
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 2 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 
26.11. 2015 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  32. 

По уважителни причини отсъства общински съветник Милена 
Орешкова.  

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 30 

общински съветници. 

В хода на заседанието се включва общински съветник Хами 

Хамиев.  
След полагане на клетва от госпожа Марина Христова, 

избрана за общински съветник, заседанието на Общински съвет -

Разград продължи своята работа с 32 общински съветници. 

 

/ 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, г-жа Радка Башакова - 

председател на Общинска избирателна комисия Разград, гости, 

журналисти, граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добър ден на всички в залата. Добре дошли на днешното 

заседание на Общински съвет Разград. За него са се регистрирали 30 

общински съветници от общо 32. Това показва, че имаме кворум. 

Колеги, преди да започнем, да открия сесията ще помоля Галя 
Кръстева - главен експерт ИО в общинска администрация, да 
демонстрира на новите колеги и да припомни на тези с по- голям 

опит как точно оперираме с електронната система за гласуване. 
Госпожо Кръстева. 
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/Галя Кръстева – главен експерт ИО, разясни как става 

гласуването с електронната система/ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви! Към нас се присъедини и колегата Хами 

Хамиев. Така, че кворума ни нарасна на 31 общински съветници. 

След като отработихме този съществен момент с гласуването от 
нашата работа, след като проверихме кворума установихме, че вече 
можем да вземаме законосъобразни решения и на основание чл. 27, 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация откривам сесията на Общински съвет Разград днес 
26.11. 2015 година. Предлагам ви дневния ред на днешното 

заседание: 
1. Обявяване Решение на Общинска Избирателна комисия гр. 

Разград за избран общински съветник. 
2. Докладни записки. 

 3. Текущи. 

Колеги, имате ли мнения и предложения по така представения 
ви дневен ред? Не виждам желаещи. Така, че моля общинските 
съветници, които приемат така предложения дневен ред да гласуват.  

 

На основание чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА с 30 гласа „ЗА”, 

„против” – няма, „въздържали се” – няма дневният ред за 

днешното заседание се приема.  

 

Пристъпвам към изпълнение на точка първа от него  и давам 

думата на председателя на Общинската избирателна комисия в 
Разград госпожа Башакова, която ще обяви резултата и ще връчи 

удостоверението на избрания общински съветник от ПП „ГЕРБ”, 

който влиза на мястото на д-р Валентин Василев. Заповядайте 
госпожо Башакова! 

 

ПО ТОЧКА ПЪРВА 

 

Обявяване Решение на Общинска Избирателна комисия 

гр. Разград за избран общински съветник. 

 

Г-жа Радка Башакова – Председател на ОИК Разград 

Общинска избирателна комисия е уведомена с писмо от 
председателя на Общинския съвет, че е постъпило заявление от 
Валентин Василев, с което уведомява Общинския съвет, че няма да 
положи клетва поради избирането му за кмет и настоящото 
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заявление да се счита като отказ от мястото, на което е обявен за 
избран. В резултат на това Общинската избирателна комисия на 
свое заседание на 13.11. 2015 г. взе Решение, с което заличава от 
листата с избрани общински съветници от ПП „ГЕРБ” Валентин 

Стефанов Василев и обявява за избрана за общински съветник 
Марина Петрова Христова от ПП „ГЕРБ”. Решението е влязло в 
сила, поради което Общинската избирателна комисия издава 
удостоверение за избран общински съветник № 424 –МИ от 16.11. 

2015 г., с което Общинската избирателна комисия удостоверява, че с 
решение № 319-МИ от 13.11. 2015 г. госпожа Марина Петрова 
Христова е обявена за избрана за общински съветник в община 
Разград, издигната от ПП „ГЕРБ”. Моля госпожа Марина Петрова 
Христова да дойде да си получи удостоверението! Заповядайте! На 
добър път! 

 

/ Госпожа Радка Башакова връчи удостоверението за избор на 

общински  съветник Марина Христова/. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Христова, ще Ви помоля да повтаряте след мен 

клетвата, с която да встъпите в длъжността си общински съветник. 
Готова ли сте?  

 

“ Заклевам се в името на Република България да 

спазвам Конституцията и законите на страната и във 

всичките си действия да се ръководя от интересите на 

гражданите от Разградска община и да работя за тяхното 

благоденствие . Заклех се.” 

 
 Честито! Желая Ви много успехи в новата работа и Ви моля да 
се разпишете на клетвения лист, и да заемете своето място в залата! 
 

/ След полагането на клетвата по силата на Закона, 

общински съветник Марина Петрова Христова подписа клетвен 

лист, който е приложен към протокола/. 

 

ТОЧКА ВТОРА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 
С Т А Т И Я 1 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, в точка втора от дневния ред ни предстои 

първо да приемем Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Разград,  неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация Мандат 2015-2019 г.. Припомням 

ви, че на първото заседание избрахме временна комисия, която да 
изготви проект за този Правилник и за председател на тази комисия 
излъчихме колегата Калоян Монев. Именно той ще ви представи 

проекта за Правилника. Заповядайте господин Монев! Само искам 

да ви припомня, че в състава на тази комисия влязоха колеги, които 

са представители на почти всички политически сили, избрани в 
Общинския съвет за този мандат. Те единодушно приеха да стъпят 
като основа на Правилника от мандат 2011 – 2015 г. и всички 

корекции, които бяха направени в проекта за Правилник бяха 
приети почти единодушно. Сега давам думата на вносителя на този 

проект да ви го представи.  

 

Докладна записка от Калоян Руменов  Монев, общински 

съветник, в качеството му и на председател на временна комисия за 
изработване на устройствен правилник на Общински съвет Разград 

мандат 2015-2019 г. 
 Относно: Приемане на Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет – Разград,  неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация Мандат 

2015-2019 г. 
 

 Г-н Калоян Монев – общински съветник, вносител 
 Уважаеми колеги, в изпълнение на прието решение на 
Общински съвет – Разград, проведено на неговата учредителна 
сесия на 06.11.2015г,  избраната петчленна временна комисия 
изготви проект на Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация. Предложеният устройствен акт 
беше разгледан на заседание на временната комисия, което се 
проведе на 09.11. 2015 г. и след редица дискусии и предложения, 
взети с мнозинство, изготвихме проекта на Правилник, който се 
намира на вашите банки и ви е раздаден.  В изпълнение на 
законодателството на Република България към докладната записка, 
която съм ви представил само ще добавя, че основните цели които 

се поставят с приемане на акта са свързани с регламентиране с 
Устройствения статут на Общински съвет - Разград като орган на 
местна власт, уреждащ обществените отношения свързани с 
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местното самоуправление и местната администрация.  Финансовите 
средства, които са свързани за прилагане на Правилника са така, 
както са посочени в разделите, касаещи финансови въпроси и 

определяне на възнагражденията и разходите в Общинския съвет и 

дейността на общинска администрация. Очакваните резултати от 
приемането на Правилника са свързани с постигане на 
законосъобразна и ефикасна работа на Общински съвет - Разград в 
ролята му на орган на местно самоуправление. Предложения проект 
на Правилник считаме, че е в съответствие със законодателството на 
Република България, в частност със Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, както и с  редицата 
Европейски нормативни актове в това число и Европейската харта 
за местно самоуправление. 

С оглед горното предлагам да открием дискусията относно 

приемане на нашия Правилник за работа. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря господин Монев! Уважаеми колеги, предлагам да 
уточним в началото процедура по която ще разглеждаме 
Правилника, така че наистина да ни е най – удобно да свършим 

своята работа в тази докладна. Аз ви предлагам да изчистим това 
като предложението, което правя е да разглеждаме този Правилник 
раздел по раздел. Има ли някой друго предложение затова как да 
разглеждаме Правилника, представен ни в тази докладна? Не 
виждам да има други предложения. Въпреки това ще подложа на 
гласуване това процедурно предложение. Моля, който е съгласен да 
разгледаме Правилника раздел по раздел да гласува.  

 

С 29 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

процедурното предложение за разглеждане на Правилника 

раздел по раздел се приема. 

 

Пристъпваме към разглеждане и към гласуване по процедурата, 
която току-що подкрепихме с гласуване и първо искам да попитам 

дали имате някакви предложения различни от тези, които са 
отразени в проекта по отношение на заглавието на Правилника: 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – 

Разград,  неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация Мандат 2015-2019 г. Има ли предложения по 

отношение заглавието на Правилника? Не виждам такива. Ако няма 
нека да преминем към разглеждане на ГЛАВА  ПЪРВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, Раздел І 
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Общи положения  и статут. Раздел І обхваща от чл.1 до чл.8 

включително. Имате думата за предложения, мнения по отношение 
на отделните текстове в Раздел І. Има ли предложения свързани с 
членовете в Раздел І Общи положения и статут? Не виждам такива. 
Който е съгласен с предложението на текстовете в Раздел І, от чл.1 

до чл.8 включително, да бъдат във вида в който е представен 

проекта моля да гласува!  
 

С 30 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

Раздел І Общи положения  и статут се приема. 

 

Пристъпваме към разглеждане на Раздел ІІ Конституиране на 
общинския съвет. Този Раздел включва от чл.9 до чл.17 

включително. Колеги, имате думата за предложения, изменения и 

допълнения за този Раздел. Заповядайте. Има ли желаещи да 
направят изменения, предложения във връзка с Раздел ІІ? Няма 
такива. Подлагам на гласуване Раздел ІІ Конституиране на 
общинския съвет от чл. 9 до чл.17 включително. Който е съгласен с 
текста на този Раздел посочен в проекта за Правилник моля да 
гласува!  

 

С 30 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

Раздел ІІ Конституиране на общинския съвет от чл. 9 до чл.17 

включително се приема. 

 

Преминаваме към гласуване на Раздел ІІІ  Групи на 
общинските съветници, от чл.18 до чл.24 включително. Имате 
думата за становища и предложения по Раздел ІІІ. Няма такива. 
Подлагам на гласуване текстовете на целия Раздел ІІІ, от чл.18 до 

чл.24 включително, така както е предложението за Правилник. 
Моля, колеги, гласувайте!  
 

С 29 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

Раздел ІІІ  Групи на общинските съветници от чл.18 до чл.24 

включително се приема.  

 

Следващият Раздел ІV касае Комисии на общинския съвет и 

обхваща от чл. 25 до чл. 39 включително. Имате думата за 
предложения, за изменения, за допълнения във връзка с този Раздел 
ІV и включените в него членове от 25 до 39 включително. Има ли 

предложения? Не виждам желаещи да направят предложения по 
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така предложените текстове. Който е съгласен с текстовете в Раздел 
ІV  Комисии на общинския съвет моля да гласува!  

 

С 29 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

Раздел ІV  Комисии на общинския съвет и обхваща от чл. 25 до 

чл. 39 включително от Правилника се приема.  

 

Следващият Раздел V касае Общински съветник и обхваща от 
чл.40 до чл.49 включително. Имате думата за дебати по Раздел V. 

Заповядайте колега Димитров.  
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок” 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, аз правя предложение за промяна в текста на 
чл.44, ал.1. Конкретно моето предложение е всички общински 

съветници и членове на постоянни комисии да получават за 

отделения труд в Общинския съвет 1 лев на месец като със 
средствата предвидени за заплати да бъде създаден фонд за 

финансиране на преместването ПМГ „ Акад. Никола 

Обрешков” в нова собствена сграда.  

Всички общински съветници са обещавали за това да бъдат 
избрани да работят след избирането си в полза на обществото и най 

– малкото, което дължат на своите избиратели е да докажат, че 
Общинският съвет не е Бюро по труда, а отговорна структура на 
хора, които са обещавали, че с професионализма, знанията и опита 
си ще подпомагат развитието на община Разград. Тази клетва 
всички ние положихме на първото заседание. Би следвало човек да 
се кандидатира за общински съветник, едва когато е натрупал 
необходимия авторитет, да е постигнал видими резултати в живота, 
да има достатъчна доходоносност  на своя бизнес и на работата, 
която върши и едва тогава да се заема с обществени дела. Нелепо и 

гротескно е хора неуспели в личния си и професионален живот да 
претендират и да управляват общински дела и съдбите на своите 
избиратели. Аз не виждам в залата нито един общински съветник 
който да е насилван, заплашван, принуждаван, изнудван да се 
кандидатира за общински съветник. Сега когато е избран е длъжен 

към избирателите си да докаже, че не заплатата, която получава е 
била негов движещ мотив за участие в изборите. Моля ви с 
подкрепата на моето предложение всички ние да демонстрираме, че 
в Общинския съвет има ново мнозинство, което е различно от 
предишните, което е готово само и единствено да работи за хората 
от общината, а не за заплата. Дълбоко мое убеждение е, че ако си 
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решил да се занимаваш с обществени дела това не трябва да бъде 
превърнато в бизнес и да носи лични доходи. Съветник не се става 
заради възнаграждението, а за да се решават проблемите на 
общината. Не може човек да влиза като общински съветник с 
мисълта каква заплата ще си определи сам и каква заплата ще 
получава. Това ще бъде добър знак към всички, които са ни облекли 

със своето доверие. Благодаря Ви! Правя това предложение в 
писмен вид. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров! Има ли други, които искат 
да направят предложения във връзка с текстовете в този Раздел V? 

Не виждам такива. Ще подложа първо на гласуване това, което 

имаме като различност в този Раздел. Тъкмо се притесних, че много 

безметежно минаваме през Разделите, но явно тук всеки един 

мандат има неща, които провокират да сме по – активни. Колеги, ще 
подложа на гласуване първо текста, който ви е предложен в проекта 
за Правилник. Ще ви го изчета, за да си го припомним всички и за 
да се чуе. Това е 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. 

Моля ви да гласувате текста, така както е в предложението във 
вашите докладни. Моля направете това!   

 

С 24 гласа „ЗА”, „против” – 5, „въздържали се” – 1 се 
приема текста, така както е заложен в проекта за Правилник.  

 

Благодаря ви! Има ли други предложения във връзка с този 

Раздел V Общински съветник, който обхваща от чл.40 до чл.49 

включително? Ако няма други предложения моля да гласуваме 
целият Раздел V! Който е съгласен с така предложените текстове 
моля гласувайте!  

 

С 24 гласа „ЗА”, „против” – 1, „въздържали се” – 5 се 
приема Раздел V Общински съветник от проекта за Правилник. 
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Продължаваме към следващият Раздел. Раздел VІ Заседания 
на общинския съвет. Този Раздел обхваща от чл.50 до чл. 83 

включително. Давам ви възможност да направите допълнения, 
корекции, да изкажете съображения по целия този Раздел обхващаш 

от чл.50 до чл. 83 включително. Заповядайте, госпожо Димитрова! 
 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ” 

 Въпреки, че временната комисия която беше избрана да 
направим проект за Правилник на Общинския съвет твърде 
обстойно и задълбочено работи  аз искам да направя едно 

предложение във връзка с чл.59. 

 Чл. 59. Всяка група общински съветници има право да поиска 
удължаване на определеното време за изказване по конкретен 

въпрос – до тук текста остава същия. Моето предложение е да 
поставим точка и продължаваме Правото по предходното 

изречение може да бъде упражнено само веднъж, като 

удължаването може да бъде максимум до 15 минути. 

Допуснатото удължаване поражда съответното право на 

пропорционално удължаване на времето  за изказване на 

останалите групи  общински съветници. Или казано с други думи 

така, както е формулиран чл. 59 в проекта за Правилник не уточнява 
времетраенето за изказване и можем, в някои моменти, да стигнем 

до твърде продължително говорене. Така че считам, че е редно да 
сложим някакво ограничение. Благодаря Ви! Ще Ви го представя в 
писмен вид.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви! Имате ли други предложения за допълнения и 

изменения в този Раздел? Не виждам желаещи. Едно единствено 

предложение е постъпило. Колеги, първо ви предлагам да гласуваме 
чл.59 във варианта, който е предложен в проекта за Правилник. Ще 
ви го изчета още веднъж: Чл. 59. Всяка група общински съветници 

има право да поиска удължаване на определеното време за изказване 
по конкретен въпрос, което поражда съответното право на 
пропорционално удължаване на времето за изказване на останалите 
групи  общински съветници. Моля, който е съгласен с така 
изписаният текст да гласува.  

 

С 0 гласа „ЗА”, „против” – 8, „въздържали се” – 22, текста 

в този си вид не се приема.  
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Подлагам на гласуване направеното предложение от 
общински съветник Радиана Димитрова, което гласи: 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 15 минути. 

Допуснатото удължаване поражда съответното право на 

пропорционално удължаване на времето  за изказване на 

останалите групи  общински съветници. Моля, който е съгласен с 
така направеното предложение да гласува! 

 

С 30 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма 

се приема текста на чл.59 от Раздел VІ предложен от общински 

съветник Радиана Димитрова. 

 

Имате ли други предложения за промяна в този Раздел в 
членовете, които обхваща от чл.50 до чл.83 включително? Ако няма 
подлагам на гласуване разпоредбите на Раздел VІ Заседания на 
общинския съвет обхващаш от чл.50 до чл.83 включително. Моля, 
който е съгласен с така изписаните текстове да гласува.  

 

С 30 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма 

се приема Раздел VІ от Правилника. 

 

Подлагам на гласуване цялата Глава първа от Правилника, 
касаеща  ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. 

Който е съгласен с текстовете от чл.1 до чл. 83 включително, с 
всички направени и приети предложения за допълнение и 

изменение, моля да гласува! 
 

С 29 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма 

се приема Глава І от чл.1 до чл.83 включително.  

 

Колеги, пристъпваме към разглеждане на ГЛАВА ВТОРА, 

която е втората част на Правилника и касае ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Раздел І  Работа по внасяне на материали за разглеждане в 
Постоянните комисии. Този Раздел обхваща от чл.84 до чл.88 

включително. Разглеждаме първо него така както уточнихме 
процедурата в началото на нашата работа. Имате ли предложения по 
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Раздел І от Глава втора?  Не виждам. Ако няма предложения 
подлагам на гласуване Раздел І от Глава втора. Моля гласувайте!  

 

С 30 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма 

се приема Раздел І от Глава втора от Правилника. 

 

Преминаваме към гласуване на Раздел ІІ от чл.89 до чл. 93 

включително. Има ли предложения за изменения и допълнения на 
тези текстове. Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване Раздел ІІ 
от чл. 89 до чл. 93 включително. Който е съгласен, моля да гласува!  

 

С 29 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

Раздел ІІ от Глава втора от Правилника се приема.  

 

Подлагам на гласуване цялата Глава втора от чл.84 до чл.93 

включително. Който е съгласен с текстовете по Глава втора моля да 
гласува!  

 

С 29 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

Глава втора от Правилника се приема.  

 

Пристъпваме към разглеждане и дебати на Глава трета 
Контролна дейност. Раздел І Контрол на общинския съвет над 

изпълнителната власт. Този Раздел включва от чл. 94 до чл. 97 

включително. Имате ли забележки, предложения, допълнения и 

корекции към Раздел І?  

 

 / Не е дадена думата на общински съветник Елка Неделчева 

от Председателят на Общинския съвет/.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

За протокола Елка Неделчева – БСП.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искате думата ли госпожо Неделчева? Да, заповядайте!  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП” 

Предполагам, че е техническа грешка: в чл.95. /2/ По 

изключение питане в устен или писмен вид се отправя на самото 

заседание, а отговорът се дава по реда на Чл. 97 /1/ от Правилника. 
Само, че чл. 97, ал.1 не урежда реда на даване на отговор. Това се 
прави в чл. 96.  Предполагам, че е техническа грешка.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, колега Монев!  
 

Г-н Калоян Монев – общински съветник, вносител 
Да, наистина е техническа грешка. Тъй като по стария 

Правилник имаше един чл.95, който отпадна и затова номерацията 
се пренареди. Техническа грешка е. Става дума за чл.96, ал.1 от 
Правилника, а не чл.97. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Много благодаря за заостреното внимание. Колеги, моля ви да 
отразите тази техническа грешка в проекта за Правилник, където 

чл.97,ал.1 е всъщност чл.96, ал.1. от Правилника. Имате ли други 

предложения за изменения и за корекции? Не виждам. Подлагам на 
гласуване всички текстове по Раздел І от Глава трета с включените 
от чл. 94 до чл. 97 включително с така направената поправка. Моля 
гласувайте! 

 

С 28 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

се приема Раздел І от Глава трета от Правилника. 

 

Раздел ІІ от Глава трета. Контрол на кмета върху решенията на 
общинския съвет с един единствен член 98. Имате ли предложения 
за корекции, изменения и допълнения? Не виждам. Подлагам на 
гласуване текста на Раздел ІІ . Колеги, моля гласувайте!  

 

С 28 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

се приема Раздел ІІ от Глава трета. 

 

И последния Раздел ІІІ от Глава трета. Контрол по реализиране 
на Глава първа и втора, състоящ се от чл.99 във варианта, в който ви 

е предложен в проекта за Правилник. Имате ли предложения във 
връзка с този Раздел ІІІ? Не виждам предложения. Моля да 
гласуваме Раздел ІІІ с неговия единствен чл.99. Който подкрепя така 
изписания текст, моля да гласува!  

 

С 30 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

се приема Раздел ІІІ от Глава трета. 

 

Пристъпваме към гласуване на цялата Глава ІІІ с нейните три 

Раздела. Моля гласувайте!  
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С 30 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

се приема Глава трета от Правилника. 

 

Последното, което трябва да гласуваме са Преходни и 

заключителни разпоредби, включващи от §1 до §3 включително. 

Има ли предложения за корекции, изменения и допълнения?  

Уважаеми колеги, подлагам на гласуване Преходните и 

заключителни разпоредби в цялост. Който е съгласен с текстовете на 
§ 1 до § 3 включително от Преходните и заключителни разпоредби, 

моля да гласува!  
 

С 29 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

текстовете на Преходни и заключителни разпоредби се приемат.  

 

Пристъпваме към гласуване на цялостния текст на Правилника 
за организацията и дейността на Общински съвет – Разград,  

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация Мандат 2015-2019 г. от чл.1 до §3 от Преходни и 

заключителни разпоредби включително. Моля, колеги, гласувайте!  
 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 2  

 

 В изпълнение на прието предложение по Протокол №1 от 

заседание на Общински съвет Разград проведено на неговата 

учредителна сесия на 06.11.2015г,  избраната 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. Предложеният устройствен 

акт е съобразен с изискванията на законодателството на 

Република България и в частност със Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, като е възприел 

добрите практики от досега действащите колективни органи на 

местно самоуправление. 
 С оглед горното и на основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА, 

Общински съвет Разград, с 27 гласа „ЗА”, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И : 
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1. Приема Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Разград,  неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация Мандат 

2015-2019 г. 
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 
 

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./ 

 

ГЛАВА  ПЪРВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

 

           Раздел І 
Общи положения  и статут 
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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; 
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; 
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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; 
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 ЗМСМА; 

23. Решава и други въпроси от местно значение, които не са 
от изключителната компетентност на други органи; 
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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 осемчасово 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. 

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; 
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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 председателите на групи съветници и 

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 с председателите на 
постоянни комисии и 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.  
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: 
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/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 - председателят се избира по начин определен от 
Общинския съвет, като за избран се счита този, който е получил 
повече от половината гласове от общия брой съветници. 

/3/ При предсрочно прекратяване на правомощията на 
председателя функциите му се изпълняват от заместник - 

председател - ако има такъв, а при липса на такъв- от общински 

съветник, избран от общинския съвет до провеждане на избор за 
председател.  

/4/ При отсъствие на председателя функциите му се поемат от 
определен от него заместник-председател, а при липса на такъв- от 
избран от общинския съвет общински съветник за времето на 
отсъствието му. 

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: 

1. Информират председателя за присъствието на общинските 
съветници; 

2. Проверяват протоколите от заседанията, на които са били 

дежурни; 

3. При необходимост четат в заседанието текстове на проекто 

решенията, подлежащи на обсъждане и гласуване в Общинския 
съвет; 

4. 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. 

5. Осъществяват и други възложени им от председателя 
технически задачи, свързани с организиране дейността на 
Общинския съвет. 

Раздел ІІІ 
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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: 

1. ПК по бюджет, финанси и икономическа политика. 
2. ПК по управление на общинската собственост, 

приватизация и следприватизационен контрол. 
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3. ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, 
контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации. 

4. ПК по устройство и развитие на територията, транспорт 
на Общината. 

5. ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство. 

6. ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. 
7. ПК по образование и наука. 
8. ПК по култура, културно-историческо наследство и 

духовни ценности. 

9. ПК за младежта, спорта и туризма. 
10. 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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; 
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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. 

Чл.43. Общинският съветник, за времето през което е зает във 
връзка с дейността си на съветник, получава 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/ 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. 

 /3/ 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 %. 

 /4/ Възнаграждението е дължимо за реално участие в 
съответните заседания за време, не по-малко от две трети от  тяхната 
продължителност. 
 /5/  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. 

/6/ 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 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 
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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: 

1. негова инициатива; 
2. искане на поне 1/3 от общинските съветници; 

3. искане на поне 1/5 от избирателите на общината; 
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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. 

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/ Председателят на общинския съвет може да налага на 
общинските съветници следните дисциплинарни мерки: 

1. напомняне; 
2. забележка; 
3.отнемане на думата след предупреждeние. 
/6/ Откритите заседания на Общинския съвет се излъчват 

директно по Общинско радио Разград и по един канал от кабелна 
телевизия  

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 
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присъстващите в залата, като в протокола се отбелязва часа на 
проверката, която може да бъде и поименна. 

/3/ Председателят прекратява заседанието, когато в залата няма 
необходимия кворум от общински съветници. 

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. 

/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 общинският 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 – 



 28

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 на разположение 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, след като се представят за протокола. 
Чл.56. /1/ По процедурни въпроси думата се дава незабавно. 

/2/ Процедурните въпроси се поставят кратко, без да засягат 
същността на въпроса. 

Чл.57. Отделният съветник има право на изказване до 10 

минути, освен ако не е приет друг регламент. Общински съветник не 
може да говори  по същество повече от един път по един и същи 

въпрос от дневния ред . Ако съветникът се отклонява от темата или 

превиши времето си за изказване, след предупреждение от 
председателя му се отнема думата.  

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.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 15 

минути. Допуснатото удължаване поражда съответното право на 
пропорционално удължаване на времето  за изказване на останалите 
групи  общински съветници. 

Чл.60. Предложенията за изменение и допълнение на 
конкретните текстове се внасят в писмен вид. 
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Чл.61. Кметът на общината , заместниците му и кметовете на 
кметства имат право на изразяване на становища, мнения и 

съображения по разглежданите въпроси. 

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. 
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/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. 

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. 
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/2/ Явно гласуване се извършва чрез: 
1. Електронна система за гласуване чрез разпечатка на 
поименно изписване на общинските съветници и техния 
вот; 

2. Поименно извикване на всеки един общински съветник, 
който отговаря „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”; 

3. Саморъчно изписване на имената, отбелязване на вота 
„ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” и подпис; 

4. 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. 

/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. 
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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, както следва : 

1. по електронен път – в срок от три работни дни преди 

заседанието в специализираното звено, което в посочения срок 
изпраща материалите по електронен път на общинските съветници ; 

2. на хартиен носител – в деня преди заседанието в 
специализираното звено, което връчва материалите на общинските 
съветници в деня на заседанието. 

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 възражения 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. 
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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 техническото размножаване и изпращане 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 

 

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. 
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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 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. 
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/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.  

 

Председател на  

Общински съвет Разград: /Надежда Радославова/ 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, след приемането на Правилника за 
дейността на Общински съвет Разград за този мандат, за да спазим 

неговите изисквания в чл.18 и чл.20 обявявам почивка от 30 минути, 

в която ще помоля да образувате групи според своята партийна 
принадлежност или политическа ориентация и да ми представите 
решенията за образуването им, списък на членовете и състава на 
ръководителите на групата подписани от всички общински 
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съветници от съответната група. Ще очаквам предложенията ви и за 
секретари. Благодаря ви! Обявявам 30 минути почивка. 

 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №548. 

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

Относно: Определяне на възнагражденията и полагащите 
се отпуски на изборни длъжностни лица. 

Имате думата господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Добър ден колеги,  

След приемането на Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация Мандат 2015 – 2019 година, трябва 
да попълним и съответните текстове в докладната записка, която ще 
Ви представя, както следва:  

На страница 4 и страница 5, на мястото на многоточията се 
вписва – чл.11, ал.1, т. 3 от Правилника. Записахте ли? 

На страница 5, преди диспозитива на решението на мястото на 
многоточията се вписва – чл.6, т.4, чл.11, ал.1, т.1 и т.3 и чл.89 от 
Правилника.  

На последната страница, точка 7 и 8 се обединяват и 

придобиват следната редакция: Точка 7 – председателят на 
Общинския съвет, кметът на общината и кметовете на кметства 
ползват удължен платен годишен отпуск в размер на 30 работни дни 

в съответствие с изискванията на чл.31, ал.1 от Наредбата за 
работното време, почивките и отпуските във връзка с чл.155, ал.4 от 
Кодекса на труда и чл.11, ал.3 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015 – 

2019 г. Точка 9, става точка 8. Това са измененията.  
Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общинският 
съвет по предложение на кмета на общината определя размера на 
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трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата 
нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала, 
планирани с общинския бюджет за съответната година за 
общинската администрация и кметствата. 

С Решение № 313-МИ/02.11.2015 г. Общинска избирателна 
комисия /ОИК/ Разград обяви за избран за кмет на Община Разград 

д-р Валентин Стефанов Василев. 
ОИК Разград постанови решения, с които обяви за избрани за 

кметове на кметства, както следва: 
Ще Ви изчета само имената на селата, без номерата на 

решенията. 
 

 

КМЕТСТВО 

 

 

К М Е Т 

Балкански Тошко Николов Илиев 
Благоево Момчил Йосифов Мизурски 

Гецово Пламен Петров Пантилеев 
Дряновец Христинка Иванова Колева 
Дянково Хюсеин Гафур Хаккъ 

Киченица Дамян Илиев Йосифов 
Липник Неждет Хасанов Мехмедов 
Мортагоново Ферди Динчер Мехмед 

Недоклан Хафизе Изетова Хасанова 
Осенец Димитър Минков Димитров 
Побит камък Росица Ненова Якимова 
Пороище Живка Валентинова Петрова 
Просторно Румяна Антонова Балтова  
Радинград Хава Исмаил Хюсеин 

Раковски Сюлейман Махмудов Салиев 
Стражец Нуридин Шинаси Мехмед 

Топчии Мирена Енева Симова 
Ушинци Иван Тодоров Димитров 
Ясеновец Гюлджан Ахмедов Ахмедов 

 

Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет определя 
и възнаграждението на председателя в зависимост от определената 
продължителност на работното му време, което възнаграждение не 
може да бъде по-голямо от 90 % от възнаграждението на кмета на 
общината. 

Съгласно чл.2, т.4 от ПМС №67 за заплатите в бюджетните 
организации и дейности конкретните размери на индивидуалните 
работни заплати на кметовете се определят в рамките на  лимита на 
средствата за заплати при спазване на определените диапазони за 
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минимален и максимален размер на основните месечни заплати на 
служителите в държавната администрация, съгласно приложение 
№5 от постановлението.  

За длъжността кмет на кметство с население  над 2500 души са 
определени ниво 15 степен 1.Минималната и максимална основна 
месечна заплата са съответно 400 и 1450 лв. 

За длъжността кмет на кметство с население  от 501 до 2500 

души са определени ниво 16 и  степен 1.Минималната и максимална 
основна месечна заплата са съответно 390 и 1400лв. 

За длъжността кмет на кметство с население  до 500 души са 
определени ниво 18 и  степен 1.Минималната и максимална основна 
месечна заплата са съответно 380 и 1300 лв. 

Съгласно цитираното по-горе ПМС, достигнатите месечни 

възнаграждения на кметовете в края на мандат 2011-2015 г., 
достигнатите месечни заплати на ръководните длъжности в 
общинска администрация в % спрямо максималния размер в техните 
диапазони и големината на населеното място, предлагаме за 
новоизбраните кметове следните възнаграждения: 

За кмет на община –максималният размер 2600лв. 
За кметове на кметства: 
 

 Кметства с население над 

2500души 

Възнаграждение 

Дянково Хюсеин Гафур Хаккъ 950  лв          
Раковски  Сюлейман Махмудов Салиев 910  лв          
Стражец Нуридин Шинаси Мехмед 885 лв 
 Кметства с население от 500 

до  2500 души 

 

Киченица Дамян Илиев Йосифов 700 лв 
Липник Неждет Хасанов Мехмедов 655 лв 
Мортагоново Ферди Динчер Мехмед 720 лв 
Осенец Димитър Минков Димитров 675 лв 
 Кметства с население под 500 

души  

 

Пороище Живка Валентинова Петрова 530 лв 
Побит камък Росица Ненова Якимова 520лв 
Недоклан Хафизе Изетова Хасанова 520лв 
   

 

За преизбраните кметове - достигнати и актуализирани нива на 
възнаграждения, както следва: 

 

 Кметства с население над 

2500 души 

Възнаграждение 

Ясеновец Гюлджан Ахмедов Ахмедов 920 лв 
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 Кметства с население от 500 

до  2500 души 

 

Благоево  Момчил Йосифов Мизурски 655 лв 
Гецово Пламен Петров Пантилеев 770 лв 
Дряновец Христинка Иванова Колева 670 лв 
Топчии Мирена Енева Симова 655 лв 
Радинград Хава Исмаил Хюсеин 647 лв 
 Кметства с население под 500 

души 

 

Просторно Румяна Антонова Балтова 481 лв 
Ушинци Иван Тодоров Димитров 520 лв   
Балкански Тошко Николов Илиев 520лв  

 

Съгласно Наредбата за структурата и организацията на 
работната заплата и Указания на Министерство на труда и 

социалната политика по прилагането на Наредбата за структурата и 

организацията на работната заплата, доплащанията към основната 
работна заплата, се регламентират  с Вътрешни правила за 
работната заплата в общинската администрация. 

Съгласно чл.11, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация  Мандат 2015-

2019г, Общински съвет следва да определи продължителността и 

вида на работното време на Председателя на ОбС. 

При извършване на други плащания на общинската 
администрация, от реализирани икономии на средства или други, на 
кмета на общината и кметовете на кметства, следва да бъде 
изплатено възнаграждение, съответстващо на реда на плащанията в 
общинската администрация. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във вр. с 
чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 26, ал. 1 и чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА, чл. 6, т.4 и 

чл.11, ал.1, т.1 и т.3 и чл.89 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация  мандат 2015-

2019г, Общински съвет Разград, да РЕШИ: 

1. Определя за основна месечна заплата на кмета на Община 
Разград  нормативно установения максимален размер от 2600 лв, 
както и допълнително възнаграждение в съответствие с Вътрешните 
правила за работната заплата на Община Разград. 

2. Определя пълно работно време за председателя на 
Общински съвет –Разград. 
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3. Определя възнаграждение на председателя на Общински 

съвет Разград в размер на 90 /деветдесет/  процента от 
възнаграждението на кмета на общината. 

4. Определя основни месечни заплати на кметовете на 
кметства, както следва:  

 

 

КМЕТСТВО 

 

 

К М Е Т 

 
ОСНОВНО МЕСЕЧНО 

ТРУДОВО ВЪЗН-Е 

Балкански Тошко Николов Илиев 520 лв 
Благоево Момчил Йосифов Мизурски 655 лв 
Гецово Пламен Петров Пантилеев 770 лв 
Дряновец Христинка Иванова Колева 670 лв 
Дянково Хюсеин Гафур Хаккъ 950 лв 
Киченица Дамян Илиев Йосифов 700 лв 
Липник Неждет Хасанов Мехмедов 655 лв 
Мортагоново Ферди Динчер Мехмед 720 лв 
Недоклан Хафизе Изетова Хасанова 520 лв 
Осенец Димитър Минков Димитров 675 лв 
Побит камък Росица Ненова Якимова 520 лв 
Пороище Живка Валентинова Петрова 530 лв 
Просторно Румяна Антонова Балтова  481 лв 
Радинград Хава Исмаил Хюсеин 647 лв 
Раковски Сюлейман Махмудов Салиев 910 лв 
Стражец Нуридин Шинаси Мехмед 885 лв 
Топчии Мирена Енева Симова 655 лв 
Ушинци Иван Тодоров Димитров 520 лв 
Ясеновец Гюлджан Ахмедов Ахмедов 920 лв 

 

5. Определя допълнителни трудови възнаграждения на  
Председателя на Общински съвет и кметовете на кметства, в 
съответствие с Вътрешните правила за работната заплата на Община 
Разград. 

6. При извършване на други плащания на общинската 
администрация, от реализирани икономии на средства или други, на 
председателя на Общинския съвет, на кмета на общината и 

кметовете на кметства да бъдат изплащани възнаграждения, 
съответстващи на реда на плащанията в общинската администрация. 

Прочетох Ви в началото редакцията на т.7 и т.8. 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община 
Разград и Областен управител на Област Разград в седемдневен срок 
от приемането му. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, 
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Подробно Ви беше представена докладната записка, сигурна 
съм че сте се запознали и Вие, така че преминаваме към въпроси, 

ако имате такива, към вносителя относно текста, който е в тази 

докладна. Д-р Апти, заповядайте! 
 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви, госпожо председател! 
Аз имам два въпроса към вносителя. Първия ми въпрос е: кои 

параметри точно оформят заплатите на кметовете на кметства и кой 

параметър каква тежест има? Дали има някаква точна формула? И 

втория ми въпрос е по-скоро като разясняване, да ни запознае с 
онази част от тези Вътрешни правила за работна заплата на Община 
Разград за допълнително възнаграждение, във връзка с тази 

докладна записка, касаеща само кметовете и кметствата – как е 
утвърдена и съответно по какъв начин се получава допълнителното 

разпределение на средствата?  Благодаря Ви! 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

И аз благодаря! Госпожо Ганева, предполагам, че ще ми 

помогнете. Втория въпрос по отношение на Вътрешните правила 
става въпрос за прослуженото време. 

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

От втория ли да започна или от първия? 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Започнете от първия.  
 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

В докладната записка са написани критериите, по които са 
определени заплатите, достигнатите заплати, размера на 
населението в съответното населено място и съответно групата, в 
която попадат кметовете, т.е. населеното място, в която група 
попада съответното кметство. Когато сме определяли 

възнагражденията вътре в самите групи сме взели предвид и 

населението по настоящ адрес тъй като кмета ще работи с тези хора, 
които в момента живеят в населеното място, това са критериите. Що 

се касае до Вътрешните правила, те се утвърждават от кмета на 
общината и касаят допълнителните заплащания за тъй наречения 
клас, който е 1 % в общината и, който се изплаща към 
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възнаграждението, което ще бъде определено за кмета, за неговите 
заместници, както и за кметовете на населените места, другите 
т.нар. социални плащания СБКО и работно облекло, което се дава, 
както на всички останали служители в общинска администрация. В 

общи линии това са плащанията, които са общи, а останалите 
плащания са по Кодекса на труда – болнични и каквито там други 

възнаграждения има. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Д-р Апти, и едно допълнение, това са Вътрешните правила от 
предишния кмет, бъдете сигурни, че вътрешната нормативна база 
ще претърпи промяна, просто не сме стигнали още до нея.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Д-р Апти, доволен ли сте от така получените отговори на 
Вашите въпроси? 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря за отговора! 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз благодаря! Уважаеми колеги, има ли други желаещи да 
зададат въпроси към вносителя относно съдържанието на тази 

докладна записка? Не виждам желаещи. Да, господин Ханчев, 
заповядайте! 

 

Г-н Митко Ханчев –„Реформаторски блок“ 

Аз искам повече подробности и яснота за начина, по който са 
формирани предложените възнаграждения спрямо нормативно 

определения максимум. По каква логика е определено кметовете на 
населени места, на кметства с различно население да получават 
примерно не максимума, а процент от максимума? 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Митко Ханчев –„Реформаторски блок“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Василев. 
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Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

За основа е взета възнагражденията на директорите на 
дирекции в Община Разград. 

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

Първата, най-голяма група, която е за кметствата, които са над 

2 500 души, е съобразена с постигнатите възнаграждения на 
заплащания на директорите на дирекции спрямо максималния 
размер в тяхната група. Директорите на дирекции и началниците на 
отдели получават около 60 % от максималния размер или между 
1250 лв. и 1300 лв. с класовете. При кметовете допълнително към 

това основно възнаграждение ще бъде начислено и клас. 
Следващите групи са приравнени към старши - специалисти пак в 
общинска администрация и старши - експерти в общинската 
администрация. С тези нива сме се съобразили когато сме 
определяли възнагражденията в самите групи.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Приключихте ли, госпожо Ганева? 

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря! Господин Ханчев, доволен ли сте от получения 
отговор? 

 

Г-н Митко Ханчев –„Реформаторски блок“ 

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, има ли други, които искат да зададат 
въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Минавам към 

процедура за изказвания на мнения и на предложения, имате думата. 
Колега Хамиев, заповядайте!  

 

Г-н Хами Хамиев – ПП „ДПС“ 

Уважаема госпожо председател, 
Уважаеми господин кмете, 
Уважаеми колеги, 
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С оглед на очаквания растеж на минималната работа заплата 
от 1 януари 2016 г., а и от 2017 година, искам да направя 
предложение в т.4. от решението, където е: Определя основни 

месечни заплати на кметовете на кметства, както следва: 
Балкански - 572 лв. 
Благоево - 721 лв. 
Гецово - 847 лв. 
Дряновец - 737 лв. 
Дянково - 1045 лв. 
Киченица - 770 лв. 
Липник - 770 лв.  
Мортагоново - 792 лв. 
Недоклан - 572 лв. 
Осенец - 742 лв. 
Побит камък - 572 лв. 
Пороище - 583 лв. 
Просторно - 529 лв. 
Радинград - 712 лв. 
Раковски - 1000 лв. 
Стражец - 970 лв. 
Топчии - 721 лв. 
Ушинци - 572 лв. 
Ясеновец - 1012 лв. 
 

Като допълнително искам да изтъкна, че заплатите на 
кметовете на кметства се гласуват по принцип още на първата или 

втората сесия за целия мандат, а ние очакваме за следващата и по-

следващата година увеличение на минималната работна заплата, 
която би следвало да достигне през 2017 година - 560 лв., пък кмет 
на кметство с подобна заплата е малко нелогично, да не кажа 
смешно. Това са ми мотивите, очаквам подкрепа от колегите 
съветници. Благодаря Ви! 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря! Колега Хамиев1 имате ли  готовност в 
писмен вид да ми дадете това предложение?  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Господин Хамиев, само едно уточнение с Вашето 

предложение, ще се получи така че една част от кметовете ще вземат 
по-голямо възнаграждение от главния архитект на Община Разград, 

примерно казано. Но в крайна сметка решението го вземате вие.  
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Г-н Хами Хамиев – ПП „ДПС“ 

Мога ли да отговоря, или? 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Не става въпрос за отговор в случая, колега Хамиев, просто 

има право кмета да изкаже свое становище по така направеното 

предложение.  
Колеги, имате думата за предложения и за мнения, има ли 

други желаещи? Не виждам да има други предложения или желание 
за изказване на мнение, изчакваме колегата Хамиев да даде в писмен 

вид така направеното от него предложение за т.4 от решението.  

И така колеги, направено е предложение за промяна във 
възнагражденията в основните месечни заплати на кметовете на 
кметства от проекта за решение в т.4. Колегата Хамиев много 

стриктно изчете цифрите за всяко едно от малките населени места, 
ще ви ги изчета още веднъж. 

Балкански - 572 лв. 
Благоево - 721 лв. 
Гецово - 847 лв. 
Дряновец - 737 лв. 
Дянково - 1045 лв. 
Киченица - 770 лв. 
Липник - 770 лв.  
Мортагоново - 792 лв. 
Недоклан - 572 лв. 
Осенец - 742 лв. 
Побит камък - 572 лв. 
Пороище - 583 лв. 
Просторно - 529 лв. 
Радинград - 712 лв. 
Раковски - 1000 лв. 
Стражец - 970 лв. 
Топчии - 721 лв. 
Ушинци - 572 лв. 
Ясеновец - 1012 лв. 
Това е предложението с конкретните цифри на колегата Хами 

Хамиев. Колеги, моля ви, който е съгласен с така направеното 

предложение да го подкрепи с гласуване, гласуването е електронно. 
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Със 7 гласа „ЗА“, „против“ - 2, „въздържали се“ – 22, 

предложението на общински съветник Хами Хамиев не се 
приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, имате ли други предложения или мнения по докладна 
записка с вх.№548? Ако няма да пристъпим към гласуването на тази 

докладна в цялост. Който е съгласен с така представената докладна 
от нейния вносител д-р Валентин Василев, моля да гласува!  

 

Общинският съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ  

№3 

 

С Решение № 313-МИ/02.11.2015 г. Общинска избирателна 

комисия /ОИК/ Разград обяви за избран за кмет на Община 

Разград д-р Валентин Стефанов Василев. 

ОИК Разград постанови решения, с които обяви за 

избрани за кметове на кметства, както следва: 

 

 

КМЕТСТВО 

 

 

К М Е Т 

 

РЕШЕНИЕ ОИК 

Балкански Тошко Николов Илиев № 266-

МИ/26.10.2015г. 
Благоево Момчил Йосифов Мизурски № 267-

МИ/26.10.2015г. 
Гецово Пламен Петров Пантилеев № 268-

МИ/26.10.2015г. 
Дряновец Христинка Иванова Колева № 269-

МИ/26.10.2015г. 
Дянково Хюсеин Гафур Хаккъ № 270-

МИ/26.10.2015г. 
Киченица Дамян Илиев Йосифов № 271-

МИ/26.10.2015г. 
Липник Неждет Хасанов Мехмедов № 272-

МИ/26.10.2015г. 
Мортагоново Ферди Динчер Мехмед № 273-

МИ/26.10.2015г. 
Недоклан Хафизе Изетова Хасанова № 274-

МИ/26.10.2015г. 
Осенец Димитър Минков Димитров № 275-

МИ/26.10.2015г. 
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Побит камък Росица Ненова Якимова № 314-

МИ/02.11.2015г. 
Пороище Живка Валентинова Петрова № 315-

МИ/02.11.2015г. 
Просторно Румяна Антонова Балтова  № 278-

МИ/26.10.2015г. 
Радинград Хава Исмаил Хюсеин № 316-

МИ/02.11.2015г. 
Раковски Сюлейман Махмудов Салиев № 317-

МИ/02.11.2015г. 
Стражец Нуридин Шинаси Мехмед № 281-

МИ/26.10.2015г. 
Топчии Мирена Енева Симова № 282-

МИ/26.10.2015г. 
Ушинци Иван Тодоров Димитров № 283-

МИ/26.10.2015г. 
Ясеновец Гюлджан Ахмедов Ахмедов № 284-

МИ/26.10.2015г. 
 

Съгласно чл. 26, ал. 1 от ЗМСМА, Общинският съвет 

определя и възнаграждението на председателя в зависимост от 

определената продължителност на работното му време, което 

възнаграждение не може да бъде по-голямо от 90 % от 

възнаграждението на кмета на общината. 

Съгласно чл.2, т.4 от ПМС №67 за заплатите в бюджетните 
организации и дейности конкретните размери на 

индивидуалните работни заплати на кметовете се определят в 

рамките на  лимита на средствата за заплати при спазване на 

определените диапазони за минимален и максимален размер на 

основните месечни заплати на служителите в държавната 

администрация, съгласно приложение №5 от постановлението.  

За длъжността кмет на кметство с население  над 2500 

души са определени ниво 15 степен 1.Минималната и 

максимална основна месечна заплата са съответно 400 и 1450 

лв. 

За длъжността кмет на кметство с население  от 501 до 

2500 души са определени ниво 16 и  степен 1.Минималната и 

максимална основна месечна заплата са съответно 390 и 1400 

лв. 

За длъжността кмет на кметство с население  до 500 души 

са определени ниво 18 и  степен 1.Минималната и максимална 

основна месечна заплата са съответно 380 и 1300 лв. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, в 
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съответствие с изискванията на цитираното по-горе ПМС, 

достигнатите месечни възнаграждения на кметовете в края на 

мандат 2011-2015г., достигнатите месечни заплати на 

ръководните длъжности в общинска администрация в % спрямо 

максималния размер в техните диапазони и големината на 

населеното място, е направено предложение за следните 
възнаграждения на кметовете: 

За кмет на община –максималният размер 2600лв. 

За новоизбраните кметове на кметства: 
 

 Кметства с население над 

2500души 

Възнаграждение 

Дянково Хюсеин Гафур Хаккъ 950  лв          

Раковски  Сюлейман Махмудов Салиев 910  лв          

Стражец Нуридин Шинаси Мехмед 885 лв 

 Кметства с население от 500 

до  2500души 

 

Киченица Дамян Илиев Йосифов 700 лв 

Липник Неждет Хасанов Мехмедов 655 лв 

Мортагоново Ферди Динчер Мехмед 720 лв 

Осенец Димитър Минков Димитров 675 лв 

   

 Кметства с население под 500 

души  

 

Пороище Живка Валентинова Петрова 530 лв 

Побит камък Росица Ненова Якимова 520лв 

Недоклан Хафизе Изетова Хасанова 520лв 

   

 

За преизбраните кметове - достигнати и актуализирани 

нива на възнаграждения, както следва: 

 
 Кметства с население над 

2500души 

Възнаграждение 

Ясеновец Гюлджан Ахмедов Ахмедов 920лв 

 Кметства с население от 500 

до  2500души 

 

Благоево  Момчил Йосифов Мизурски 655лв 

Гецово Пламен Петров Пантилеев 770 лв 

Дряновец Христинка Иванова Колева 670лв 

Топчии Мирена Енева Симова 655лв 

Радинград Хава Исмаил Хюсеин 647лв 

 Кметства с население под 500 

души 

 

Просторно Румяна Антонова Балтова 481лв 

Ушинци Иван Тодоров Димитров 520лв   
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Балкански Тошко Николов Илиев 520лв  

 

Съгласно Наредбата за структурата и организацията на 

работната заплата и Указания на Министерство на труда и 

социалната политика № ПК 25/23.07.2007г. по прилагането на 

Наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата, доплащанията към основната работна заплата, се 
регламентират  с Вътрешни правила за работната заплата в 

общинската администрация. 

Съгласно чл.11, ал.1, т.3 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет –Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация  мандат 

2015-2019г, Общински съвет следва да определи 

продължителността и вида на работното време на Председателя 

на ОбС. 

При извършване на други плащания на общинската 

администрация, от реализирани икономии на средства или 

други, на кмета на общината и кметовете на кметства, следва да 

бъде изплатено възнаграждение, съответстващо на реда на 

плащанията в общинската администрация. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2, във 

вр. с чл. 21, ал. 1, т. 5 и чл. 26, ал. 1 и чл. 38, ал. 7 от ЗМСМА, чл. 

6, т.4 и чл.11, ал.1, т.1 и т.3 и чл.89 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Разград, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация  мандат 2015-2019 г., Общински съвет Разград, с 
23 гласа “ЗА”, “против” - няма, “въздържали се” - 8,  

 

Р  Е  Ш  И  : 
 

1. Определя за основна месечна заплата на кмета на 

Община Разград  нормативно установения максимален размер 

от 2600 лв., както и допълнително възнаграждение в 

съответствие с Вътрешните правила за работната заплата на 

Община Разград. 

2. Определя пълно работно време за председателя на 

Общински съвет –Разград. 

3. Определя възнаграждение на председателя на Общински 

съвет Разград в размер на 90 /деветдесет/  процента от 

възнаграждението на кмета на общината. 

4. Определя основни месечни заплати на кметовете на 

кметства, както следва:  
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КМЕТСТВО 

 

 

К М Е Т 

 

ОСНОВНО 

МЕСЕЧНО 

ТРУДОВО 

ВЪЗН-Е 

Балкански Тошко Николов Илиев 520 лв 

Благоево Момчил Йосифов Мизурски 655 лв 

Гецово Пламен Петров Пантилеев 770 лв 

Дряновец Христинка Иванова Колева 670 лв 

Дянково Хюсеин Гафур Хаккъ 950 лв 

Киченица Дамян Илиев Йосифов 700 лв 

Липник Неждет Хасанов Мехмедов 655 лв 

Мортагоново Ферди Динчер Мехмед 720 лв 

Недоклан Хафизе Изетова Хасанова 520 лв 

Осенец Димитър Минков Димитров 675 лв 

Побит камък Росица Ненова Якимова 520 лв 

Пороище Живка Валентинова Петрова 530 лв 

Просторно Румяна Антонова Балтова  481 лв 

Радинград Хава Исмаил Хюсеин 647 лв 

Раковски Сюлейман Махмудов Салиев 910 лв 

Стражец Нуридин Шинаси Мехмед 885 лв 

Топчии Мирена Енева Симова 655 лв 

Ушинци Иван Тодоров Димитров 520 лв 

Ясеновец Гюлджан Ахмедов Ахмедов 920 лв 

 

5. Определя допълнителни трудови възнаграждения на  

Председателя на Общински съвет и кметовете на кметства, в 

съответствие с Вътрешните правила за работната заплата на 

Община Разград.. 

6. При извършване на други плащания на общинската 

администрация, от реализирани икономии на средства или 

други, на председателя на Общинския съвет, на кмета на 

общината и кметовете на кметства да бъдат изплащани 

възнаграждения, съответстващи на реда на плащанията в 

общинската администрация. 

7. Председателят на Общинския съвет, кметът на 

общината и кметовете на кметства ползват удължен платен 

годишен отпуск в размер на 30 /тридесет/ работни дни, в 

съответствие с изискванията на чл.31, ал.1 от Наредбата за 

работното време, почивките и отпуските, във връзка с чл.155, 

ал.5 от Кодекса на труда и чл.11, ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Разград 

Мандат 2015 – 2019 г.  
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8. Възлага на кмета на Община Разград да упражнява 

постоянен контрол върху правилното и навременно ползване на 

отпуските от кметовете на кметства. 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община 
Разград и Областен управител на Област Разград в седемдневен срок 
от приемането му. 

С Т А Т И Я 3 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №551. 

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

Относно: Подаване на проектно предложение на Община 

Разград по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFOP001-4.001 “Осигуряване 
функционирането на националната мрежа от 27 областни 

информационни центрове” по Оперативна програма „Добро 

управление”. 

Заповядайте, господин Василев! 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря! 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 

В периода 2011 г. - 2015 г. е реализиран проект „Изграждане и 

функциониране на областен информационен център в град Разград”, 

Договор финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ”, 

мярка на подкрепа 3 „Изграждане и функциониране на областни 

информационни центрове”. Проектът бе на обща стойност 584 

633,94 лв. Основната му цел бе осигуряване на ефективно 

функциониране на областен информационен център в гр. Разград 

(ОИЦ), предоставящ информация за кохезионната политика на ЕС, 

нейните цели и съществуващите в България възможности за участие 
в програми, съфинансирани от структурните и Кохезионния 
фондове на ЕС за плановия период 2007 – 2013 г. С Решения № 821 

от 30.11.2010 г. и № 884 от 22.02.2011 г. Общински съвет Разград е 
дал съгласие за кандидатстване с проектното предложение и за 
целите на проекта е предоставил имот общинска собственост по Акт 
за частна общинска собственост № 922 от 24.03.2004 г., находящ се 
на бул. „България“  № 34 за период не по-малък от 5 (пет) години. 

Периодът за реализация на проект „Изграждане и 

функциониране на областен информационен център в град Разград” 

изтича на 12.12.2015 г. 
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Управляващият орган на Оперативна програма „Добро 

управление” отвори за кандидатстване Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Осигуряване 
функционирането на националната мрежа от 27 областни 

информационни центрове”. Целта на процедурата е да надгради 

постигнатото до момента чрез осигуряване функционирането на 27-

те ОИЦ и да повиши информираността на гражданите, достъпността 
до информация и популяризиране възможностите, които ЕС 

предоставя през програмен период 2014 - 2020 г.  
В качеството и на административен център на една от 27-те 

области на територията на Република България, Община Разград е 
допустим кандидат по процедурата. Минималният размер на 
безвъзмездна финансова помощ за отделен проект е 200 000 лв., а 
максималният, определен за ОИЦ Разград е 315 000 лв., като 

предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 100 % и не се 
изисква съфинансиране от страна на кандидата. Срокът за 
изпълнение на дейностите е от 13.12.2015 г. до 31.12.2018 г. 

В съответствие с Насоките за кандидатстване по процедурата 
Община Разград следва да представи Решение на Общински съвет 
Разград за съгласие за кандидатстване по процедурата, осигуряване 
на финансов ресурс за изпълнение на проектните дейности и 

предоставяне до 2023 г. на помещението за целите на ОИЦ, както и 

съгласие за извършване на текущ ремонт.  
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

Насоките за кандидатстване по процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ, Общински съвет Разград, да 
реши: 

1. Дава съгласие Община Разград да подаде проектно 

предложение по Процедура  за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ.  

2. Дава съгласие Община Разград да осигури финансов ресурс, 
необходим за изпълнението на планираните по проекта дейности и 

резултати. 

3. Дава съгласие за предоставяне  до 2023 г. на имот общинска 
собственост по Акт за частна общинска собственост № 922 от 
24.03.2004 г., находящ се на бул. „България” №34, за целите на 
Областен информационен център Разград. 

4. Дава съгласие за извършване на текущ ремонт на 
помещението, съобразно максималния размер на разходите за текущ 

на ОИЦ Разград – до 9 450,00 лв. 
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Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на община 
Разград и Областен управител на област Разград в седем дневен срок 
от приемането му. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Василев? 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, имате право на въпроси. Има ли желаещи да зададат 
въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Имате възможност за 
мнения, изказвания, предложения във връзка с така представената 
ви докладна записка. Няма желаещи. Моля да пристъпим към 

гласуване, гласуването е електронно, така че който е съгласен с така 
представената докладна записка, моля да гласува!  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Процедура, госпожо Председател, ако обичате. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Да. Господин Монев, заповядайте! 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Уважаема госпожо Председател, 
Уважаеми господин Кмете, 
Считам, че току - що приетото решение на Общински съвет, 

следва да бъде преразгледано в частта му относно начина на вземане 
на решението. Тъй като същото касае разпореждане с общинска 
собственост и трябва да помислим дали същото не подлежи на 
гласуване поименно от общинските съветници.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви! Обаче в обосновката не е вкарана тази т.8, 

която аз очаквах да бъде допълнена. Предвид гореизложеното на 
основание чл.21, ал.1, т.12 и т.8, тогава би трябвало да е поименно, 

но… Госпожо Миткова. 
 

Г-ца Савина Миткова – Директор на Дирекция „Правно 

нормативно обслужване“ 
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Трябва да се направи предложение за допълнение на правната 
обосновка преди диспозитива на решението и да се включи – т.8. От 
общинските съветници някой трябва да направи предложение. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви! Господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Уважаема госпожо Председател, 
Уважаеми общински съветници, 

Правя предложение за отваряне на дискусията по предходната 
докладна записка и ако същото бъде гласувано ще направя 
предложение за изменение.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, има постъпило предложение за отваряне на 
дискусията на тази докладна записка във връзка с нейната законова 
обосновка. Моля, който е съгласен с това предложение да гласува.  

 

С 23 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – 3, 

предложението на общински съветник Калоян Монев се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Монев, заповядайте! 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Правя предложение за изменение на правното основание, по 

което ще бъде взето решението на Общинския съвет, а именно 

същото да бъде на основание – чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. 
Предложението касае, именно разпореждане с общинска 
собственост. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли готовност да ми го предадете в 
писмен вид? 

Уважаеми колеги, има постъпило предложение от колегата 
Калоян Монев във връзка с правната обосновка на докладна №551, 

за да бъдем по коректни в решението си, разбира се. И 

предложението е свързано с текста: Предвид гореизложеното и на 
основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА, като изключваме т.12.  
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Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За процедура, госпожо Председател. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Да. Заповядайте, господин Димитров! 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

С оглед на така направеното предложение, аз предлагам на 
Председателя на Общинския съвет при провеждане на гласуването 

да се приложи текста на Правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация Мандат 2015 – 2019 г., който 

приехме, а именно: чл.71, ал.1, т.4, предложение 2, а именно – какво 

означава поименно гласуване. Сега, още на първата сесия по 

същество Общинския съвет следва да утвърди една добра практика, 
да не се стига при поименни гласувания, които на всяка сесия е 
възможно да бъдат десетки и десетки пъти Председателят да 
изброява имената на всички общински съветници. Уредения начин 

на гласуване позволява поименното гласуване да бъде извършено и 

с разпечатка от която да е видно всеки общински съветник, с 
техническото устройство и съответния знак как е гласувал. Това ще 
направи работата ни много по делова, оперативна и ще ни избави от 
излишен формализъм и губене на време.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Димитров, много Ви благодаря. Само искам да 
отбележа, че точно във връзка с приемането на Правилника, 
Председателят определя местата на всеки общински съветник в зала. 
Това вече е направено, Вие сте ги заели, но всъщност аз не съм ги 

обявила, така както трябва да бъде по Правилника. Това нещо ще го 

направя в Текущи и наистина изключително, изключително е добро 

и конструктивно това предложение, и аз смятам да го спазвам в 
останалите ни заседания. Но предвид това да бъдем максимално 

точни в решенията си, и в гласуванията си на днешното заседание 
това поименно гласуване ще го направим така както е било в 
предишния мандат, като изчитам имената ви, а секретаря за 
днешното заседание отбелязва как сте гласували – „ЗА“, „против“, 

„въздържали се“, а от следващата сесия, когато вече наистина 
официално са изговорени и са изчетени  в зала местата ви, ще 
практикуваме по този чл.78 от нашия Правилник.  

И така, колеги моля ви да подкрепим с гласуване 
предложението на Калоян Монев, който е „ЗА“ моля да гласува. 
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С 28 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – няма, 

предложението на общински съветник Калоян Монев се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева- ПП „БСП“ 

Искам да обърна внимание, в решението има няколко 

технически грешки, които се дължат предполагам на copy-paste. В 

точка втора: Дава съгласие Община Разград да осигури на финансов 
ресурс, значи без предлога „на“.  Да осигури финансов ресурс, 
необходим за изпълнението на планираните по проекта дейности и 

резултати 

В точка трета: Дава съгласие за „предоставяне“ до 2013 г. И в 
четвърта точка: Дава съгласие за извършване на текущ ремонт, 
съобразно максималния размер на разходите за текущ, да се добави 

„ремонт“ на ОИЦ Разград. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Много Ви благодаря госпожо Неделчева. Това е нали? 

 

Г-жа Елка Неделчева- ПП „БСП“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Искам да кажа, че това се е случвало и през предишния 
мандат, да сме свидетели на технически грешки в докладните 
записки, надяваме се, че с времето ще изчистим тези неща. Надявам 

се, че ги отбелязахте в докладните си, да бъдат такива, каквито би 

трябвало да изглеждат. А сега колеги пристъпваме към поименно 

гласуване на докладна записка №551. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2011 – 2015 година 

26.11.2015 година – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева-Белчева +   
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4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова отсъства    

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 4 

 

В периода 2011 г. - 2015 г. бе реализиран проект 

„Изграждане и функциониране на областен информационен 

център в град Разград”, Договор № BG161PO002-3.3.02-0008-

C0001, финансиран по Оперативна програма „Техническа 

помощ” 2007-2013, мярка на подкрепа 3 „Изграждане и 

функциониране на областни информационни центрове”. 

Проектът бе на обща стойност 584 633,94 лв. Основната му цел 

бе осигуряване на ефективно функциониране на областен 

информационен център в гр. Разград (ОИЦ), предоставящ 
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информация за кохезионната политика на ЕС, нейните цели и 

съществуващите в България възможности за участие в 

програми, съфинансирани от структурните и Кохезионния 

фондове на ЕС за плановия период 2007 – 2013 г. С Решения № 

821 от 30.11.2010 г. и № 884 от 22.02.2011 г. Общински съвет 

Разград е дал съгласие за кандидатстване с проектното 

предложение и за целите на проекта е предоставил имот 

общинска собственост по Акт за частна общинска собственост 

№ 922 от 24.03.2004 г., находящ се на бул. България № 34 за 

период не по-малък от 5 (пет) години. 

Периодът за реализация на проект „Изграждане и 

функциониране на областен информационен център в град 

Разград” изтича на 12.12.2015 г. 
Управляващият орган на Оперативна програма „Добро 

управление” отвори за кандидатстване Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-

4.001 “Осигуряване функционирането на националната мрежа 

от 27 областни информационни центрове”. Целта на 

процедурата е да надгради постигнатото до момента чрез 
осигуряване функционирането на 27-те ОИЦ и да повиши 

информираността на гражданите, достъпността до информация 

и популяризиране възможностите, които ЕС предоставя през 
програмен период 2014 - 2020 г.  

В качеството и на административен център на една от 27-

те области на територията на Република България, Община 

Разград е допустим кандидат по процедурата. Минималният 

размер на безвъзмездна финансова помощ за отделен проект е 
200 000 лв., а максималният, определен за ОИЦ Разград е 
315 000 лв., като предоставяната безвъзмездна финансова помощ 

е 100 % и не се изисква съфинансиране от страна на кандидата. 

Срокът за изпълнение на дейностите е от 13.12.2015 г. до 

31.12.2018 г. 
В съответствие с Насоките за кандидатстване по 

процедурата Община Разград следва да представи Решение на 

Общински съвет Разград за съгласие за кандидатстване по 

процедурата, осигуряване на финансов ресурс за изпълнение на 

проектните дейности и предоставяне до 2023 г. на помещението 

за целите на ОИЦ, както и съгласие за извършване на текущ 

ремонт.  

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

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Насоките за кандидатстване по процедура 
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BG05SFOP001-4.001 за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване с 32  гласа “ЗА”, “против” - няма, “въздържали се” - 

няма,  

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие Община Разград да подаде проектно 

предложение по Процедура  за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001.  

2. Дава съгласие Община Разград да осигури финансов 

ресурс, необходим за изпълнението на планираните по проекта 

дейности и резултати. 

3. Дава съгласие за предоставяне  до 2023 г. на имот 

общинска собственост по Акт за частна общинска собственост 

№ 922 от 24.03.2004 г., находящ се на бул. „България” №34, за 

целите на Областен информационен център Разград. 

4. Дава съгласие за извършване на текущ ремонт на 

помещението, съобразно максималния размер на разходите за 

текущ ремонт на ОИЦ Разград – до 9 450,00 лв. 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на община 
Разград и Областен управител на област Разград в седем дневен срок 
от приемането му. 

С Т А Т И Я 4 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №558. 

Докладна записка от Надежда Радославова Димитрова – 

Председател на Общински съвет Разград 

Относно: Попълване на състава и избиране на 

председатели на постоянни комисии в състава на Общински 

съвет Разград. 

Като вносител на тази докладна записка ще ми позволите 
първо да направя някои технически корекции. На втора страница, в 
законовата обосновка в изречението: С оглед гореизложеното и на 
основание чл.21, ал.1, т.1, добавяме и чл.48, и изречението 

продължава така както е изписано в докладната.  
Още една техническа грешка, за която се извинявам, тя е на 3 

страница в точка 2.1.9, допусната е техническа грешка при 

изписването на фамилията на общински съветник Хами Ибрахимов 
Хамиев. Ще Ви помоля да го поправите. Моля ви да го отразите и в 
докладните си на страница 4 в точка 2.3.7, отново фамилията, не 
Хасанов, а Хамиев, и на 5 страница в точка 2.5.7. 
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Запознати сте с текста на докладната записка. Това е нещо, 

което наистина много ни вълнува, изключително е важно за 
ползотворната работа на Общинския съвет. Преди обаче да 
пристъпим към нейното обсъждане, искам да поясня, че съгласно 

закона и нашия Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет - Разград, неговите комисии и взаимодействието му 
с общинската администрация Мандат 2015-2019 година, 
предложенията за състав и ръководство на постоянните комисии се 
правят от Председателя на Общинския съвет, след консултации с 
ръководствата на групите общински съветници. Такава среща беше 
направена през обявената почивка, след приемането на Правилника, 
и това което е изложено в настоящата докладна отразява позицията 
на голяма част, главно по отношение на ръководството на 
комисиите от общински съветници, които са представени от 
ръководителите на групи. Процедурата е отворена, така че на 
днешното заседание можете да правите предложения за корекции, за 
размествания, допълнителни предложения, които разбира се ще 
бъдат подложени на гласуване, за да бъдат приети.  

И правя процедурно предложение Общинския съвет да работи 

по тази докладна записка, като първо обсъдим предложенията, 
които касаят т.1., т.е. численост на постоянните комисии, и след 

като се произнесе с решение Общинския съвет по т.1 за числеността 
да преминем към обсъждане и гласуване на т.2. – състав на 
комисиите и техните ръководства. Приемате ли това процедурно 

предложение? Има ли други? Приемам, че сте съгласни с така 
направеното предложение. Точка първа гласи:  

Определя численост на постоянните комисии в структурата на 
Общински съвет Разград за мандат 2015 – 2019 г., както следва: 

ПК по бюджет, финанси и икономическа политика –  11 члена; 
 ПК по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол  - 11 члена; 
ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, 

контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствени организации – 9 члена; 

ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на 
общината  - 11 члена; 

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

– 9 члена; 
ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване – 

11 члена; 
ПК по образование и наука – 9 члена; 
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ПК по култура, културно – историческо наследство и духовни 

ценности – 7  члена; 
ПК за младежта, спорта и туризма – 7 члена 
ПК по международно сътрудничество – 9 члена. 
 

Имате възможност за предложения по така предложената в 
докладната записка т.1. Численост на постоянните комисии. Има ли 

други предложения? Не виждам. Моля ви, който е съгласен с така 
направената и предложена численост в докладната да гласува! 

 

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

числеността на постоянните комисии в структурата на 

Общински съвет Разград за Мандат 2015 – 2019 г. се приема. 

 

Пристъпваме към разглеждане на т.2 : Определя състав и 

ръководство на постоянните комисии в структурата на Общински 

съвет Разград за Мандат 2015 – 2019 г., както следва:, и следват 
десетте постоянни комисии, както са по Правилник. Предлагам Ви 

да ги разглеждаме поотделно, първо като състав, а след това и от 
състава да излъчим председателя на всяка една от тези комисии, и да 
пристъпим към обсъждане на т.2.1. ПК по бюджет, финанси и 

икономическа политика, която вече гласувахме, че е 11 членна, със 
състав: 

Радиана Ангелова Димитрова 
Марина Петрова Христова 
Мариан Пламенов Иванов 
Милена Дачева Орешкова  

 Веселин Валентинов Спасов 
 Божинел Василев Христов 
 Владимир Димитров Димитров 
 Емине Бейти Хасан 

 Хами Ибрахимов Хамиев 
 Елка Александрова Неделчева 
 Янка Трифонова Георгиева 
 

Имате ли други предложения за състава на комисията? 

Заповядайте, господин Димитров! 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми съветници, от името на групата съветници  от ПП 

„БСП“, за тази комисия предлагаме едно вътрешно разместване 
между нашите членове, което не касае нито пропорциите, нито 
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баланса относно състава на комисията с участието на отделните 
групи. А именно: на мястото на общински съветник Янка 
Трифонова Георгиева от групата съветници на „БСП“, да бъде 
включена общински съветник Таня Петрова Тодорова.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Това ли е предложението Ви? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря. Въпреки това, аз трябва да подложа на гласуване 
това име. Моля колегите, които са съгласни с така направеното 

предложение  от колегата Димитров: На мястото на Янка Трифонова 
Георгиева в ПК по бюджет, финанси и икономическа политика, да 
влезе Таня Петрова Тодорова от „БСП“, моля да гласуват! 

 

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

предложението на общински съветник Стоян Димитров се 
приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Сега ще Ви помоля да гласуваме състава на комисията в 
цялост, който е съгласен с така направените предложения, моля да 
гласува! 

 

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

състава на ПК по бюджет, финанси и икономическа политика  се 
приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Сега колеги пристъпваме към предложения за председател на 
тази постоянна комисия. Имате ли предложения? Заповядайте, 
госпожо Христова! 

 

Г-жа Марина Христова – ПП „ГЕРБ“ 

За председател на ПК по бюджет, финанси и икономическа 
политика, предлагам госпожа Радиана Ангелова Димитрова. 
Госпожа Димитрова е общински съветник в Общински съвет -

Разград за трети мандат. Има завършени две висши образования със 
специалност „Икономист“ и „Инженер-химик“. Като лични качества 



 64

притежава чувство за отговорност, инициативност, умения за работа 
в екип. Считам, че с оглед на опита, който е натрупала в Общинския 
съвет за два мандата, и като член на ПК по бюджет, финанси и 

икономическа политика е подходящ кандидат за председател на тази 

комисия.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-жа Марина Христова – ПП „ГЕРБ“ 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви! Колеги, в началото още при представянето на 
докладната и преминаването към нейното обсъждане изговорих 

това, че наистина има възможност за промяна в тези комисии 

въпреки направените предложения в докладната записка. Имате 
право да го направите в зала, имате право и да ги приемете тези 

промени чрез гласуване, а мен ми се струва, че е важно все пак да 
обосновем избора си на председатели на комисиите в Общинския 
съвет, така че благодаря Ви, госпожо Христова.  

Предложението е за председател на ПК по бюджет, финанси и 

икономическа политика – Радиана Ангелова Димитрова. Има ли 

други предложения за председател на тази постоянна комисия? Не 
виждам такива. Който е съгласен с така направеното предложение, 
моля да гласува. 

 

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

предложението за председател на ПК по бюджет, финанси и 

икономическа политика - Радиана Ангелова Димитрова  се 
приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, пристъпваме към обсъждане на т.2.2. ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол. Ето и нейния състав:   
 Наско Стоилов Анастасов  
 Валентина Маркова Френкева - Белчева 
 Гюлвер Исмаил Хасан 

Марина Петрова Христова 
Иво Борисов Димитров 
 Джипо Николов Джипов 
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 Божинел Василев Христов 
 Калоян Руменов Монев 
 Хасан Халилов Хасанов 
 Илия Христов Илиев 
 Стоян Димитров Ненчев 
Имате ли други предложения по състава на тази постоянна 

комисия? Не виждам. Моля, който е съгласен със състава на ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол, да гласува. 
 

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

състава на ПК по управление на общинската собственост, 

приватизация и следприватизационен контрол се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Очаквам вашите предложения за председател на тази 

постоянна комисия. Заповядайте, господин Христов! 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Няма да предлагам. Просто искам, госпожо Председател, да 
направите едно уточнение: тези Ваши предложения във Вашата 
докладна записка валидни ли са или не са валидни. Или Вие просто 

казвате ако има някакви други предложения за председател освен 

Вашето предложение, моля да се уточни.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Христов, даваме възможност да направите 
предложения,  ако имате такива в зала.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Госпожо Председател, извинявайте за последно. Просто 

попитах – Това Ваше предложение за председател във Вашата 
докладна записка, валидни ли са тези предложения или не са 
валидни? 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Валидни са, разбира се. Има ли друго, освен моето 

предложение в тази комисия за председател уважаеми колеги? Няма 
такова. Моля, който е съгласен с това Наско Стоилов Анастасов да 
бъде председател на ПК по управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол, да гласува! 
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С 29 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – няма, 

предложението за председател на ПК по управление на 

общинската собственост, приватизация и следприватизационен 

контрол – Наско Стоилов Анастасов  се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на т.2.3 ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с неправителствени 

организации, в състав: 
 Калоян Руменов Монев 

Милена Дачева Орешкова 
Стефан Димов Стефанов 

 Мариан Пламенов Иванов 
 Митко Иванов Ханчев 
          Иво Борисов Димитров 
 Хами Ибрахимов Хамиев 
 Фатме Селим Али 

 Стоян Димитров Ненчев 
Имате ли други предложения за влизане в състава на тази 

постоянна комисия? Няма такива. Който е съгласен с така 
направеното предложение за състав на постоянната комисия, моля 
да гласува! 

 

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

състава на ПК по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 

гражданите и връзка с НПО се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

В тази т.2.3. има и мое предложение за председател на 
постоянната комисия, което е за Калоян Руменов Монев. Има ли 

други предложения? Не виждам такива. Който е съгласен с това 
председател на ПК по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО да бъде Калоян Руменов Монев, моля да 
гласува!  

 

С 29 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – 1, 

предложението за председател на ПК по законност, превенция 

на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
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предложения на гражданите и връзка с НПО – Калоян Руменов 

Монев  се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Преминаваме към обсъждане на т.2.4. ПК по устройство и 

развитие на територията, транспорт на Общината, състав: 
Иво Борисов Димитров  
Веселин Валентинов Спасов  
Радиана Ангелова Димитрова  

 Наско Стоилов Анастасов 
 Галин Пенчев Парашкевов 
          Джипо Николов Джипов 
 Божинел Василев Христов 
 Емине Бейти Хасан 

 Фатме Зелкиф Емин 

 Стоян Димитров Ненчев 
 Петя Ангелова Петкова 

Имате ли други предложения за състава на тази постоянна 
комисия, колеги? Няма такива. Който е съгласен с така направеното 

предложение, моля да гласува!  
 

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

състава на ПК по устройство и развитие на територията, 

транспорт на Общината се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Предложението за председател на комисията, изписано в 
докладната е Иво Борисов Димитров. Имате ли колеги други 

предложения във връзка с председателското място за тази комисия? 

Не виждам такива. Който е съгласен с това Иво Борисов Димитров 
да бъде председател на ПК по устройство и развитие на територията, 
транспорт на Общината, моля да гласува! 

 

С 22 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – 8, 

предложението за председател на  ПК по устройство и развитие 
на територията, транспорт на Общината– Иво Борисов 

Димитров  се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към обсъждане на т.2.5. ПК по околна среда, 
селско, горско, водно и ловно стопанство. Състав: 

Валентина Маркова Френкева – Белчева  
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 Стефан Димов Стефанов 
 Светослав Теофилов Банков 
 Митко Иванов Ханчев 
 Рейхан Ридван Вели 

 Владимир Димитров Димитров 
 Хами Ибрахимов Хамиев 
 Петя Ангелова Петкова 
 Илия Христов Илиев 

Колеги, имате ли предложения различни от така направените в 
тази постоянна комисия? Не виждам други предложения. Който е 
съгласен със състава на тази постоянна комисия, моля да гласува. 
 

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

състава на ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Предложението за председател на тази комисия е за Валентина 
Маркова Френкева-Белчева. Имате ли други предложения за 
председател на тази постоянна комисия? Не виждам такива. Който е 
съгласен с това Валентина Маркова Френкева - Белчева да бъде 
председател на ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство, моля да гласува!  
 

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

предложението за председател на  ПК по околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство – Валентина Маркова 

Френкева-Белчева се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към обсъждане на т.2.6 ПК по социална 
политика, трудова заетост и здравеопазване. Състав: 

д-р Левент Али Апти  

Надежда Радославова Димитрова 
Наско Стоилов Анастасов 

 Марина Петрова Христова 
 Стефан Димов Стефанов 
 д-р Красимир Петров Петров 
 Веселин Валентинов Спасов 
 д-р Ахтер Исметов Чилев 
 Хасан Халилов Хасанов 
 Янка Трифонова Георгиева 
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 Таня Петрова Тодорова 
Колеги, имате ли други предложения за състава на тази 

постоянна комисия? Не виждам. Моля, който е съгласен с така 
предложения състав  да гласува. 
 

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

състава на ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване се приема. 
     

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Предложението за председател на тази комисия в докладната 
записка е за д-р Левент Али Апти. Заповядайте д-р Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател! 
Аз предлагам преди предложението, да си дам първо отвод, и 

думата председател пред д-р Левент Апти да бъде заличена. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви!  

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

И аз Ви благодаря!  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Д-р Левент Али Апти, посочен като председател в тази 

постоянна комисия, направи отвод на това предложение отразено в 
докладната записка. Колеги, имате ли други предложения за 
председател на тази комисия? Господин Ханчев, заповядайте! 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Госпожо Председател, ние предлагаме за председател на тази 

комисия д-р Красимир Петров. Той е лекар с изключително добра 
професионална кариера и репутация, личен лекар за 2014 г. на 
България, човек, който е запознат отлично с проблемите на 
здравеопазването и социалното дело в Разград. Убедени сме, че 
работата на комисията под негово ръководство ще бъде 
ползотворна. Благодаря Ви! 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря! Колеги, има направено предложение за д-р 

Красимир Петров Петров, който да бъде председател на тази 
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постоянна комисия. Имате ли други предложения във връзка с 
председателското място? Ако няма такива, моля ви, който е 
съгласен с така направеното предложение от колегата Ханчев за д-р 

Красимир Петров Петров, да гласува! 
 

С 24 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – 1, 

предложението за председател на  ПК по социална политика, 

трудова заетост и здравеопазване– Красимир Петров Петров се 
приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Продължаваме към т.2.7. ПК по образование и наука. Състав: 
Милена Дачева Орешкова– председател  

 Галин Пенчев Парашкевов 
 Гюлвер Исмаил Хасан 

 Рейхан Ридван Вели 

 д-р Красимир Петров Петров 
 Хасан Халилов Хасанов 
 Фатме Селим Али 

 Елка Александрова Неделчева 
          Янка Трифонова Георгиева 

Колеги, имате ли други предложения различни от така 
предложения състав на тази постоянна комисия? Не виждам 

желаещи да направят такива. Който е съгласен със състава на ПК по 

образование и наука, моля да гласува! 
 

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

състава на ПК по образование и наука се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Предложението за председател на тази постоянна комисията е 
за Милена Дачева Орешкова. Имате ли други предложения? Не 
виждам други предложения. Моля колеги, който е съгласен с това 
председател на ПК по образование и наука да бъде Милена Дачева 
Орешкова, нека да гласува! 

 

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

предложението за председател на  ПК по образование и наука – 

Милена Дачева Орешкова се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 
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Пристъпваме към т.2.8 ПК по култура, културно-историческо 

наследство и духовни ценности, в състав: 
Митко Иванов Ханчев 
Надежда Радославова Димитрова 

 Светослав Теофилов Банков 
 Фатме Селим Али 

 Емине Бейти Хасан 

 Фатме Зелкиф Емин 

 Таня Петрова Тодорова 
Имате ли предложение по състава на постоянната комисия по 

култура? Господин Димитров, заповядайте! 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми съветници, 

Във връзка с наше предходно предложение касаещо други 

комисии, от името на групата съветници от „БСП“ правим 

предложение в нашата група да настъпи промяна, а именно: Таня 
Петрова Тодорова, която беше избрана за член на ПК по бюджет, 
финанси и икономическа политика, да не членува в тази комисия, а 
на нейно място да бъде общинския съветник – Елка Александрова 
Неделчева. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Тъй като подкрепихме предишното Ви предложение, това 
означава, че сме съгласни и с така направеното и приемаме Вашата 
промяна в тази постоянна комисия, която на мястото на Таня 
Петрова Тодорова, идва Елка Александрова Неделчева. Имате ли 

други предложения за промяна в състава на ПК по култура, 
културно-историческо наследство и духовни ценности? Не виждам 

такива. Който е съгласен с така предложения състав, моля да 
гласува!  
 

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

състава на ПК по култура, културно-историческо наследство и 

духовни ценности се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Предложението в докладната записка за председател на тази 

комисия е за Митко Иванов Ханчев.  
 

Г-н Митко Ханчев –„Реформаторски блок“ 

Госпожо Председател, правя си отвод. 
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Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Ханчев си направи отвод от председателското 

място. Колеги, имате ли предложения за председател на ПК по 

култура, културно-историческо наследство и духовни ценности? 

Господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми съветници, 

От името на групата на „БСП“, ние внасяме предложение за 
председател на тази ПК по култура, културно-историческо 

наследство и духовни ценности да бъде избрана общинския 
съветник Елка Александрова Неделчева. Тя е магистър с 
хуманитарно образование, изявен общественик и има дългогодишен 

опит в работата на общинската администрация в областта и на 
културата, а също и като експерт в областна администрация в тази 

област, с участие в редица успешни разработки за насърчаване и 

подкрепа на културните институции и на културния живот в нашата 
община. Считаме, че тя може успешно да се справи със 
задължението да ръководи тази комисия. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров! Има направено 

предложение за председател на ПК по култура, културно-

историческо наследство и духовни ценности – Елка Александрова 
Неделчева. Колеги, имате ли други предложения? Не виждам 

такива. Моля, който е съгласен с така направеното предложение за 
председател на ПК по култура, културно-историческо наследство и 

духовни ценности да бъде Елка Александрова Неделчева, моля да 
гласува! 

 

С 19 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – 7, 

предложението за председател на  ПК по култура, културно-

историческо наследство и духовни ценности – Елка 

Александрова Неделчева се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към т.2.9. ПК за младежта, спорта и туризма, в 
състав: 

Галин Пенчев Парашкевов  
 Светослав Теофилов Банков 
 Мариан Пламенов Иванов 
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 Владимир Димитров Димитров 
          д-р Ахтер Исметов Чилев 
 Фатме Зелкиф Емин 

 Таня Петрова Тодорова 
Имате ли предложения по състава на тази постоянна комисия? 

Не виждам такива предложения. Моля, който е съгласен със състава 
на ПК за младежта, спорта и туризма представен в докладната 
записка, да гласува.  

 

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

състава на ПК за младежта, спорта и туризма се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Направеното предложение в докладната за председател е за 
Галин Пенчев Парашкевов. Имате ли, колеги, други предложения за 
председател на тази комисия? Няма такива предложения. Моля, 
който е съгласен председател на ПК за младежта, спорта и туризма 
да бъде Галин Пенчев Парашкевов, да гласува! 

 

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

предложението за председател на  ПК за младежта, спорта и 

туризма – Галин Пенчев Парашкевов се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Точка 2.10. ПК по международно сътрудничество, състав: 
Рейхан Ридван Вели  

Радиана Ангелова Димитрова  
          Валентина Маркова Френкева - Белчева 
 Гюлвер Исмаил Хасан 

 д-р Красимир Петров Петров 
 Джипо Николов Джипов 
 Калоян Руменов Монев 
 д-р Левент Али Апти 

Елка Александрова Неделчева 
Имате ли други предложения по състава на тази комисия? 

Заповядайте, господин Димитров! 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо председател! 
Уважаеми съветници, 

Във връзка с приетите вече решения за другите комисии, 

които касаят общински съветници от групата на „БСП“, предлагаме 
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в т.2.10.9 Елка Александрова Неделчева да не бъде включена в тази 

комисия, а на нейно място да бъде общинския съветник пак от 
същата група, а именно Янка Трифонова Георгиева. Така се запазват 
и разпоредбите на Правилника свеждащ се до броя на комисиите, в 
които може да участва един общински съветник.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров! Тъй като не настъпват 
съществени размествания в състава на комисиите по този начин, 

когато на партиен принцип си сменят местата на 
членовете…Въпреки това обаче ще подложа на гласуване това Ваше 
предложение и ще съм благодарна, ако ми го дадете в писмен вид 

също да го имам. Така че, колеги, моля ви, който е съгласен с тази 

промяна в състава на комисията, т.е. в т.2.10.9 на мястото на Елка 
Александрова Неделчева да бъде избрана Янка Трифонова 
Георгиева, моля да гласува! 

 

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

предложението на общински съветник Стоян Димитров в ПК по 

международно сътрудничество, вместо Елка Александрова 

Неделчева да бъде включена Янка Трифонова Георгиева се 
приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, има ли други предложения за промяна в състава на 
тази постоянна комисия? Ако няма, моля ви който е съгласен с така 
предложения състав да гласува. 

 

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

състава на ПК по международно сътрудничество се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Предложението за председател на тази комисия е за Рейхан 

Ридван Вели. Имате ли други предложения? Няма такива. Който е 
съгласен с така направеното предложение, моля да гласува!  

 

С 26 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – няма, 

предложението за председател на  ПК по международно 

сътрудничество – Рейхан Ридван Вели се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 
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Колеги, ще Ви помоля да гласуваме в цялост състава и 

председателите на постоянните комисии, т.е. точка втора. Който е 
съгласен с направените промени и с приетия състав, и 

председателите на постоянните комисии, моля да гласува! 
 

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

точка втора от докладната записка се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане и обсъждане на т.3. Определя 
състав и ръководство на Постоянно действаща комисия от 
общински съветници  към Общински съвет Разград по чл.25, ал.2, 

т.3 от Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси  /ЗПУКИ/, както следва: 
 Стоян Димитров Ненчев  

Радиана Ангелова Димитрова  
Митко Иванов Ханчев 

 Калоян Руменов Монев 
 д-р Левент Али Апти 

Колеги, имате ли други предложения във връзка със състава на 
тази комисия към Общински съвет - Разград? Няма други 

предложения. Моля, който е съгласен с така предложения състав да 
гласува! 

 

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

състава на Постоянно действащата комисия от общински 

съветници към Общински съвет Разград по чл.25 ал.2 т.3 от 

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси  /ЗПУКИ/ се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

За председател на тази постоянна комисия е предложен Стоян 

Димитров Ненчев. Имате ли други предложения за председател на 
тази комисия? Няма такива. Моля, който е съгласен председател на 
Постоянно действащата комисия от общински съветници към 

Общински съвет Разград по чл.25 ал.2 т.3 от Закон за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси  /ЗПУКИ/ 

да бъде Стоян Димитров Ненчев, да гласува! 
 

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

предложението за председател на  Постоянно действащата 

комисия от общински съветници към Общински съвет Разград 
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по чл.25 ал.2 т.3 от Закон за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси  /ЗПУКИ/  – Стоян Димитров Ненчев се 
приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, ще Ви помоля да гласуваме в цялост докладната 
записка с направените промени и взетите решения по процедурното 

предложение в началото. Който е съгласен с тази докладна записка в 
този вид, в който я оформихме заедно с гласуванията си, моля да 
гласува! 

 

Общинският съвет взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 5 

 

С приетия Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската  администрация мандат 2015 - 2019 г. са 

утвърдени десет постоянни комисии по смисъла на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА /, 

които по предмета си на дейност обхващат пълния обем от 

компетенциите на колективния орган за местно 

самоуправление. Съгласно закона и чл. 29 от устройствения 

правилник всеки общински съветник има право да участва най- 

много в три и не по – малко от две постоянни комисии, а 

числеността  на всяка от тях не може да е по-малка от пет члена  

по смисъла на чл. 28 ал. 1 от същия.  

В изпълнение на специфичните изисквания на специалния 

Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси /ЗПУКИ/ от състава на общинския съвет следва да се 
излъчи постоянно действаща комисия на основание чл. 25 ал.2, 

т.3  от същия. 

Спазвайки указанията на нашия правилник поканих на 

среща председателите на групите общински съветници. 

Проведените на 26.11.2015 г. консултации дадоха възможност за 

представяне на предпочитанията на общинските съветници за 

включването им в определени постоянни комисии и за излагане 
позициите на  обединяващите ги групи  за числеността, състава 

и ръководството им при съблюдаване на въведения в чл. 28 ал. 5 

принцип за пропорционално представителство. 
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Водещи критерии за определяне състава и ръководството 

на комисиите са професионална принадлежност, опит, лични 

предпочитания, преобладаваща подкрепа за всяка една 

кандидатура, изразена от ръководствата на групите общински 

съветници. 

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

чл.48, от   ЗМСМА, чл.28 ал. 2 във вр. с чл. 25 и 26 от Правилник 

за организацията и дейността на Общински съвет Разград, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация мандат 2015 - 2019 г. и  чл. 25 ал. 2, т. 3 от Закона 

за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси 

/ЗПУКИ/ и в съответствие с проведени консултации с 
председателите на групите общински съветници , Общински 

съвет Разград, с 29 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали 

се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя численост на постоянните комисии в 

структурата на Общински съвет Разград за мандат 2015 – 2019 

г., както следва: 

1.1     ПК по бюджет, финанси и икономическа политика –  

11 члена; 

 1.2 ПК по управление на общинската собственост, 

приватизация и следприватизационен контрол  - 11 члена; 

1.3.    ПК по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 

гражданите и връзка с неправителствени организации – 9 члена; 

1.4. ПК по устройство и развитие на територията, 

транспорт на общината  - 11 члена; 

1.5. ПК по  околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство – 9 члена; 

1.6.ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване – 11 члена; 

1.7. ПК по образование и наука – 9 члена; 

1.8. ПК по култура, културно – историческо наследство и 

духовни ценности – 7  члена; 

1.9. ПК за младежта, спорта и туризма – 7 члена 

1.10. ПК по международно сътрудничество – 9 члена. 
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2. Определя състав и ръководство на постоянните комисии 

в структурата на Общински съвет Разград за мандат 2015 – 2019 

г., както следва: 

 

2.1. ПК по бюджет, финанси и икономическа политика – 11 

члена; 

 2.1.1. Радиана Ангелова Димитрова– председател 

 2.1.2. Марина Петрова Христова 

 2.1.3. Мариан Пламенов Иванов 

         2.1.4. Милена Дачева Орешкова  

 2.1.5. Веселин Валентинов Спасов 

 2.1.6. Божинел Василев Христов 

 2.1.7. Владимир Димитров Димитров 

 2.1.8. Емине Бейти Хасан 

 2.1.9. Хами Ибрахимов Хамиев 

 2.1.10. Елка Александрова Неделчева 

 2.1.11. Таня Петрова Тодорова 

 

2.2. ПК по управление на общинската собственост, 

приватизация и следприватизационен контрол  - 11  члена 

 2.2.1. Наско Стоилов Анастасов - председател 

 2.2.2. Валентина Маркова Френкева - Белчева 

 2.2.3. Гюлвер Исмаил Хасан 

2.2.4.Марина Петрова Христова 

 2.2.5. Иво Борисов Димитров 

 2.2.6. Джипо Николов Джипов 

 2.2.7. Божинел Василев Христов 

 2.2.8. Калоян Руменов Монев 

 2.2.9. Хасан Халилов Хасанов 

 2.2.10. Илия Христов Илиев 

 2.2.11. Стоян Димитров Ненчев 

  

2.3. ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, 

контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствени организации – 9 члена; 

 

 2.3.1. Калоян Руменов Монев - председател 

2.3.2. Милена Дачева Орешкова 

2.3.3. Стефан Димов Стефанов 

 2.3.4. Мариан Пламенов Иванов 

 2.3.5. Митко Иванов Ханчев 

 2.3.6. Иво Борисов Димитров 
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 2.3.7. Хами Ибрахимов Хамиев 

 2.3.8. Фатме Селим Али 

 2.3.9. Стоян Димитров Ненчев 

 

2.4. ПК по устройство и развитие на територията, 

транспорт на общината  -  11 члена; 

 

 2.4.1. Иво Борисов Димитров - председател 

2.4.2. Веселин Валентинов Спасов  

2.4.3. Радиана Ангелова Димитрова  

 2.4.4. Наско Стоилов Анастасов 

 2.4.5. Галин Пенчев Парашкевов 

 2.4.6. Джипо Николов Джипов 

 2.4.7. Божинел Василев Христов 

 2.4.8. Емине Бейти Хасан 

 2.4.9. Фатме Зелкиф Емин 

 2.4.10. Стоян Димитров Ненчев 

 2.4.11. Петя Ангелова Петкова 

 

2.5. ПК по  околна среда, селско, горско, водно и ловно 

стопанство – 9  члена; 

 

 2.5.1. Валентина Маркова Френкева – Белчева - 

председател 

 2.5.2. Стефан Димов Стефанов 

 2.5.3. Светослав Теофилов Банков 

 2.5.4. Митко Иванов Ханчев 

 2.5.5. Рейхан Ридван Вели 

 2.5.6. Владимир Димитров Димитров 

 2.5.7. Хами Ибрахимов Хамиев 

 2.5.8. Петя Ангелова Петкова 

 2.5.9. Илия Христов Илиев 

 

2.6. ПК по социална политика, трудова заетост, и 

здрапеопазване – 11 члена; 

 

 2.6.1. д-р Красимир Петров Петров - председател 

2.6.2. Надежда Радославова Димитрова 

2.6.3. Наско Стоилов Анастасов 

 2.6.4.  Марина Петрова Христова 

 2.6.5. Стефан Димов Стефанов 

 2.6.6. Веселин Валентинов Спасов 
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 2.6.7. д-р Левент Али Апти 

 2.6.8. д-р Ахтер Исметов Чилев 

 2.6.9. Хасан Халилов Хасанов 

 2.6.10. Янка Трифонова Георгиева 

 2.6.11. Таня Петрова Тодорова 

      

2.7. ПК по образование и наука – 9 члена; 

 

 2.7.1. Милена Дачева Орешкова– председател  

 2.7.2. Галин Пенчев Парашкевов 

 2.7.3. Гюлвер Исмаил Хасан 

 2.7.4. Рейхан Ридван Вели 

 2.7.5. д-р Красимир Петров Петров 

 2.7.6. Хасан Халилов Хасанов 

 2.7.7. Фатме Селим Али 

 2.7.8. Елка Александрова Неделчева 

 2.7.9. Янка Трифонова Георгиева 

 

2.8. ПК по култура, културно – историческо наследство и 

духовни ценности – 7  члена; 

 

 2.8.1. Елка Александрова Неделчева – председател 

2.8.2. Митко Иванов Ханчев 

2.8.3. Надежда Радославова Димитрова 

 2.8.4. Светослав Теофилов Банков 

 2.8.5. Фатме Селим Али 

 2.8.6. Емине Бейти Хасан 

 2.8.7. Фатме Зелкиф Емин 

 

         2.9. ПК за младежта, спорта и туризма –  7  члена 

  

 2.9.1. Галин Пенчев Парашкевов - председател 

 2.9.2. Светослав Теофилов Банков 

 2.9.3. Мариан Пламенов Иванов 

 2.9.4. Владимир Димитров Димитров 

 2.9.5. д-р Ахтер Исметов Чилев 

 2.9.6. Фатме Зелкиф Емин 

 2.9.7. Таня Петрова Тодорова 

 

 2.10. ПК по международно сътрудничество –  9  члена. 

 

 2.10.1. Рейхан Ридван Вели - председател 
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2.10.2.Радиана Ангелова Димитрова  

 2.10.3. Валентина Маркова Френкева - Белчева 

 2.10.4. Гюлвер Исмаил Хасан 

 2.10.5. д-р Красимир Петров Петров 

 2.10.6. Джипо Николов Джипов 

 2.10.7. Калоян Руменов Монев 

 2.10.8. д-р Левент Али Апти 

2.10.9. Янка Трифонова Георгиева 

 

3. Определя състав и ръководство на Постоянно действаща 

комисия от общински съветници  към Общински съвет Разград 

по чл.25 ал.2 т.3 от Закон за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси  /ЗПУКИ/, както следва: 

   1.  Стоян Димитров Ненчев – председател 

   2. Радиана Ангелова Димитрова  

   3. Митко Иванов Ханчев 

    4. Калоян Руменов Монев 

          5. д-р Левент Али Апти 

4. Решението да бъде изпратено на кмета на община 

Разград и на областния управител на област с административен 

център Разград в седемдневен срок от приемането. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Димитрова! 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожо Председател, от името на групата на ПП „ГЕРБ“ Ви 

моля за 10 минути почивка! Благодаря Ви! 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, обявявам 10 минути почивка.  
 

ПОЧИВКА 
ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я 5 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №559. 

Докладна записка от д-р Валентин Василев – кмет на Община 
Разград 
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Относно: Одобрение на изменение на Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие на град Разград. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

С Решение № 493 от 14.12.2013 г. Общински съвет Разград е 
одобрил Интегриран план за градско възстановяване и развитие 
(ИПГВР) на град Разград. С  писмо изх. № 99-006-12311/17.12.2013 

г. Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Регионално 

развитие” също е одобрил плана. Той е програмен документ, 
осигуряващ времева и пространствена обвързаност на проекти, 

действия и инвестиционни намерения, прилагани в три определени 

зони за въздействие - зона с преобладаващ социален характер, зона с 
потенциал за икономическо развитие и зона на публични функции с 
висока обществена значимост. 

В рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“, Управляващият орган на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви Процедура на 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие”, по която конкретни бенефициенти са 39 общини на 
градовете от 1-во до 3-то ниво, съгласно Националната концепция за 
пространствено развитие 2013-2025 г., в т.ч. Община Разград. 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 
конкретизиран за всеки бенефициент. За Община Разград той е в 
размер на 19 829 481,70 лв. Кандидатстването се осъществява чрез 
инвестиционна програма. Програмата включва списъци с 
индикативни основни и индикативни резервни проекти, които са 
включени в Програмата за реализация на Интегрирания план.  

Чрез обявената процедура е предоставена възможност на 
бенефициентите да включат в списъците с проекти от 
Инвестиционната програма и обекти, допринасящи за 
функционалните връзки на града с неговата периферия и 

реализирани извън определените зони за въздействие. Общата 
стойност на безвъзмездната финансова помощ за допълнителните 
обекти не трябва да надвишава 20% от определения финансов 
ресурс за Община Разград и същите следва да бъдат включени в 
ИПГВР. 

В съответствие с т.4 „Изменение на ИПГВР” от 
Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени от 
Министъра на регионалното развитие и благоустройството, 



 83

допълнителните проекти извън зоните за въздействие следва да 
отговарят на определени критерии, като са допустими интервенции 

върху социална, културна, спортна и/или образователна 
инфраструктура, както и зони с потенциал за икономическо 

развитие. 
Имайки предвид допустимите дейности за финансиране по 

инвестиционни приоритети са идентифицирани следните 
допълнителни обекти: 

� Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и 

рехабилитация на дворно пространство на ЦДГ №4 „Митко 

Палаузов”, град Разград; 

Само ще ги изредя.  
� ЦДГ №6 „Шестте ястребинчета”; 

� ЦДГ №12 „Зорница”, град Разград; 

� ЦДГ №3 „Приказка”, град Разград; 

� ЦДГ №5 „Незабравка”, град Разград; 

� Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и 

рехабилитация на дворно пространство на Център за ученическо 

техническо и научно творчество (ЦУТНТ), град Разград; 

� Реконструкция, обновяване и оборудване на 
Исторически музей, град Разград; 

� Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сграда 
на Студентско общежитие, гр. Разград; 

� Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 
многофамилни жилищни сгради на територията на град Разград; 

� Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на 
Център за работа с деца на улицата. 

Изменението на плана се извършва с широко гражданско 

участие, което е едно от принципните изисквания при 

изработването на самия план. В този смисъл, на 29.10.2015 г. със 
заинтересованите страни (неправителствени организации, 

представители на бизнеса, институции в сферата на 
образованието, културата, социалните дейности, браншови 

организации) е проведено обществено обсъждане на изменението 

на плана. 
В съответствие с Методическите насоки за разработване и 

прилагане на плана всяко изменение на одобрен от Управляващия 
орган на ОПРР ИПГВР, включително и по отношение на 
допълнителните обекти, подлежи на оценка от междуведомствена 
работна група, определена със Заповед на Ръководителя на УО на 
ОПРР, като за целта следва да бъдат представени допълнителни 
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документи. Елемент от тях е решение на общински съвет за 
одобрение на изменението на ИПГВР. 

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

т.12  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  и т. 4 „Изменение на ИПГВР” от Методическите 
насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие, утвърдени от Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството през м. май 2015 г., 
Общински съвет Разград, РЕШИ: 

1. Одобрява изменението на Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на град Разград, извършено съгласно 

Методическите насоки за разработване и прилагане на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да предприеме всички 

необходими действия за одобряване на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Разград от страна на УО на 
ОПРР. 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община 
Разград и Областния управител на област Разград в седем дневен 

срок от приемането му. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Василев? 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Да.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, имате възможност да зададете вашите 
въпроси към вносителя. Имате ли въпроси във връзка с тази 

докладна записка? Няма такива. Мнения, становища, предложения? 

Ако нямате желание за това, моля ви, който е съгласен с тази 

докладна записка да гласува, гласуваме електронно. 

 

Общинският съвет взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 6 

 

Община Разград има одобрен от Управляващия орган 

(УО) на Оперативна програма „Регионално развитие” (писмо с 
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изх. № 99-006-12311/17.12.2013 г.) и Общински съвет Разград 

(Решение № 493/14.12.2013 г.) Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Разград. Планът е програмен 

документ, осигуряващ времева и пространствена обвързаност 

на проекти, действия и инвестиционни намерения, прилагани в 

три определени зони за въздействие - зона с преобладаващ 

социален характер, зона с потенциал за икономическо развитие 
и зона на публични функции с висока обществена значимост. 

В рамките на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“, Управляващият орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. (ОПРР) обяви 

Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, 

по която    конкретни бенефициенти са 39 общини на градовете от 

1-во до 3-то ниво, съгласно Националната концепция за 

пространствено развитие 2013-2025 г., в т.ч. Община Разград. 

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 
конкретизиран за всеки бенефициент. За Община Разград той е 
в размер на 19 829 481,70 лв. Кандидатстването се осъществява 

чрез инвестиционна програма. Програмата включва списъци с 
индикативни основни и индикативни резервни проекти, които 

са включени в Програмата за реализация на Интегрирания 

план.  

Чрез обявената процедура е предоставена възможност на 

бенефициентите да включат в списъците с проекти от 

Инвестиционната програма и обекти, допринасящи за 

функционалните връзки на града с неговата периферия и 

реализирани извън определените зони за въздействие. Общата 

стойност на безвъзмездната финансова помощ за 

допълнителните обекти не трябва да надвишава 20% от 

определения финансов ресурс за Община Разград и същите 
следва да бъдат включени в ИПГВР. 

В съответствие с т.4 „Изменение на ИПГВР” от 

Методическите насоки за разработване и прилагане на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, 
утвърдени от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, допълнителните проекти извън зоните за 

въздействие следва да отговарят на определени критерии, като 

са допустими интервенции върху социална, културна, спортна 

и/или образователна инфраструктура, както и зони с потенциал 

за икономическо развитие. 
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Имайки предвид допустимите дейности за финансиране 

по инвестиционни приоритети са идентифицирани следните 

допълнителни обекти: 

� Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и 

рехабилитация на дворно пространство на ЦДГ №4 „Митко 

Палаузов”, град Разград; 

� Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и 

рехабилитация на дворно пространство на ЦДГ №6 „Шестте 
ястребинчета”, град Разград; 

� Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и 

рехабилитация на дворно пространство на ЦДГ №12 „Зорница”, 

град Разград; 

� Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и 

рехабилитация на дворно пространство на ЦДГ №3 „Приказка”, 

град Разград; 

� Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и 

рехабилитация на дворно пространство на ЦДГ №5 

„Незабравка”, град Разград; 

� Реконструкция, обновяване и оборудване на сграда и 

рехабилитация на дворно пространство на Център за 

ученическо техническо и научно творчество (ЦУТНТ), град 

Разград; 

� Реконструкция, обновяване и оборудване на Исторически 

музей, град Разград; 

� Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сграда 

на Студентско общежитие, гр. Разград; 

� Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради на територията на град 

Разград; 

� Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на 

Център за работа с деца на улицата. 

Изменението на ИПГВР се извършва с широко 

гражданско участие, което е едно от принципните изисквания 

при изработването на самия план. В този смисъл, на 

29.10.2015 г. със заинтересованите страни (неправителствени 

организации, представители на бизнеса, институции в сферата 

на образованието, културата, социалните дейности, браншови 

организации) е проведено обществено обсъждане на 

изменението на ИПГВР. 

В съответствие с Методическите насоки за разработване и 

прилагане на ИПГВР всяко изменение на одобрен от 
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Управляващия орган на ОПРР ИПГВР, вкл. и по отношение на 

допълнителните обекти, подлежи на оценка от 

междуведомствена работна група, определена със Заповед на 

Ръководителя на УО на ОПРР, като за целта следва да бъдат 

представени допълнителни документи. Елемент от тях е 
решение на общински съвет за одобрение на изменението на 

ИПГВР. 

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

т.12  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и т. 4 „Изменение на ИПГВР” от 

Методическите насоки за разработване и прилагане на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, 

утвърдени от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството през м. май 2015 г., Общински съвет 

Разград, с 30 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 

няма, 

РЕШИ 

 

1. Одобрява изменението на Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на град Разград, извършено съгласно 

Методическите насоки за разработване и прилагане на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да предприеме 
всички необходими действия за одобряване на Интегриран план 

за градско възстановяване и развитие на град Разград от страна 

на УО на ОПРР. 

Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община 
Разград и Областния управител на област Разград в седем дневен 

срок от приемането му. 
  

ТОЧКА ТРЕТА 
ТЕКУЩИ 

 
Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Преминавам към точка трета – текущи. В тази точка ще обявя, 
че във връзка с нашия Правилник за организацията и дейността на 
Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация Мандат 2015-2019 година, чл.18 и 

чл.20 при мен постъпиха решения:  
= от ПП „ГЕРБ“ за създаване на група с председател Радиана 

Димитрова.  
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= Решение за образуване на група от общински съветници от 
„Реформаторски блок“ с председател Митко Иванов Ханчев.  

= Решение за създаване на група от ПП „БСП“ с председател 
Елка Неделчева.  

= Решение за създаване на група от ПП „ДПС“ с председател 
д-р Левент Апти.  

= И решение за образуване на група от общински съветници – 

Божинел Василев Христов, Калоян Руменов Монев, Владимир 

Димитров Димитров с председател Божинел Василев Христов.  
На основание чл.13, т.10 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-

2019 година, съгласувано с председателите на групи общински 

съветници, определям местата на общинските съветници в зала, 
както следва: 

 

№ 22 - Ахтер Исметов Чилев  
№ 26 -  Божинел Василев Христов  
№ 20 - Валентина Маркова Френкева – Белчева  
№ 18 - Веселин Валентинов Спасов  
№ 27- Владимир Димитров Димитров  
№ 6 -  Галин Пенчев Парашкевов  
№ 28 -  Гюлвер Исмаил Хасан  

№ 2 - Джипо  Николов Джипов  
№ 15 -  Елка Александрова Неделчева  
№ 30 - Емине Бейти Хасан  

№ 1 - Иво Борисов Димитров  
№ 32 -  Илия Христов Илиев  
№ 25 - Калоян Руменов Монев  
№ 9 - Красимир Петров Петров  
№ 21 -  Левент Али Апти  

№ 13 - Мариан  Пламенов Иванов  
№ 4 - Марина Петрова Христова  
№ 5 - Милена Дачева Орешкова  
№10 -  Митко Иванов Ханчев  
№ 3 - Наско Стоилов Анастасов  
№ 31-  Петя Ангелова Петкова  
№ 12 - Радиана  Ангелова Димитрова  
№ 17 -  Рейхан  Ридван Вели  

№  19 - Светослав Теофилов Банков  
№ 11 - Стефан Димов Стефанов  
№ 23 -  Стоян Димитров Ненчев  
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№ 24 -  Таня  Петрова Тодорова  
№ 8 - Фатме Зелкиф Емин  

№ 14 -  Фатме Селим Али  

№ 7 - Хами Ибрахимов Хамиев  
№ 29 - Хасан Халилов Хасанов  
№ 16 - Янка Трифонова Георгиева  

 

И вече след като изпълнихме и тази разпоредба на нашия 
Правилник ще можем от следващото заседание, както предложи 

колегата Димитров да се възползваме от възможностите на чл.78 от 
Правилника за поименните гласувания, за да улесним и ускорим 

работата си, тя да бъде по експедитивна. 
Уважаеми колеги, постъпили са писма и кореспонденция от 

физически и юридически лица, които в съответствие с изискванията 
на чл.13, т.5 от Правилника ще бъдат разпределени в постоянните 
комисии по компетентност. 

Искам още да кажа, че сме получили от Националното 

сдружение на общините в Република България материали, които 

всеки от вас има на банката си. Благодарни сме и на Областния 
информационен център, който ни предлага и ни подарява полезни за 
всеки един общински съветник неща. 

Благодаря Ви за ползотворната работа на днешната сесия, 
обявявам заседанието на Общинския съвет – Разград за закрито в 
17:15 часа. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ Не се чете 
         /Надежда Радославова/ 
 

ПРОВЕРИЛ СЕКРЕТАР: /П/ Не се чете 
/Наско Анастасов/ 
 

 

 

 

 


