съвет? Е това нещо няма как 
да ме питате, след като вече няколко мандата се отърквате у властта… 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Радиана Димитрова не говори на микрофон. 

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Кое да артикулирам ясно? Аз Ви приканвам да приемем Декларация, 
с която ще изразим становището на хората, които са гласували за нас. 
Искат или не искат в Разград да обере, пак ще Ви ги прочета – на Варна, 
Бургас, Русе, Велико Търново, Ловеч, Сливен, Силистра, Стара Загора, 
Враца, Горна Оряховица, Елхово, Айтос, Димитровград, Ямбол, но не и 

Казанлък, защото там Общинския съвет пак казвам е с председател от 
„ГЕРБ“, да приеме на своя територия Разград, след като тези градове 
категорично са приели Декларация, че те не желаят и няма да се съгласят с 
това мигранстките центрове да бъдат на тяхна територия. Ако разградския 
Общински съвет е сервилен или има някакви други намерения, които 

защитава, разбира се че ще отхвърли тази Декларация. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други въпроси? Заповядайте, д-р Апти.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Димитрова.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Не отговорихте за постановлението, което цитирахте. За изграждане 
на бежански центрове ли се отнася или за друго? 



127 

 

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Очевидно не слушате внимателно, защото в изложението аз прочетох 

точно неговото наименование. Постановление №208/12.08.2016 г. за 
приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и 

прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с 
предоставено убежище или международна закрила. От това повече какво 

да Ви кажа, за втори път го прочетох. Не касае изграждането ми казвате 
без микрофон. А касае тези, които са настанени на територията на 
Разград, да дойдат при кмета и да кажат, и тука има адвокати, които 

веднага ще Ви кажат, че ще изготвят тези искания по всичките точки на 
чл.10 и включително господин кмета и общинската администрация ще 
бъде принудена да заплаща здравни осигуровки за всяко лице, за което е 
сключено споразумение за интеграция, за периода до започване на работа, но 

не по-късно от срока на споразумението, и Вие като председател на комисия 
по бюджет и финанси, след изграждането на такъв лагер, ако стане, този 

кошмар да се случи в Разград, Вие ще бъдете принудена в бюджета на 
общината да предвиждате всичките ей тези разходи за тарамбуките и 

муджахидините, които ще дойдат в този мигрантски център. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров. Заповядайте, д-р Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви.  

Господин Димитров, виждам че се стреми и демонстрира стремеж да 
се изразява по-коректно и да се опитва да е по-точен в дефинициите, и 

именно поради тази причина аз го приканвам да доуточним някои неща 
извеждайки от докладната записка някои изрази. „Особена актуалност“, 

кои действия и събития и действия в Община Разград създават у Вас 
усещането за „особената актуалност“ пред обществеността на разградска 
община? И също така „спешния“, не неотложен, не важен, „спешен“ 

порядък за вземане на решения. По-нататък забелязваме един израз за 
„силен мигрантски натиск“. От къде имате информация за този засилен 

мигрантски натиск в нашата община конкретно? В трета точка 
споменавате за обществената нагласа, въпросът ми е дали сте провел 

някаква анкета, подписка, кои населени места обхваща? И тъй като не 
стана много ясно, до известен смисъл се припокриваме с въпроса на 
госпожа Димитрова, кой точно е подготвил и предоставил задълбочен и 

обстоен анализ и е казано, че годишния капацитет не може да покрие – 

примерно някакви обстоятелства възникнали чрезвичайно. И анализа само, 

който Вие споменавате далеч не отговаря на това, което ние конкретно 

задаваме. И кои са тези експерти, за които споменаваме? Благодаря.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Димитров за отговор. 

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Кой е спешният порядък? Аз ще го обвържа и със засиления 
мигрантски натиск тъй като тези две неща са двете страни на едно и също 

нещо. Когато има мигрантски натиск и когато, за четвърти път – Община 
Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Ловеч, Сливен, Силистра, Стара 
Загора, Враца, Горна Оряховица, Елхово, Айтос, Димитровград, Ямбол 

отказват… 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Отклонявате се от въпроса. 
 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Единствено в Разград от всички тези изброени общини има 
заместник председател, който… 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Изброявате 264 общини обаче. 
 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Интересувам се изключително много и даже на Вас ще Ви възложа, 
ако може като заместник председател да проверите в кои от всичките 264, 

освен Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Ловеч, Сливен, Силистра, 
Стара Загора, Враца, Горна Оряховица, Елхово, Айтос, Димитровград, 

Ямбол…Да, отговарям Ви. Въпреки проявената незаинтересованост от 
господин заместник председателя на Общинския съвет, който ще получава 
50 % от 2300-2400 лв. Той напусна залата. Не иска да изслуша моя отговор. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Христов. 
 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Анкета къде? Анкетата съм я направил по улиците на Разград. И 

подписка има събрана в с. Черковна и в с.Ясеновец има събрана подписка. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Христов. 
 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. 
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Мисля, че започваме наистина да си играем с огъня… 

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да не се прекъсваме. 
 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Ще го кажа и по микрофона.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не съм Ви дала думата. Заповядайте, господин Христов. 
 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

И тъй като докладната е срещу намеренията за изграждането на 
бежански центрове, аз имам няколко въпроса в няколко аспекта. Първи е, 
чии намерения? Втория, и вече вътре в самата Декларация се говори, че 
ние ще бъдем против намеренията за изграждането на тези центрове, но и 

срещу приемането на бежанци и мигранти. За да мога аз, за себе си да реша 
как да гласувам, дали изобщо да взема участие или как да гласувам, много 

Ви моля да ми дадете едно кратко разяснение, защото не ми е ясно за 
различията между бежанец и мигрант, и за кои мигранти става дума - 

жокер. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров за отговор. 

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Ще отговоря. Бежанец е бежанец от войната. Той по 

международните конвенции намира подслон, убежище и закрила на 
първата страна, която не участва в конфликта и граничи с мястото където е 
държавата където е конфликта. На една от комисиите, по законност мисля 
ми се разправяха някакви съзливи истории за боси и плачещи деца, които 

бягат от войната. Но за съжаление мигрантския натиск не е от унуждените 
и бягащи от войната малки деца и беззащитни жени. Има мигранти, 

емигранти-икономически, които преминават незаконно българската 
граница, които идват да сеят терор, да сеят разруха в страната ни, докато 

преминат на друго място където да разгърнат в още по-голяма степен 

своите намерения. Има млади, здрави, прави мъже, които идват да се 
възползват от предоставените условия на една цивилизована и що годе 
уредена държава, в която се приема Постановление, което задължава 
кметовете на общини дори да им плащат здравните осигуровки, да им 



130 

 

плащат помощи за да могат те да се интегрират. Ще Ви дам и една 
информация, която много ме учуди и озадачи, но даде много отговори на 
въпросите. Беше съобщено, че в Германия за изминалата година е 
направено проучване, колко емигранти от страните от Африка, от страните 
на конфликти, от Афганистан са наети и работят в 100-те най-големи 

компании от немската фондова борса. Знаете ли колко, господин Христов? 

 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Ама, аз очаквам да отговорите на въпросите ми, а не да ми развивате 
някаква друга теория.     

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

263 са се интегрирали. Кой е Вашият въпрос, какъв е? Уточнете. Аз 
Ви отговорих каква е разликата. Това, че Вие не можете да схванете и си 

мислите, че ще ми зададете… 

 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Отговорете ми за да мога да го разбера. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

По същество, господин Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Обясних Ви, едните са бягащи от конфликта, другите са хора които 

идват, които от днешния вестник, на първа страница пише: В компютрите 
на терористите в Мосул – превзетия град, България е посочена като цел, 

като цел. Ние не сме вече транзит, ние сме място където те организират и 

идват целенасочено… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да отговаряте на въпросите… 

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Отговорих. Отговорих дори с първата страница на днешния вестник 
„Труд“. Как да му отговоря повече?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключваме с въпросите към вносителя… 

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Аз не виждам малко разплакано сополиво дете, нали в моите 
представи не може да бъде терорист, но 14-годишни момиченца камикадзе, 
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когато се взривяват, той да отговори дали тези хора са мигранти или 

бежанци от войната. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате ли изказвания или предложения във връзка с докладната 
записка? Не виждам желаещи. Пристъпваме към гласуване на докладна 
записка с вх.№654. Моля гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 273 

 

На основание чл. 27, ал. 3 от  ЗМСМА,  Общински съвет Разград, 

с 13 гласа „ЗА”, „против” – 7, „въздържали се” – 9, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Не приема докладна записка с вх. № 654/ 12.12. 2016 г. от Иво 

Димитров – Общински съветник от групата на Реформаторския блок 

Относно:   Приемане на декларация от Общински съвет Разград 

срещу намеренията за изграждане на бежански центрове от отворен 

и/или затворен тип на територията на община Разград. 

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

 

ТОЧКА ВТОРА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Минаваме към втора точка – текущи. Само Ви обявявам, че на 
Вашето внимание е: Отчета за дейността на Общински съвет-Разград и на 
неговите      комисии за периода месец юли – месец ноември 2016 г. 
Както и че на основание чл.64, ал.2 от Закона за концесиите до нас е 
изпратен подписания договор за предоставяне на концесия за 
реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец Арена“, 

неговото управление и въвеждането му след експлоатация с риск на 
концесионера. 

С това изчерпахме дневния ред и в 15:22 часа закривам 

заседанието на Общински съвет-Разград. Желая на всички светли 

празници! 
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                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                           / Надежда Радославова / 

 

 

                        ПРОВЕРИЛ   СЕКРЕТАР:  

                                  /Емине Хасан/ 

 

 


