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   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 20 

 

 
 От проведеното Тържествено  заседание на Общински съвет - 

Разград на 27.01. 2017 година, от 11.00 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  26. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 25 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включи общински съветник Галин 

Парашкевов.  

По уважителни причини отсъстваха общинските съветници: 

Валентина Френкева; Джипо Джипов;  Мануел Василев; Марина Христова; 

Светослав Банков; Стоян Димитров и Хами Хамиев. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

На заседанието присъстваха: Областния управител на Област 

Разград Манол Кившанов; д-р Валентин Василев – Кмет на Община 

Разград; госпожа Галина Георгиева  – зам. -  кмет на Община Разград; 

господин Ердинч Хасанов – зам. -  кмет на Община Разград; народния 

представител от 43- то  Народно събрание Михаил Тодоров, господин 

Венелин Узунов дългогодишен кмет на Общината, представители на 

общинска администрация, кметове на населени места, журналисти, 

граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Увагаеми госпожи и господа общински съветници, скъпи гости,  

За мен е чест и удоволствие да ви кажа добре дошли на 

тържествената сесия на Общински съвет Разград, посветена на 28 януари – 

Деня на нашия град. Наши гости днес са: Областният управител на Област 

Разград - Манол Кившанов; д-р Валентин Василев – Кмет на Община 

Разград; госпожа Галина Георгиева  – зам. -  кмет на Община Разград и 

господин Ердинч Хасанов – зам. -  кмет на Община Разград. В залата е и 

народния представител от 43- то  Народно събрание Михаил Тодоров. 

Благодаря на всички, които ни уважиха с присъствието си. Кмета ми 

подсказва, че и господин Венелин Узунов е тук сред нас, дългогодишен 

кмет на Общината. Добре дошъл и на Вас! Благодаря Ви за вниманието и 

за уважението.  
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Много ми е приятно  да обявя още едни специални гости и това са 

ученици от девети и десети клас на четири професионални и профилирани 

гимназии от град Разград, които участват в проекта на Младежки 

парламент, който се нарича „Фабрика на детските мечти гр. Разград“  и 

участват в реализацията на забавната, интелектуална игра „Точно в 4 и 20“. 

Приятно ми е да ви запозная какъв е регламента и условията за тази игра, 

защото наистина е интересно и любопитно. Целта на играта е да бъде 

стимулирано логическото мислене на учениците и повишаването на 

тяхната интелектуална култура, да бъдат стимулирани техните екипни 

взаимоотношения. Учениците печелят не материални награди, а са 

стимулирани за усилията си с посещения на държавни институции – 

Общински съвет; Министерство на образованието и науката;  музеи в гр. 

София; паметници на културата. Това е една от техните награди, в 

същност, за участието в тази игра - посещението на Тържествената ни 

сесия, посветена на 28 януари, а голямата награда, доколкото разбрах, за 

всички участници в играта е един ден в компанията на екипа на Господари 

на ефира, където те ще участват в заснемането на предаването. От името на 

всички общински съветници ви желая още много такива добри проекти, в 

които да участвате, и които да реализирате. Здраве и много късмет! 

Благодаря ви за това, че сте тук.         

 

За днешната сесия са се регистрирали 25 общински съветници. По 

уважителни причини отсъстват: Валентина Френкева; Джипо Джипов;  

Мануел Василев; Марина Христова; Светослав Банков; Стоян Димитров и 

Хами Хамиев. Имаме кворум според изискването на чл. 27, ал.2 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с 

чл.53, ал.1 от Правилника за организацията на Общински съвет Разград, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Мандат 2015 – 2019 година. Откривам тържествената сесия на 27.01. 2017 

година, посветена на 139 – тата годишнина от Освобождението на Разград. 

 

Звучат химните на Република България и Обединена Европа.  

 

Кворумът ни се е покачил на 26 общински съветници.  

 

Дежурен секретар на днешната тържествена сесия е общински 

съветник Петя Петкова. 

 

 Любопитен факт е това, че общинският съветник който има късмета 

да е такъв на всичките ни тържествени сесии, миналата година по същият 

начин. Смятам го за късмет това и му пожелаваме във всички други сфери 

на живота да е така. Пристъпваме към обсъждане на дневния ред, който е 

от две точки:   
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 1. Слово на председателя на Общински съвет – Разград по случай 

Деня на Разград – 28 януари.  

 2. Докладна записка. 

 

 Давам ви думата за въпроси, изказвания и предложения във връзка с 

така предложеният дневния ред. Не виждам желаещи. Пристъпваме към 

гласуване на дневния ред за тържествената сесия на Общински съвет 

Разград. Моля гласувайте.  

 

С 25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

дневният ред се приема.  

  

 Пристъпваме към изпълнение на точка първа от него.  

 

ТОЧКА ПЪРВА 

 

 Слово на председателя на Общински съвет – Разград по случай Деня 

на Разград – 28 януари.  

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на Общински съвет 

Разград 

 

  Уважаеми съграждани,  

  Уважаеми общински съветници, 

  Скъпи гости, 

 

Всяка година на 28 януари ние, гражданите на Разград, заставаме с 

преклонение пред руските воини от 13-ти корпус на княз Дондуков- 

Корсаков, донесли свободата ни. Българският народ очаква и желае 

войната от 1877-78 г. Тя е единствения път за решаване на „Българския 

въпрос”, възникнал след кървавото потушаване на Априлското въстание. С 

особена сила и днес звучат думите на великия френски писател Виктор 

Юго: „Там някъде на картата на света гине един народ, а Европа нехае”. 

Зверствата предизвикват съвестта на човечеството да проговори. В защита 

на българите се обявяват известни личности като: Джузепе Гарибалди, 

Константин Иречек, Лев Толстой, Фьодор Достоевски, Иван Тургенев, 

Дмитрий Менделеев и редица други. Европейските народи принуждават 

дипломацията да се намеси в полза на българския народ. Повече от шест 

месеца продължават преговорите, на които се разиграват явни и прикрити 

дипломатически интриги. Цариградската конференция показва 

невъзможността „Източният проблем” да се реши по мирен път. Тогава 

единствено възможният начин се оказва пътят на войната. На 24 април 
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1877 г. в Кишинев от името на руския император Александър ІІ е прочетен 

Манифестът за обявяване на тази война. Руската армия тръгва в своя 

победоносен поход на Балканите. Военните хроники записват селища, край 

които с безпримерен героизъм е начертан победоносния ход на войната. 

Сраженията край Плевен и Шипка, Стара Загора и Шейново се превръщат 

в жалони на свободата. Картината на войната е попълнена с имената на 

войните от многонационалната руска армия, които се сражават в едно с 

българските опълченци. Техният  героизъм и себеотрицание на връх 

Шипка бележат необратимия ход на събитията. В тези победоносни 

сражения са записани имената и на 68 опълченци, чиито живот е свързан с 

Лудогорието и Разград. В името на Освобождението опълченците Димитър 

Енчев от с. Хърсово и Георги Христов от Разград отдават живота си. 

Тяхната саможертва и тази на хилядите други воини довежда до 

разкъсване на робските окови, сковали народа ни близо пет века.  

По своя характер тази война е справедлива, освободителна и 

прогресивна. В резултат на решенията от Сан- Стефано на политическата 

карта на Европа е възстановена България. С мирния договор се ликвидират  

съществуващите деспотични порядки, наложени и отстоявани в 

продължение на векове. Войната изиграва ролята на буржоазно-

демократична революция, защото чрез нея се променя статутът на 

българското общество. От безправни поданици на султана жителите на 

свободна България стават граждани, имащи една от най-либералните 

конституции в Европа. В края на ХІХ и началото на ХХ в. младото 

българско общество намира своето достойно място сред европейските 

народи.  

 

Уважаеми съграждани, 

Изминаха 139 години от деня, в който в Разград влизат войските на 

княз Дондуков – Корсаков. Нека пазим свята тяхната памет. Нека пазим 

свята паметта на отдалите живота си воини и местата, където е извоювана 

нашата свобода. Съдбоносната дата 28 януари 1878 г. се превърна в жалон 

от миналото към бъдещето на Разград. Символ на едно ново начало за един 

нов, достоен живот.    

Честит празник! 

 

Давам думата за приветствие на Областния управител господин 

Манол Кившанов. Заповядайте, господин Кившанов! 

 

Г-н Манол Кившанов – Областен управител на Област Разград 

Уважаеми господин Василев, уважаема госпожо Радославова, 

уважаеми общински съветници, дами и господа,  

Утре се навършват 139 години от Освобождението на Разград. 28 

януари е ден на преклонение пред подвига на всички знайни и незнайни 
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герои дали живота си за вярата и Освобождението на нашия град, които с 

върховна саможертва, с храбър и непреклонен български дух  извоюваха 

свободата ни. Длъжни сме да тачим своята история, да не забравяме тези 

дни носещи дух на патриотизъм и да бъдем горди, че сме потомци на 

славен и борбен народ. Нашите почитания поддържат живи времената на 

безгранична смелост, силния порив на българските корени и огромната 

надежда за по – добро и светло бъдеще. Най –важният урок, който ни 

оставиха нашите предци и който винаги трябва да помним е да работим за 

доброто на обществото и смисъл за поколенията след нас, защото 

свободата е право, но и отговорност. Затова 139 години след тази 

историческа дата трябва ясно да поемем отговорността си към нашите 

деди, да се изправим пред своя дълг, мисия и отговорност, за да 

посрещнем посланията на времето и предизвикателствата на днешния и 

утрешен ден. Нека сведем глави и да отдадем почит пред подвига и 

паметта на героите, пред храбрите им дела, безграничните им страдания и 

силната им вяра в бъдещето и във всичко българско. 

Честит празник!  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС          

Благодаря Ви! Давам думата на Кмета на Община Разград доктор 

Валентин Василев.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Уважаема г-жо Председател на Общински съвет Разград, 

  Уважаеми г-н Областен управител, 

 Уважаеми общински съветници, 

 Уважаеми съграждани и гости на Разград, 

 С изключително удоволствие Ви приветствам по повод 

тържествената сесия на Общински съвет днес. В рамките на няколко дни 

ние празнуваме Освобождението на града, за което в историята ни се пазят 

много спомени, архиви, съхранени с дълбока почит към миналото. Част от 

освободителните битки са се водили с помощта на съюзници като 

румънските и руските ни побратими, до нашите деди на бойното поле са 

заставали и финландски войници. Всички те заслужават дължимото и 

техните съвременни поколения ще бъдат винаги наши скъпи гости за 

отбелязване на Деня на Разград.  

Благодарим на всички, които честват тържествата заедно с нас, благодарим 

на всички разградчани, които обичат и милеят за града си. Такива 

исторически дни правят от нас едно цяло, защото ние сме неизменна част, 

продължение на нашето минало и защото от нас ще се изгражда нашето 

бъдеще. 

 Честит празник на Разград! 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Във връзка с 28 януари са получени поздравителни адреси от:  

= Управителен съвет на Асоциацията на българските градове и 

региони; 

= д-р Хасан Адемов – председател на Комисията по труда, 

социалната и демографска политика, член на Комисията по здравеопазване 

в 43 – тото Народно събрание; 

= проф. Христо Белоев – Председател на Общински съвет гр. Русе; 

= проф. д-р Велизара Пенчева – ректор на Русенски университет; 

= Любомир Христов – Кмет на Община Шумен; 

= Теодор Георгиев – Вицепрезидент „Производство и управление 

Европа“ на „Амилум България“ ЕАД; 

= Александър Александров – Президент на професионален клуб 

„Лузогорец 1945“  

= Теменуга Газдова – управител на „Биовет“ АД клон Разград; 

= д-р Николай Денев – управител на „ДКЦ 1“ Разград. 

Благодаря на всички за уважението и вниманието!  

 

С това изчерпахме точка първа от дневния ред и преминаваме към 

изпълнение на точка втора.              

 

ТОЧКА ВТОРА 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Община Разград 

Относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на град 

Разград“ по случай 28 януари – Ден на Разград. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Във връзка с 28 януари – Ден на Разград, Община Разград връчва най-

високото отличие „Почетен гражданин на град Разград”. 

С отличието се удостояват лица с особени заслуги към града, общината 

и родината във всички области на обществения живот, за дългогодишна 

обществено-полезна дейност, високи морални постъпки или действия в името 

на обществото и личността, за изключителни постижения в областта на 

науката, културата, спорта и др.  

На основание чл. 19, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 8 от Правилника за 

символите, почетните звания,наградите и паметните знаци на Община 
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Разград е постъпило предложение за удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град Разград”, както следва:  

1.Предложение с вх. № АО-05-03-11046/30.12.2016 г.от  граждани за 

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Разград” на 

ДУЛИНКО ПЕЕВ ДУЛЕВ. 

 

Роден  на 23 февруари 1947 година в село Дебнево, Троянско.  

Завършил е българска филология във Великотърновския университет 

„Св.св.Кирил и Методий“.  

От 1973 година живее и работи като журналист в Разград,  като за 

известен период работи и като драматург на ДТ „Антон Страшимиров“, а 

също и като специалист в Дирекция „Култура“ на Общината. 

Автор е на поетичните книги „Образцови хора“ /1987/, „Записки на 

пенсионирания мускетар“ /1997/, „Записките на замръзналия шерп“ /2001/, 

„Тъжносмешни стихотворения“ /2010/, „Онкологична стихотерапия“ 

/2015/, „Класически и други творби“ /2016/, както и на историко-

публицистичните изследвания „Разградските карикатурни изложби“ /2003/ 

и „Епопея на незапомнените Разград и Сръбско-българската война през 

1885 г.“ /2007/. 

Негови творби са публикувани в редица български и чуждестранни 

вестници, списания, антологии и библиотечни поредици, носител е на 

десетки литературни и журналистически награди, а също и на наградите 

„Златен пегас“ и „Никола Икономов“ на Община Разград. 

Членувал е в Съюза на българските писатели, Съюза на българските 

журналисти и Съюза на  българските кинодейци. 

Автор е на десетки краеведски изследвания и публикации в печата за 

миналото на Разград и района, които са безспорен принос, както за 

популяризирането на родния край, така и за патриотичното възпитание на 

младото поколение. 

Със своята ярка дарба на писател и публицист, както и с 

отстояването на високи и принципни граждански позиции, Дулинко Дулев 

от десетилетия е не просто признат и утвърден автор, а човек-институция в 

националното публично пространство, при това свързван винаги с Разград. 

С острото си и критично перо, с гражданския си патос и безспорен 

творчески талант, той винаги е бил воин на свободата, истината, 

справедливостта и толерантността  и днес, но и във времена, когато това не 

беше позволено и не беше безопасно, тъй че е безспорен и приносът му за 

формирането и отстояването на демократичните ценности и на 

гражданското общество в нашия регион и в страната.  

Дулинко Дулев е творец и общественик със съществен принос за 

издигането и утвърждаването на престижа на Разград и Разградска община 

и кандидатурата му за носител на званието „Почетен гражданин на град 

Разград“ е напълно заслужена и достойна. 
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Предвид гореизложеното, във връзка с 28 януари – Ден на Разград, 

на основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.8, ал. 2 и чл. 19, ал. 1, т. 3 от Правилника за 

символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община 

Разград и внесено предложение от граждани до кмета на общината с 

входящ номер от 30.12.2016 г., предлагам на Общински съвет Разград да 

вземе следното Решение:  

Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” ДУЛИНКО ПЕЕВ ДУЛЕВ – изявен поет, 

журналист и общественик, за неговите професионални и творчески 

постижения, обществена активност, допринесъл с цялостния си упорит 

труд за издигане и утвърждаване на престижа на нашия град. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви! Докладната записка с вх. №15 е разгледана в 

постоянната комисия по култура, културно – историческо наследство и 

духовни ценности. 

Госпожо Неделчева, ще Ви помоля да докладвате за становището на 

комисията. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, на свое заседание 

проведено на 20 януари 2017 година постоянната комисия по култура 

единодушно подкрепи докладната записка и предложената кандидатура за 

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Разград” 

ДУЛИНКО ПЕЕВ ДУЛЕВ, с 5 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ 

няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате възможност да зададете въпроси към вносителя 

на докладната записка. Не виждам желаещи. Изказвания и предложения 

във връзка с тази докладна. Заповядайте, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, 

уважаеми гости, уважаеми Почетни граждани на Разград и тук 

присъстващи в залата, и тези които не са успели днес да бъдат заедно с нас, 

да си призная първоначално, в предишните дни, нямах намерение да 

изказвам становище по предложената номинация, защото самото име 

Дулинко Дулев достатъчно говори за този човек и качествата, които 

притежава и най – вече за това какво е дал на Разград. Това е един 

нестандартен човек, който трудно можем да вкараме в клишета и в 
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ограничителни рамки. Водещ автор на национално ниво, журналист, 

сатирик, мислител и много често и мъдрец. Убедена съм, че списъка с 

определения за Дулинко може да бъде продължен още, но спирам до тук, 

защото има вероятност да пропусна нещо, което го характеризира най – 

точно. Много често се обръщам към него с Дулинко и говоря за него на 

малко име и си позволявам да го направя това нещо, защото и когато 

работих за известно време като журналист в един местен вестник и като 

човек, който се вълнува от  проблемите на Разград  винаги съм се учила от 

него как да изразявам и да отстоявам гражданската си позиция. Искам да 

ви кажа, че да се стигне нивото на Дулинко Дулев не е лесно, но пък за 

сметка на това е едно огромно предизвикателство и удоволствие да го 

следваш. Дулинко е една изключително достойна личност, както казах 

човек, който много е дал за Разград и ще продължава да дава. Още през 

тази година ще бъде издадена още една негова книга, свързана с юбилея на 

Разградския театър. Така че аз смятам, че кандидатурата му е 

изключително достойна. Но не това провокира днешното ми изказване, а  

по – скоро една публикация, която преди може би десетина дни прочетох в 

местен вестник   от наш съгражданин, който дълги години вече живее 

извън Разград. И за какво по – точно става въпрос. Предполагам, че 

повечето от нас са прочели статията и след което аз изпитах наистина срам 

и неудобство от думите, с които бяхме наречени общинските съветници и 

в частност членовете на комисията по култура. Цитирам: „ Стерилни 

общественици и стерилни критици“. Но уважаеми колеги като се замислих 

си дадох сметка, че ние май сме си ги заслужили тези определения, защото 

в последните години, в Общинския съвет става практика да превръщаме 

всяка една номинация в разпъване на кръст и в опозоряване на достойни 

хора, предложени за  различни общински награди и в повечето случаи това 

се случва, защото или не ни харесват политическите пристрастия на 

номинираните, или са предложени не от правилната партия. По този начин 

в много хора оставихме огромни огорчения и обида, въпреки че в крайна 

сметка са получили общинската награда. Затова днес се обръщам към 

всички колеги общински съветници: Убедена съм, че можем да прекратим 

тази порочна практика и да превръщаме общинските награди в наказание. 

Убедена съм, че въпреки различията, които имаме по други въпроси, в 

други заседания на Общинския съвет, в такива тържествени моменти  

можем да подкрепяме достойните хора на Разград, защото те останаха 

малко. И искам да завърша с един цитат от статията, която визирах преди 

малко: „Уважаеми колеги, не се свинете да изразите уважение към 

Дулинко Дулев“.    Благодаря ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Други желаещи за изказвания. Заповядайте, 

доктор Апти. 
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Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. От името на политическата 

група ще изразя нашето становище. Аз ще бъда по – кратък и изложението 

ми ще бъде малко по – нестандартен начин като епиграмка, посветена на 

автора на епиграми, без да имам претенции естествено за така високи 

творчески постижения по отношение на епиграмите, а именно: „ От Троя 

до Троян постлана с легенди история, щом Приам герой е в „Илиада“ то 

Дулинко е на Разградска плеяда, достоен за нашата награда“ . 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи за изказвания? Госпожо Димитрова, 

заповядайте. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги общински 

съветници, ще отправя една кратка реплика към госпожа Неделчева. 

Прекрасно бе изказването й в първата част и нелицеприятно във втората 

част. От името на Политическа партия „ГЕРБ“ заявявам, че не сме имали и 

каквото и да било съмнение относно удостояването със званието „Почетен 

гражданин на Разград“ на Дулинко Дулев. Напротив, аз съм един от 

хората, които са в Инициативния комитет. След като чух и позицията на 

друга Политическа партия започвам да мисля, че в случая отново искаме, 

изказвайки добри слова да опорочим нещо, което е толкова хубаво. Така че 

мисля че няма нито един общински съветник в тази зала, който да се 

съмнява в това, че Дулинко Дулев трябва да бъде удостоен с това звание. 

Благодаря ви колеги.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Реплика ли? Заповядайте, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Аз се радвам, че от това което чувам и от групата на ДПС, и от 

групата на ГЕРБ, защото то е потвърждение на това, което преди малко 

казах, че съм убедена, че наистина понякога можем да загърбим 

различията си и да подкрепим нещо достойно и хубаво за Разград, но бях 

провокирана да направя това изказване, защото сме били много пъти 

свидетели как в тази зала, по повод на други номинации, са се случвали 

точно тези неща за които говорих. Благодаря.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Господин Ханчев, заповядайте. 

 

Г-н Митко Ханчев – Реформаторски блок 
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От името на групата на Реформаторския блок ще направя вероятно 

най – краткото изказване в историята на нашия Общински съвет, то е по 

повод на внесената докладна записка за Дулинко и от една дума „Достоен“. 

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи за изказвания и предложения във 

връзка с докладната записка? Не виждам такива. И си мисля, че именно 

това звание и предложението за него днес ще спре да ни дели на групи. 

Искрено се надявам, че ще ни обедини. Така че ви призовавам да гласувате 

докладна записка с вх. №15. Моля гласувайте.  

 

Г- жа Петя Петкова – дежурен секретар  

Гласували общо 26 общински съветници, „ЗА“ – 26, „против“ и 

„въздържали се“ – няма. 

 

Бурни аплодисменти в залата. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Може би аплодисментите трябваше да бъдат след оповестяване на 

гласуването. С 26 гласа „ЗА“ , без „против“ и без „въздържали се“ 

докладната записка се приема. Честито на господин Дулинко Дулев. 

Абсолютно заслужено е това звание точно за личност като него.  

 

Аплодисменти в залата. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 274 

 

Във връзка с 28 януари – Ден на Разград, Община Разград връчва 

най-високото отличие „Почетен гражданин на град Разград”. 

С отличието се удостояват лица с особени заслуги към града, 

общината и родината във всички области на обществения живот, за 

дългогодишна обществено-полезна дейност, високи морални постъпки 

или действия в името на обществото и личността, за изключителни 

постижения в областта на науката, културата, спорта и др.  

На основание чл. 19, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 8 от Правилника за 

символите, почетните звания,наградите и паметните знаци на Община 

Разград е постъпило предложение за удостояване със званието „Почетен 

гражданин на град Разград”, както следва:  
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1.Предложение с вх. № АО-05-03-11046/30.12.2016 г.от  граждани за 

удостояване със званието „Почетен гражданин на град Разград” на 

ДУЛИНКО ПЕЕВ ДУЛЕВ. 

Роден  на 23 февруари 1947 година в село Дебнево, Троянско.  

Завършил е българска филология във Великотърновския 

университет „Св.св.Кирил и Методий“.  

От 1973 година живее и работи като журналист в Разград,  като 

за известен период работи и като драматург на ДТ „Антон 

Страшимиров“, а също и като специалист в Дирекция „Култура“ на 

Общината. 

Автор е на поетичните книги „Образцови хора“ /1987/, „Записки 

на пенсионирания мускетар“ /1997/, „Записките на замръзналия 

шерп“ /2001/, „Тъжносмешни стихотворения“ /2010/, „Онкологична 

стихотерапия“ /2015/, „Класически и други творби“ /2016/, както и на 

историко-публицистичните изследвания „Разградските карикатурни 

изложби“ /2003/ и „Епопея на незапомнените Разград и Сръбско-

българската война през 1885 г.“ /2007/. 

Негови творби са публикувани в редица български и 

чуждестранни вестници, списания, антологии и библиотечни 

поредици, носител е на десетки литературни и журналистически 

награди, а също и на наградите „Златен пегас“ и „Никола Икономов“ 

на Община Разград. 

Членувал е в Съюза на българските писатели, Съюза на 

българските журналисти и Съюза на  българските кинодейци. 

Автор е на десетки краеведски изследвания и публикации в 

печата за миналото на Разград и района, които са безспорен принос, 

както за популяризирането на родния край, така и за патриотичното 

възпитание на младото поколение. 

Със своята ярка дарба на писател и публицист, както и с 

отстояването на високи и принципни граждански позиции, Дулинко 

Дулев от десетилетия е не просто признат и утвърден автор, а човек-

институция в националното публично пространство, при това 

свързван винаги с Разград. С острото си и критично перо, с 

гражданския си патос и безспорен творчески талант, той винаги е бил 

воин на свободата, истината, справедливостта и толерантността  и 

днес, но и във времена, когато това не беше позволено и не беше 

безопасно, тъй че е безспорен и приносът му за формирането и 

отстояването на демократичните ценности и на гражданското 

общество в нашия регион и в страната.  

Дулинко Дулев е творец и общественик със съществен принос за 

издигането и утвърждаването на престижа на Разград и Разградска 

община и кандидатурата му за носител на званието „Почетен 

гражданин на град Разград“ е напълно заслужена и достойна. 
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Предвид гореизложеното, във връзка с 28 януари – Ден на Разград, 

на основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.8, ал. 2 и чл. 19, ал. 1, т. 3 от Правилника за 

символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община 

Разград и внесено предложение от граждани до кмета на общината с вх. 

№ АО-05-03-11046/30.12.2016 г., Общински съвет Разград, с 26 гласа 

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

  

РЕШИ: 

 

Общински съвет Разград удостоява със званието „Почетен 

гражданин на град Разград” ДУЛИНКО ПЕЕВ ДУЛЕВ – изявен поет, 

журналист и общественик, за неговите професионални и творчески 

постижения, обществена активност, допринесъл с цялостния си 

упорит труд за издигане и утвърждаване на престижа на нашия град. 

Настоящето решение да се изпрати на кмета на общината и на 

областния управител в седемдневен срок от приемането му. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Уважаеми колеги, скъпи гости, изчерпахме дневният ред на 

днешната Тържествена сесия, посветена на 28 януари – Ден на Разград. 

Искам да ви поканя довечера, от 18.00 часа, на концерта в Общински 

културен център, където ще бъде проведен и ритуала по връчване на най-

високото звание на Община Разград и на Общински съвет Разград 

„Почетен гражданин на Разград“. Каня ви разбира се и на всички събития, 

които са посветени на тази дата, която бележи нашето Освобождение.    

 Честит празник в аванс! 

 

 В 11.51 часа закривам тържествената сесия на Общински съвет 

Разград.  

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                           / Надежда Радославова / 

 

          ПРОВЕРИЛ           СЕКРЕТАР:  

                        /Петя Петкова / 

 

 

 


