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   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 22 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 28.02. 

2017 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  32. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 30 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници 

Валентина Френкева и Хами Хамиев. 

По уважителни причини отсъства общински съветник Янка 
Георгиева. 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

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

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

секретари на читалища в Община Разград; журналисти; граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добър ден на всички. За днешната редовна сесия на Общински съвет 
Разград  са се регистрирали 30 общински съветници. 

По уважителни причини отсъства общински съветник Янка 
Георгиева.  

Дежурен секретар на днешното заседание ще бъде общински 

съветник Владимир Димитров.  

 

Преди да започнем с дневния ред искам предварително и в аванс да 
ви поздравя с настъпващите празници и с този, който следва в утрешния 

ден с пожелания за здраве, за берекет, за дълголетие. Имате на банките си, 

всички общински съветници, мартенички в духа на празника. Наистина с 
пожелания за всички хубави неща не само на тази дата, но и през цялата 
година. Такива мартеници от Общинския съвет сме подготвили и за Кмета 
на Общината и за заместник кметовете - госпожа Георгиева и господин 

Хасанов, както и за журналистите, които са наши неизменни и желани 
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разбира се партньори във всичко което правим. Имам постъпила молба от 
общински съветник Мануел Василев и му давам думата. Заповядайте. 

 

Г-н Мануел Василев – Реформаторски блок  

Благодаря, госпожо Председател. Благодаря за пожеланията. През 
март месец има много празници аз използвам дадената ми възможност тъй 

като повечето покани бяха разпратени, следващия понеделник, на 6 март, 
се навършват 45 години, в същност е патронния празник на гимназията, 

която ще чества своята 45-та годишнина. Използвам възможността знам, че 
много от вас няма да могат да присъстват, но отправям покана чрез Вас и 

към всички общински съветници всички ангажирани към най – старата 
профилирана гимназия в Разград  заповядайте в читалище „Развитие“ 

следващия понеделник. И смятам, че всички в Разград, Община Разград 

сме длъжници на тази гимназия. Стига е обикаляла, за 45 години четвърта 
сграда сменяме, трябва да го решим този въпрос. Благодаря ви.         

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря и призовавам всички колеги да присъстваме и да 
уважим Мануел Василев като директор на тази престижна гимназия. 

Много благодаря за поканата лично. Пристъпваме към разглеждане на 
дневния ред за днешното заседание. Той ви е предложен в три точки:  

1.Докладни записки. 

2.Питане. 

3.Текущи. 

Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам 

желаещи.Пристъпваме към гласуване на дневния ред за днешната сесия. 

Моля гласувайте.   

 

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

дневният ред за днешната сесия се приема. 
 

Пристъпваме към изпълнение на точка първа от него.  

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх. № 49. 

Докладна записка от Иво Димитров – Общински съветник от групата 

на Реформаторския блок 
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Относно:   Приемане на декларация от Общински съвет Разград 

срещу намеренията за изграждане на бежански центрове от отворен 

и/или затворен тип на територията на община Разград. 

Заповядайте, господин Димитров, да ни запознаете с докладната 

записка. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Благодаря. Уважаеми колеги, аз мисля, че няма тук, в залата, някой, 

който да не е запознат тъй като тя е минавала вече, това е четвърто нейно 

внасяне в Общинския съвет, и е минавала през всички постоянни комисии 

на Общинския съвет. В комисията по законност  е минавала четири пъти. И 

тъй като тя досега не събира необходимото мнозинство тъй като някои 

групи общински съветници като ДПС гласуват твърдо „против“ , а други 

….. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да представите докладната 
записка …… 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Аз да не говоря пък случайно за ланшния сняг, госпожо Председател.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

По същество. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

По същество. Да това е съществото защо не се приема тази докладна 
записка.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това ще Ви помоля да го оставите за изказване. Ще Ви помоля да ни 

запознаете с текста на докладната записка.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Вие ако смятате, че като вносител ще ми вкарвате в устата това, 

което бихте желали да чуете няма как да го направите. Аз като вносител 

имам право да я представя по начина, по който като вносител съм решил 

да го направя, а не литературно да Ви чета това, което е внесено. Моля Ви 

да направите тази разлика, да я осмислите и след това да се обаждате, 

когато не Ви е работата да прекъсвате общински съветници тъй като 

нямате никакво основание и няма никакъв лимит от този Правилник, който 

Вие тъпо предложихте и тъпо беше приет. Нямате право да ме прекъсвате 
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и да искате по някакъв вам угоден начин да бъде представена   
декларацията. 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да не ползвате квалификации 

като Тъпия Правилник, който е приел този Общински съвет. 
 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Моля, извинявам се за изказа. Моля да бъде коригирано в протокола 

където съм казал „тъпо“ да бъде заменено с „изключително умно“. Така. 

Продължавам да представям докладната записка. Тя не беше приета, но 

сега има коренни размествания в Общинския съвет и хора, които са били 

от групите на ДПС вече представляват ДОСТ в листите за избор на  ….. 

/някой от общинските съветници репликира общински съветник Иво 

Димитров/ не нищо не ме  бърка защо. Има и от ДОСТ такива, които са 
влезли в Реформаторския блок защо нищо не ме бърка.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Отговарям така на реплика.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Няма реплика по време на представяне на докладните записки. Ще 
Ви помоля да ни запознаете със съдържанието по същество за последен 

път. 
 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Отговарям на някой, който иска да провокира полемика по време на 
представянето на декларацията от мен.  Така. Продължавам. Ако искате 

малко да Ви разведря с литературно четене:  
Уважаеми  госпожи и  господа  общински съветници, 

В последните дни с особена актуалност пред обществеността на 

разградска община стои въпроса за настаняване на бежанци и мигранти. 

Това налага в спешен порядък Общински съвет Разград да изрази 

становище по този въпрос.  

И тъй като това вече не е направено многократно с още по – страшна 
сила виси въпроса за отношението на общинските съветници към 

изграждането или  забраната чрез тази декларация на изграждане на такива 
центрове за мигранти.  

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 
следното Решение:  
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Засиленият мигрантски натиск, бунта на мигрантите в Харманли, 

бунта и размириците предизвикани в Швеция и в други Европейски 

държави  от нелегални мигранти и липсата на изразена позиция на 
общинската администрация по въпроса за изграждането на мигрантски 

лагери на територията на Община Разград налагат изразяването на твърда 
и недвусмислена позиция от общинския съвет Разград, която да отразява 
становището на нашите избиратели.  

Предвид гореизложеното и на основание Чл.21(2) от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и   Чл.8(1) от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, 

неговите комисии  и взаимодействието му с общинската администрация 

Мандат 2015 - 2019 год. Р Е Ш И: 

1. Приема следната декларация: 

  

    Д Е К Л А Р А Ц И Я 

На Общински съвет Разград 

  

Ние, общинските съветници от в Общинският съвет Разград 

категорично се противопоставяме срещу намеренията за изграждане на 
бежански центрове от отворен и/или затворен тип на територията на 
община Разград. Считаме, че подобни действия са в разрез с обществената 
нагласа и желания на гражданите на Разградска Община и са в тяхна вреда. 

Декларираме, че няма да допуснем разкриване на бежански центрове от 
открит и/или закрит тип на територията на Община Разград. 

Общинският съвет Разград категорично се обявява против 

изграждането на бежански центрове от открит и/или закрит тип и ще води 

непримирима борба, използвайки всички възможни и позволени от закона 
действия срещу тяхното разполагане на територията на община Разград, 

както и за настаняването на бежанци, и мигранти на територията на 
Община Разград. 

След задълбочен и обстоен анализ на общинската инфраструктура, 

капацитета на предлаганите социални услуги и възможностите на 
здравеопазването на територията на Община Разград констатирахме, че те 
не са достатъчни да поемат бежанци и мигранти. 

Заявяваме недвусмислено и категорично, че Общинският съвет 
Разград при никакви обстоятелства не е давал и няма да дава мандат на 
кметската администрация да води каквито и да е разговори, преговори, и 

да поема ангажименти от името на Община Разград за изграждане на 
подобни общежития, и за приемане на бежанци и мигранти на територията 
на Община Разград. 

Настоящата декларация е приета на основание Чл.21(2) от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и   Чл.8(1) от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, 
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неговите и взаимодействието му с общинската администрация Мандат 
2015 - 2019 год. 

Така че аз ви призовавам уважаеми дами и господа общински 

съветници да се вслушате в разума и в това, което обществеността и хората 
на Разградска община желаят, а то е да не бъдат приемани мигранти ….  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров. Приключихте ли?  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Е, Вие колко пъти ще ме прекъсвате?  Не, не съм приключил Аз сега 
едва започвам. Защо? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Имате право след това на изказвания, когато минем в процедура на 
изказвания, предложения, становища.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Аз ще се възползвам в пълна сила, но сега при представянето не 

смятам половинчата работа  да върша. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, приключихте ли? 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Не. Други въпроси имате ли към мен?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не, просто Ви питам дали приключихте, защото докладната записка 
е изчерпана в нейният текст. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Аз Ви отговорих Не,  не съм приключил. За Вас е най – добре ако тя 

бъде претупана и отново хвърлена на някъде без коментари …….  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, има си процедура за дебати, така че ще Ви 

помоля ……. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

С какво нарушавам процедурата по представяне на докладната 
записка?   
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Като вносител ще Ви помоля да ни запознаете с нейното 

съдържание, което вече направихте. Благодаря Ви.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Не може по такъв брутален начин да ме прекъсвате. Нямате право по 

приетия и писан от Вас правилник. Аз не съм завършил с представянето.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Заповядайте да я представите. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Благодаря. Голяма тревога и основание за внасянето на тази ….. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Което означава, че самият текст на декларацията е неизчерпателен 

щом имате нужда от 15 минути за нейното представяне, която я прави 

несъвършена по съдържание.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Напротив, изчерпателен е, но аз обяснявам защо се налага за 
четвърти път да бъде разглеждана. Малко по – нататък в свитъка с 
докладни записки има една много притеснителна докладна записка и тя е 
също основание за днешното внасяне. Това е, че имоти общинска 
собственост, които бяха гласувани от всички нас за продажба …… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да не се отклонявате от предмета 

на докладната записка. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Не се отклонявам. По същество обяснявам защо е необходима тази 

декларация и опасността общински имот да бъде превърнат в жилище за 
мигранти.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

За втори път Ви правя забележка, след което ще Ви отнема думата.   

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Добре. Няма как да ми я отнемете, ако не съм нарушил правилника. 

Аз не нарушавам правилника, няма ограничение във времето за изказване 
при представяне на докладни записки.     
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Няма изказвания при представянето на докладни записки, господин 

Димитров.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Моля? Моля?   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Няма изказвания при представянето на докладни записки. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Аз не правя изказване. Аз съм вносител и в момента защитавам 

докладната записка пред всички тук, които след малко трябва да я 

гласуват. Трябва информирано да вземат решение, да са обедини и хората, 

които ги гледат да виждат как гласуват.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ….. 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Вие представяте ли си какво ще стане ако някой, който говори, че 

защитава интереса на съгражданите си и е избран с тяхното доверие  
отново отхвърли или гласува „въздържал се“, защото няма политическа 
платформа, която да защитава.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, имахте възможност да защитите позициите си 

във всички постоянни комисии, да обедите общинските съветници в 

правотата на това, което съдържа докладната записка, в частност 
декларацията.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Да, благодаря.  Защо искате да ми отнемете и сега възможността да 

го направя? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не Ви отнемам възможността. Имате тази възможност по процедура 

в следващата част на дебата. Затова става въпрос.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Напротив. Много хубаво си прочетете какво сте внесли и какво е 

прието. Няма ограничение на това как да бъде представена или трябва 
някакъв регламент да си измислите:  три минути представяне да бъде 
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четено само и единствено това което е написано. Нещо такова ако Ви е в 

главата нали един дрегер да Ви дам.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще приключите ли скоро? 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Не.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Продължавайте тогава.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Добре, благодаря. Много е притеснително, че тези два имота, които 

ние бяхме решили да продадем сега в спешен порядък ни се предлагат да 
бъде прекратена тази процедура, да бъдат закърпени от Ремонтстрой … 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, напомням Ви, че се отклонявате от докладната 
записка.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Как? Вашето разбиране все пак няколко пъти съм Ви питал какво 

представлява да ми кажете кои думи примерно са обидни, дали само да 
бъде четен и тъй като не сте го направили …… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, това с обидните думи и квалификации го 

изчистихме достатъчно много на две поредни сесии. Ще Ви помоля  по 

същество! 

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Вие със страшна сила като дамоклевия меч ей там отгоре от лампата 

върху главата Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, приключихте ли с представянето на докладната 
записка?  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Не.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Тогава ще Ви помоля по същество.  

 

Г-н Иво Димитров – Реформаторски блок 

Добре. Затова ви призовавам този път с разум да загърбите вашите 
партийни пристрастия и нови политически увлечения и да гласувате в 

защита на това в Разград да не бъдат създавани под натиск и с 
благословията на някои политически сили места наречени лагери или 

общежития, или отделни имоти, в които да бъдат настанявани тъй 

наречените мигранти. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в постоянната 

комисия по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации. Господин Монев, ще Ви помоля да 
докладвате за гласуването в комисията. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, действително докладната записка за четвърти 

пореден път беше разгледана в постоянната комисия по законност. Беше 
обсъдена с всички доводи на вносителя и след гласуване  и с 3 гласа „ЗА“, 

1 – „против“ и  1 – „въздържал се“  проекта беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя. Не виждам желаещи. 

Предложения и изказвания във връзка с докладната записка. Няма такива. 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№49. Моля 

гласувайте.  

/ Поради техническа неизправност в пулта за гласуване общински 

съветник Иво Димитров гласува с вдигане на ръка/. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 289 

 

На основание чл. 27, ал. 3 от  ЗМСМА,  Общински съвет Разград, 

с 9 гласа „ЗА”, „против” – 7, „въздържали се” – 9, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Не приема докладна записка с вх. № 49 / 31.01. 2017 г. от Иво 

Димитров – Общински съветник от групата на Реформаторския блок 
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Относно:   Приемане на декларация от Общински съвет Разград 

срещу намеренията за изграждане на бежански центрове от отворен 

и/или затворен тип на територията на община Разград. 

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

 

С Т А Т И Я  2 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 58. 

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

Относно: Одобряване проект за Подробен устройствен план – 

план за улична регулация, и план за регулация   на кв. 78 и кв. 79 по 

плана на гр.Разград и на образуваните от тях нови квартали 78, 79, 

833, 834 и 835  по плана на гр.Разград, Община Разград.  

Заповядайте доктор Василев. 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Много се заредих така от 
предходната докладна записка. Виждам, че и читалищните дейци и те 
много се заредиха, но това е Общински съвет Разград. Не всички колеги, 

разбира се. 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа 
общински съветници,  със Заповеди от  2016 г. кмета на община Разград е 
разрешил изработването на проект за изменение на подробен устройствен 

план – план за регулация и план за улична регулация   на кв. 78 и кв. 79 по 

плана на гр.Разград и  образуване от тях на нови квартали 78, 79, 833, 834 и 

835. 

На основание чл.135, ал.5, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и т.5  и ал.2, 

т.4 от Закона за устройство на територията е изготвен  проект за подробен 

устройствен план. 

Регулационния план на  гр.Разград e одобрен през 1971 г..                                         
През годините са последвали частични регулационни изменения.  

По действащия регулационен план за кв.78 и кв.79 по плана на 
гр.Разград, част от съществуващите улици не са облечени с регулация. На 
места уличната регулация е проектирана  през вече изградени жилищни 

блокове, сгради и други. Извършени са  благоустроявания на кварталите. 

 Всичко това налага да се актуализира – измени регулационния план 

на горепосочените квартали. 

Основа за изработването на плана за улична регулация и плана за 
регулация на кв. 78 и кв. 79 е влязлата в сила кадастрална карта на гр. 

Разград, одобрена със Заповед на изпълнителния директор на АГКК. 
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Проектът за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план 

за регулация /ПР/ включва следните изменения: 

Заличава се нереализирана улична регулация  преминаваща  през 
вече изградени жилищни блокове на ул.“Тимок“ № 4 и № 7, заличават се  
осови точки О.Т.370, 371  и 186.  

За изградените вече вътрешноквартални улици се поставят  нови 

осови точки.  Ширината на изменената уличната регулация е съобразена с 
реализирания проект по благоустрояване на кварталите. 

С промяната на уличната регулация на кв. 78 и кв. 79 се образуват 

нови квартали 78, 79, 833, 834 и 835, както следва: 

Кв. 78 ограничен от улица „Перистър“, бул. „Бели Лом“ и новата 

улична регулация проектирана в съществуващите габарити на  
вътрешнокварталните улици определени  от осови точки 4015, 4014, 4013, 

4018 и 4025. 

Кв. 79 ограничен от улици: „Перистър“, „Грънчарска“ - новата 
улична регулация проектирана в съществуващия габарит на  
вътрешноквартална улица определена от осови точки 4026, 4011, 4012, 

4013, 4014, 4015, 4016 и 4017. 

Кв. 833 ограничен от улици: „Трапезица“, „Грънчарска“ - новата 
улична регулация проектирана в съществуващия габарит на 
вътрешнокварталната улица определена от осови точки 4010, 4011, 4012, 

4013, 4018  и ул.“Тимок“. 

Кв. 834 ограничен от бул. „Бели Лом“ – новата улична регулация 

проектирана в съществуващия габарит, вътрешноквартална улица 
определена от осови точки о.т. 4018 и 4025, ул.“Тимок“ и 

вътрешноквартална улица определена от осови точки о.т. 4019, 4023, 4024. 

Кв. 835 ограничен от бул. „Бели Лом“, ул. „Трапезица“ – новата 
улична регулация проектирана в съществуващия габарит и 

вътрешноквартална улица определена от осови точки о.т. 4019 и 4023 и от 
ул.“Тимок“. 

 

Моля ви да отстраните смущенията в тон колоните. Ако трябва 

малко почивка. 

 

С плана за регулация в кв. 78, 79, 833, 834 и 835 на гр.Разград са 
образувани по един урегулиран поземлен имот с отреждане за „Жилищен 

комплекс” за всеки квартал.   

Надписите и поправките в проекта са направени с кафяв цвят – 

кафяви линии и кафяви щрихи, съгласно приложения  проект. 
С предложеният проект за изменение на плана за регулация  ще се 

осигури актуална основа за бъдещо инвестиционно проектиране, ще се 
даде възможност за по-оперативно действие на община Разград при 

управление на урбанистичните процеси в разработваните квартали. 
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Изработеният проект е разгледан от Общинския експертен съвет по 

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

г. и допуснат за обявяване на проекта. Обявлението е публикувано в 

Държавен вестник бр.100/16.12.2016 г. съгласно чл.128, алт.1 и ал.2 от 
ЗУТ, във вестник „Топ новини” от 22-25.12.2016 г., в сайта на общината и 

на таблото за обяви в Община Разград. 

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

възражения, предложения  и искания по проекта.  

Изработеният проект е приет от Общинския експертен съвет по 

устройство на територията с Решение №  І по Протокол № 2/02.02.2017 г. и 

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

На основание  изложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, ал.1 

и чл.134, ал. 2, във вр. с ал.1, т.2 и ал.2, т.4 от Закона за устройство на 

територията,  предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

Решение: 
1. Одобрява изменението на план за улична регулация и план за 

регулация на кв. 78 и кв. 79 по плана на гр.Разград и на образуваните от 
тях нови квартали 78, 79, 833, 834 и 835  по плана на гр.Разград, Община 
Разград, съгласно нанесените изменения в кафяв цвят линии, щрихи и 

надписи в приложения проект, представляващ неразделна част от 
решението. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 
Разград и Областния управител и се обнародва в „Държавен вестник” в 7-

дневен срок от приемането му. 

3.Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на чл.215 от 
ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” пред 

Административен съд Разград. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в постоянните 
комисии по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации  и  устройство и развитие на територията, 

транспорт на Общината. Господин Монев, ще Ви помоля да докладвате за 
постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 1- „въздържал се“, 

комисията подкрепи проекта за решение. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, за постоянната комисия по устройство и развитие 
на територията, транспорт на Общината. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Преди да предам мнението на 
постоянната комисия искам с няколко думи да кажа следното: при 

разглеждането на докладната записка комисията така малко с изненада 
научи, че регулацията, която е в нашия град е толкова стара и буди 

недоумение как улична регулация може да бъде проектирана при вече 
изградени жилищни блокове, сгради и други постройки. Извършвани са 
благоустроявания на кварталите, но само когато трябва да се извърши 

благоустрояване тогава започва да се прави регулация.  Вярно е, че 
регулационния план е доста стар и затова комисията счита, че е 
наложително плана да се преразгледа и там където регулацията не 
съответства на действителността да започне поетапно да се актуализира и 

това следва да стане много бързо.  

Докладната записка внесена от доктор Валентин Василев получи 

одобрение със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 – „въздържал се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи. Предложения, изказвания  във връзка с тази докладна записка. 

Няма. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. №58. Моля 

гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 290 

 

Със Заповеди №№ 200-3/12.09.2016 г. и 200-4/12.09.2016 г. кмета 

на община Разград е разрешил изработването на проект за изменение 
на подробен устройствен план – план за регулация и план за улична 

регулация   на кв. 78 и кв. 79 по плана на гр.Разград и  образуване от 

тях на нови квартали 78, 79, 833, 834 и 835. 

На основание чл.135, ал.5, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и т.5  и 

ал.2, т.4 от Закона за устройство на територията е изготвен  проект за 

подробен устройствен план. 

Регулационния план на  гр.Разград e одобрен със Заповед 

№1013/31.12.1971 г. на министъра на архитектурата и 

благоустройството - София.                                                                                                                       

През годините са последвали частични регулационни изменения.  
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По действащия регулационен план за кв.78 и кв.79 по плана на 

гр.Разград, част от съществуващите улици не са облечени с регулация. 

На места уличната регулация е проектирана  през вече изградени 

жилищни блокове, сгради и други. Извършени са  благоустроявания 

на кварталите. 
 Всичко това налага да се актуализира – измени регулационния 

план на горепосочените квартали. 

Основа за изработването на плана за улична регулация и плана 

за регулация на кв. 78 и кв. 79 е влязлата в сила кадастрална карта на 

гр. Разград, одобрена със Заповед РД-18-37 от 10.03.2008 г. на 

изпълнителния директор на АГКК. 

Проектът за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - 

план за регулация /ПР/ включва следните изменения: 

Заличава се нереализирана улична регулация  преминаваща  

през вече изградени жилищни блокове на ул.“Тимок“ № 4 и № 7, 

заличават се  осови точки О.Т.370, 371  и 186.  

 За изградените вече вътрешноквартални улици се поставят  

нови осови точки О.Т.4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 

4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025 и 4026. Ширината на 

изменената уличната регулация е съобразена с реализирания проект 

по благоустрояване на кварталите. 
С промяната на уличната регулация на кв. 78 и кв. 79 се 

образуват нови квартали 78, 79, 833, 834 и 835, както следва: 

Кв. 78 ограничен от улица „Перистър“, бул. „Бели Лом“ и новата 

улична регулация проектирана в съществуващите габарити на  

вътрешнокварталните улици определени  от осови точки 4015, 4014, 

4013, 4018 и 4025. 

Кв. 79 ограничен от улици: „Перистър“, „Грънчарска“ - новата 

улична регулация проектирана в съществуващия габарит на  

вътрешноквартална улица определена от осови точки 4026, 4011, 4012, 

4013, 4014, 4015, 4016 и 4017. 

Кв. 833 ограничен от улици: „Трапезица“, „Грънчарска“ - новата 

улична регулация проектирана в съществуващия габарит на 

вътрешнокварталната улица определена от осови точки 4010, 4011, 

4012, 4013, 4018  и ул.“Тимок“. 

Кв. 834 ограничен от бул. „Бели Лом“ – новата улична регулация 

проектирана в съществуващия габарит, вътрешноквартална улица 

определена от осови точки о.т. 4018 и 4025, ул.“Тимок“ и 

вътрешноквартална улица определена от осови точки о.т. 4019, 4023, 

4024. 

Кв. 835 ограничен от бул. „Бели Лом“, ул. „Трапезица“ – новата 

улична регулация проектирана в съществуващия габарит и 

вътрешноквартална улица определена от осови точки о.т. 4019 и 4023 
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и от ул.“Тимок“. 

С плана за регулация в кв. 78, 79, 833, 834 и 835 на гр.Разград са 

образувани по един урегулиран поземлен имот с отреждане за 

„Жилищен комплекс” за всеки квартал.   

Надписите и поправките в проекта са направени с кафяв цвят – 

кафяви линии и кафяви щрихи, съгласно приложения  проект. 

С предложеният проект за изменение на плана за регулация  ще 
се осигури актуална основа за бъдещо инвестиционно проектиране, ще 
се даде възможност за по-оперативно действие на община Разград при 

управление на урбанистичните процеси в разработваните квартали. 

Изработеният проект е разгледан от Общинския експертен съвет 

по устройство на територията с Решение № ІХ  по Протокол № 

15/24.11.2016 г. и допуснат за обявяване на проекта. Обявлението е 
публикувано в Държавен вестник бр.100/16.12.2016 г. съгласно чл.128, 

алт.1 и ал.2 от ЗУТ, във вестник „Топ новини” от 22-25.12.2016 г., в 

сайта на общината и на таблото за обяви в Община Разград. 

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

възражения, предложения  и искания по проекта.  

Изработеният проект е приет от Общинския експертен съвет по 

устройство на територията с Решение №  І по Протокол № 2/02.02.2017 

г. и допуснат за одобряване от Общинския съвет на основание чл.129, 

ал. 1 от ЗУТ. 

На основание  изложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.129, 

ал.1 и чл.134, ал. 2, във вр. с ал.1, т.2 и ал.2, т.4 от Закона за устройство 

на територията,  Общински съвет Разград, с 25 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – няма,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Одобрява изменението на план за улична регулация и план за 

регулация на кв. 78 и кв. 79 по плана на гр.Разград и на образуваните 
от тях нови квартали 78, 79, 833, 834 и 835  по плана на гр.Разград, 

Община Разград, съгласно нанесените изменения в кафяв цвят линии, 

щрихи и надписи в приложения проект, представляващ неразделна 

част от решението. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

Разград и Областния управител и се обнародва в „Държавен вестник” 

в 7-дневен срок от приемането му. 

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

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

пред Административен съд Разград. 
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Изменението на план за улична регулация и план за регулация на 

кв. 78 и кв. 79 по плана на гр.Разград и на образуваните от тях нови 

квартали 78, 79, 833, 834 и 835  по плана на гр.Разград, Община Разград 

е приложено в отделен файл. 
 

С Т А Т И Я  3 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 59. 

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

Относно: Продължаване срока на договор за наем за жилищен 

имот – частна общинска собственост. 
Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми общински съветници, с 
договор от 2011 г. в общинско жилище, находящо се в гр.Разград, ж.к. 

„Орел”, бл.9, вх.Б, ап.12, ет.4 е настанена Цонка Иванова Стоянова. Към 

настоящия момент е изтекъл срока на договора за наем в рамките на шестте 
години. Поради изтичане на срока за настаняване е подадено заявление от 
наемателката от 21.12.2016 г. за продължаване на наемните 
правоотношения. 

Комисията по чл.3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград е 
разгледала подаденото заявление и е установила, че лицето отговаря на 
условията за продължаване срока на договора за наем и към настоящия 

момент няма неразплатени задължения. След извършена проверка е 
констатирано, че лицето отговаря на условията за продължаване срока на 
договора за наем и към настоящия момент няма неразплатени задължения. 

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.4 от ЗОС и чл.18, ал.3 от Наредба № 17 на 
Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните 

нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища, предлагам на Общинският съвет да вземе следното Решение: 

1. Продължава срока на договора за наем от 03.02.2011 г. на Цонка 
Иванова Стоянова /едночленно семейство/ - наемател на общинско 

жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.9, вх.Б, ап.12, ет.4 /двустаен 

апартамент/ до 03.02.2021 година. 

2. Поради настъпили промени в жилищната й нужда, съгласно 

предвидените в чл.13 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград норми 

за жилищно задоволяване, при възможност на наемателката да и бъде 
предоставена гарсониера. При липса на свободна такива, да се приложат 
разпоредбите на чл.13, ал.6 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград. 
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3. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповед за 

продължаване срока на договора за наем на наемателя по точка 1 и сключи 

анекс към договора. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Докладната записка е разглеждана в постоянната комисия по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и в постоянната комисия по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 

предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации. 

Господин Анастасов, за постоянната комисия по управление на 
общинската собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и  „въздържали се“ 

постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ комисията 
подкрепи проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя. Няма. Предложения, 

допълнения, изказвания във връзка с докладната записка. Не виждам 

желаещи. Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. 

№ 59. Моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.02.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   
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9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков Не участва   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев Не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Отсъства    

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 291 

 

С договор от 03.02.2011 г. в общинско жилище, находящо се в 

гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.9, вх.Б, ап.12, ет.4 е настанена Цонка 

Иванова Стоянова. Поради изтичане на срока за настаняване е 
подадено заявление от наемателката с вх.№ АО-05-03-10870 от 

21.12.2016 г. за продължаване на наемните правоотношения. 

Комисията по чл.3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград е 
разгледала подаденото заявление и е установила, че лицето отговаря на 

условията за продължаване срока на договора за наем и към настоящия 

момент няма неразплатени задължения. 

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.4 от ЗОС и чл.18, ал.3 от Наредба № 17 

на Общински съвет Разград за условията и реда за установяване 
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища Общинският съвет, след поименно гласуване, с 26 

гласа „ЗА, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 
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Р Е Ш И: 

 

1. Продължава срока на договора за наем от 03.02.2011 г. на 

Цонка Иванова Стоянова /едночленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.9, вх.Б, ап.12, ет.4 

/двустаен апартамент/ до 03.02.2021 година.  

2. Поради настъпили промени в жилищната й нужда, съгласно 

предвидените в чл.13 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград 

норми за жилищно задоволяване, при възможност на наемателката да 

и бъде предоставена гарсониера. При липса на свободна такива, да се 
приложат разпоредбите на чл.13, ал.6 от Наредба № 17 на Общински 

съвет Разград. 

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

продължаване срока на договора за наем на наемателя по точка 1 и 

сключи анекс към договора. 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 

   

С Т А Т И Я 4 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 60. 

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

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

Заповядайте, д-р Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми съветници, в Община Разград е постъпило Искане от 
27.01.2017 г. от НИЯЗИ ХАСАН МУСТАФА за разрешение за 
изработването на подробен устройствен план - план за застрояване на 
собствен поземлен имот по кадастралната карта на гр.Разград, Община 
Разград , в м. “ИСПЕРИХСКИ ПЪТ“, с начин на трайно ползване-лозе, по 

реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 
Към искането са приложени следните документи: 

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

за застрояване; 
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- предложение за създаване на ПУП - план за застрояване на 
собствен поземлен имот; 

- скица на имота; 

- нотариален акт за собственост. 
Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на проект 

за ПУП за поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия 

се допуска с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на 
общината. Искането за издаване на такова разрешение се придружава от 
задание по чл. 125 от ЗУТ, което се одобрява едновременно с 
разрешението по чл. 124а. 

НИЯЗИ ХАСАН МУСТАФА е представил задание за разрешение за 
изработването на подробен устройствен план - план за застрояване на 
собствен поземлен имот по кадастралната карта на гр.Разград, Община 
Разград, в м. “ИСПЕРИХСКИ ПЪТ“, с начин на трайно ползване-лозе. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 

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

земеделски път. Водоснабдяването е съществуващо . Електрозахранването 

ще се реализира след съгласуване с експлоатационното дружество , като се 
изработят парцеларни планове за елементите на инженерната 
инфраструктура. Имотът ще се ползва за изграждане на база за съхранение 
на селскостопанска продукция . Предвижда се да се промени 

предназначението на имот- земеделска земя за неземеделски нужди по 

реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, 

ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, във връзка с чл.109, 

ал. 1, т. 3 и чл.110, ал.1, т.З от Закона за устройство на територията, 

предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното Решение: 
Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план - план за застрояване на собствен поземлен имот с идент. 
№ 61710.614.2173 по кадастралната карта на гр.Разград, Община Разград, в 

м. “ИСПЕРИХСКИ ПЪТ“, с начин на трайно ползване-лозе, с отреждане « 

За производствени и складови дейности« и разрешава изработването на 

проект за подробен устройствен план - план за застрояване и парцеларни 

планове за елементите на инженерната инфраструктура на собствен 

поземлен имот с идент. № 61710.614.2173 по кадастралната карта на 
гр.Разград, Община Разград , в м. “ИСПЕРИХСКИ ПЪТ“, с начин на 
трайно ползване-лозе, с отреждане «За производствени и складови 

дейности« собственост на НИЯЗИ ХАСАН МУСТАФА. 

Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината, да се публикува на 

интернет страницата на Общината и в един местен вестник. Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Докладната записка е разгледана в постоянните комисии по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 

етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените 
организации  и  устройство и развитие на територията, транспорт на 

Общината. Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 1- „въздържал се“, комисията 
подкрепя проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, за постоянната комисия по устройство и развитие 
на територията, транспорт на Общината. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Предложената докладна 
записка беше  приета с 5 гласа „ЗА“, 1 -  „против“ и без  „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя. Няма такива. Изказвания, 

предложения във връзка с докладната записка. Няма желаещи. 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. № 60. Моля 

гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 292 

 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 103-06-935 от 

27.01.2017 г. от НИЯЗИ ХАСАН МУСТАФА за разрешение за 

изработването на подробен устройствен план - план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идент. № 61710.614.2173 по кадастралната 

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

територията /ЗУТ/. 

Към искането са приложени следните документи: 

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

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

собствен поземлен имот с идент. № 61710.614.2173 по кадастралната 

карта на гр.Разград, Община Разград , в м. “ИСПЕРИХСКИ ПЪТ“, с 
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начин на трайно ползване-лозе, с отреждане « За производствени и 

складови дейности«; 

- скица на имота; 

- нотариален акт за собственост. 

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

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а. 

НИЯЗИ ХАСАН МУСТАФА е представил задание за разрешение 
за изработването на подробен устройствен план - план за застрояване 
на собствен поземлен имот с идент. № 61710.614.2173 по кадастралната 

карта на гр.Разград, Община Разград, в м. “ИСПЕРИХСКИ ПЪТ“, с 
начин на трайно ползване-лозе. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

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

съществуващ земеделски път. Водоснабдяването е съществуващо . 

Електрозахранването ще се реализира след съгласуване с 
експлоатационното дружество , като се изработят парцеларни планове 
за елементите на инженерната инфраструктура. Имотът ще се ползва 

за изграждане на база за съхранение на селскостопанска продукция . 

Предвижда се да се промени предназначението на имот- земеделска 

земя за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на 

земеделските земи. 

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

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

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

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

няма, „въздържали се“ – няма, 

 

РЕШИ : 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план - план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идент. № 61710.614.2173 по кадастралната карта на гр.Разград, 

Община Разград, в м. “ИСПЕРИХСКИ ПЪТ“, с начин на трайно 

ползване-лозе, с отреждане « За производствени и складови дейности« 

и разрешава изработването на проект за подробен устройствен план - 

план за застрояване и парцеларни планове за елементите на 

инженерната инфраструктура на собствен поземлен имот с идент. № 

61710.614.2173 по кадастралната карта на гр.Разград, Община Разград 

, в м. “ИСПЕРИХСКИ ПЪТ“, с начин на трайно ползване-лозе, с 



24 

 

отреждане «За производствени и складови дейности« собственост на 

НИЯЗИ ХАСАН МУСТАФА. 

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

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

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящето решение не подлежи на оспорване. 
 

/Техническото задание за изработване на проект за подробен 

устройствен план-план за застрояване е неразделна част от Решение 

№292 и е приложено към протокола/. 

 

С Т А Т И Я  5 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 61. 

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

 Относно: Приемане на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Разград през 2017 година. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев - Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми общински съветници, 

законът за народните читалища урежда учредяването, устройството, 

управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и 

прекратяването на народните читалища.  

Съгласно чл. 26а, ал. 2 от Законът за народните читалища, кметът на 
общината  внася в Общинския съвет проект на годишна програма за 
развитие на читалищната дейност на база постъпилите предложения на 
председателите на народните читалища на територията на Община 
Разград.  

Програмата за развитието на читалищната дейност в община Разград 

през 2017 г.  е съобразена със стратегическите документи за развитие на 
общината, с политиката на местната власт за укрепване и утвърждаване на 
читалищата като уникални духовни и културни средища, съхраняващи 

националната култура и идентичност. Основните направления и 

приоритети са регламентирани и произтичат от Закона.  

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от 
ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, предлагам на 
Общински съвет Разград да вземе следното Решение: Приема Годишна 
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програма за развитие на читалищната дейност в Община Разград за 2017 г., 
представляваща неразделна част от настоящото решение. Завърших. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в постоянните 
комисии по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации и в постоянната комисия по култура, 

културно – историческо наследство и духовни ценности.  

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ комисията подкрепя 

проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Госпожо Неделчева, за постоянната комисия по култура. 

 

 Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК  

 Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, докладната 
записка беше разгледана на заседанието на постоянната комисия по 

култура и бе подкрепена с 5 гласа „ЗА“, „против“ - няма и „въздържали се“ 

– няма.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Не виждам 

желаещи.  Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. 

Няма такива. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. № 61. 

Моля гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 293 

 

В изпълнение изискванията на чл.26а, ал.1 от Закона за 

народните читалища, в Община Разград са постъпили предложения от 

председателите на народните читалища на територията на Община 

Разград за тяхната дейност през 2017 г.  
На основание на постъпилите предложения, кметът на Община 

Разград е изготвил проект на Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в Община Разград през 2017 г., която е 
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съобразена с политиката на местната власт за укрепване и 

утвърждаване на читалищата като уникални духовни и културни 

средища.   

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от 

ЗМСМА и чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища, Общински 

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

няма,  

Р Е Ш И : 

 

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Разград за 2017 г., представляваща неразделна част 

от настоящото решение. 
Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му.  

Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 

Община Разград през 2017 година е приложена към Протокола в 

отделен файл. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря на председателите и секретарите на читалищата на 
територията на Община Разград, които бяха тук, на сесията, и с внимание 
проследиха какво ще реши Общинският съвет във връзка с тази докладна. 

Благодаря ви. Хубави празници на всички желая. Кметът ме провокира и 

казва да ви поканя да останете на сесията ако ви е интересна. Така че, 

разбира се, сте Добре дошли не само на тази сесия, но и на всяка следваща. 

Нали така, доктор Василев?  

 

С Т А Т И Я  6 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка № 62.  

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

Относно: Прекратяване на договор №180/20.05.2010 год. за 

концесия за услуга върху имот-публична общинска собственост - 

воден обект язовир „Островче” в землището на с.Островче, 
общ.Разград. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев - Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. С Решение от 2009 год. на 
Общински съвет Разград е открита процедура по предоставяне на концесия 
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върху имот- публична общинска собственост  язовир „Островче”, находящ 

се в землището на с.Островче, общ.Разград, ЕКАТТЕ 54420,съставляващ 

имоти №№000047 и 000169.  

С последващо Решение №635 по Протокол №36/30.03.2010 год. 

Общински съвет Разград е предоставил на концесия за срок от 19 години 

описания по-горе имот на „РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ”ООД гр.Разград, след 

което е сключен договор за концесия №180/20.05.2010 год. 

В Община Разград е постъпило предложение от концесионера на 
имота за прекратяване на договора за концесия по взаимно съгласие. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.75, 

ал.1, т.2  от Закона за концесиите, във връзка с  чл.20а от Закона за 
задълженията и договорите и чл.24, ал.2, във връзка с чл.11, ал.4 от  
договор за концесия №180/20.05.2010 год. и предложение от 30.01.2017 

год.от концесионера, предлагам на Общински съвет Разград да вземе 
следното Решение:  

1. Приема предложението на концесионера „РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ” 

ООД гр.Разград за предсрочно прекратяване  по взаимно съгласие на 
Договор №180/20.05.2010 год. За предоставяне на концесия за услуга за 

воден обект - язовир „Островче”, в землището на с.Островче, общ.Разград, 

ЕКАТТЕ 54420,съставляващ имоти №№000047 и 000169- публична 
общинска собственост.  

2.Задържа внесената в размер на 5000,00лв. парична гаранция за 
неизпълнение в указания срок на задължението на концесионера за 

почистване дъното на язовира от наносно-тинна маса . 

3.Възлага на кмета на Община Разград да извърши всички действия 

по прекратяване на концесията при условията на предходните точки. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

следприватизационен контрол,   по законност, превенция на корупцията, 

сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации и по  околна среда, селско, 

горско, водно и ловно стопанство. 

Господин Анастасов, за постоянната комисия по управление на 

общинската собственост.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

се“ постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта за решение 

беше подкрепен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

 Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

 Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги общински 

съветници, настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната 
комисия по околна среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ 

бе приета. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 

госпожо Димитрова. 
 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря Ви. Уважаеми колеги, госпожо Председател, моят въпрос 
към вносителя е по отношение на причината, която в докладната четем, 

„невъзможността за почистване дъното на язовира“: Какво точно, 

предполагам, че са водени разговори, аз не съм в комисията по общинска 
собственост и не знам дали е дискутиран този въпрос, но интересува ме в 

какво точно се изразява  невъзможността за почистване дъното на язовира? 

Липса на финанси ли, липса на техника ли, липса на желание ли или 

каквото и да е било друго. Втория ми въпрос е: Съгласно чл.11 от договора 
за концесията, която разглеждаме са посочени задълженията на 
концесионера – Има ли нещо друго, което не е изпълнено по отношение на 
тези задължения, съгласно и чл.12 също? И ако имате информация 

почистването на дъното на язовира от наносно – тинна маса, което е ал.4 от 
чл.11, като финансови параметри в какъв диапазон би могло да се движи?        

Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Доктор Василев.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Ненов. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, господин Ненов. 

 Г-н Иван Ненов – Началник отдел „ Общинска собственост и 

земеделие“ 

 По отношение на втория въпрос малко отзад напред ще започна: Има 
и други задължения от задължителната инвестиционна програма, които не 
са били изпълнявани през този период. В случая става дума за почистване 
на сухия откос. Няколкократно, при извършени проверки,  са правени 

такива констатации, концесионерът е бил уведомяван за това си 

неизпълнение, но реално нищо не е било направено след извършването на 
тези проверки. По отношение на финансовите параметри, какво би 

струвало евентуалното почистване от тинята и от наносите – едва ли някой 

може да се ангажира с конкретни цифри, защото към настоящия момент 
това не е правено и на други язовири, но при всички случаи това е едно 

скъпо струващо мероприятие.      

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 А относно това: в какво се състои точно невъзможността, първия 

въпрос на общинския съветник.  

 

 Г-н Иван Ненов – Началник отдел „ Общинска собственост и 

земеделие“ 

 Това е въпрос към концесионера. Значи, той смята и е описал тези 

мотиви. Ние не сме много съгласни с мотивите в самото искане за 

прекратяване по взаимно съгласие, защото както вече казах са правени 

периодични проверки през годините и през 2013 година, в момента 
разполагаме с протокол, от който се вижда, че язовира е бил изпразнен и е 
бил подготвен за почистване, но това все таки не е станало.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате ли доуточняващи въпроси, госпожо 

Димитрова?  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Доуточняващ въпрос не, но имам реплика: В крайна сметка 
концесионера близо 6 години се е възползвал от договора и така е ползвал 

язовира в с. Островче. Така че  той самия би трябвало да изпълнява всички 

задължения, а не когато дойде някакъв  елемент по – сериозен от договора  
и да се  откаже. Мисля, че в тази посока Община Разград трябва да работи 

за по – сериозни санкции, евентуално включени в договора. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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 Благодаря Ви. Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка. Няма такива. 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх. № 62. 

Моля гласувайте. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.02.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов Не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова Не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов Не участва   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Отсъства    

 

Общинският съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 294 

 

С Решение №526 по Протокол №30/27.10.2009 год. на Общински 

съвет Разград е открита процедура по предоставяне на концесия върху 

имот- публична общинска собственост  язовир „Островче”, находящ се 
в землището на с.Островче, общ.Разград, ЕКАТТЕ 54420,съставляващ 

имоти №№000047 и 000169.  

С последващо Решение №635 по Протокол №36/30.03.2010 год. 

Общински съвет Разград е предоставил на концесия за срок от 19 

години описания по-горе имот на „РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ”ООД 

гр.Разград, след което е сключен договор за концесия №180/20.05.2010 

год. 

В Община Разград е постъпило предложение с вх.№АО-05-03-

763/30.01.2017год.от управителя на „РАЗГРАД-ПОЛИГРАФ”ООД 

гр.Разград Веселин Валентинов Спасов - концесионер на имота за 

прекратяване на договора за концесия по взаимно съгласие. Като  

причина е посочена невъзможността за почистване дъното на язовира, 

което е едно от мероприятията, елемент на задължителната 

инвестиционна програма. Срокът за почистването е до шестия 

годишен период на концесията. Неизпълнението на това задължение 
съгласно договора е основание за задържане на  внесената при 

сключване на договора парична гаранция.  

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

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.75, ал.1, т.2  от Закона за концесиите, във връзка с  
чл.20а от Закона за задълженията и договорите и чл.24, ал.2, във 

връзка с чл.11, ал.4 от  договор за концесия №180/20.05.2010 год. и 

предложение с вх.№АО-05-03-763/30.01.2017год.от концесионера, 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 23 гласа ЗА“, 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Приема предложението на концесионера „РАЗГРАД-

ПОЛИГРАФ” ООД гр.Разград за предсрочно прекратяване  по 

взаимно съгласие на Договор №180/20.05.2010 год. за предоставяне на 

концесия за услуга за воден обект - язовир „Островче”, в землището на 

с.Островче, общ.Разград, ЕКАТТЕ 54420,съставляващ имоти 

№№000047 и 000169- публична общинска собственост.  

2.Задържа внесената в размер на 5000,00лв. парична гаранция за 

неизпълнение в указания срок на задължението на концесионера за 

почистване дъното на язовира от наносно-тинна маса . 
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3.Възлага на кмета на Община Разград да извърши всички 

действия по прекратяване на концесията при условията на 

предходните точки.. 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в сроковете и по реда на 
АПК пред Административен съд- Разград. 

 

С Т А Т И Я  7 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№63. 

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

Разград 

Относно:Провеждане на редовно Общо събрание на Асоциация 

по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване- 
Дунав“ ЕООД гр. Разград 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми общински светници, в съответствие с изискванията на 
Закона за водите, на територията на Област Разград е създадена Асоциация 

по В и К на обособена територия, която включва общините Разград, 

Лозница, Цар Калоян, Попово, Опака, Кубрат и Завет, обслужвана от 
„Водоснабдяване- Дунав“ ЕООД гр. Разград. 

С Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 17.02.2015 г.  
заседание на Общински съвет Разград е прието позицията на 
представителя на Община Разград в заседанията на Общото събрание на 
Асоциацията на В и К да се определя за всяко отделно заседание с изрично 

решение на Общински съвет Разград по отделните точки от дневния ред. 

С писмо от 07.02.2017 г. Областният управител на Област Разград в 

качеството си на Председател на Асоциацията по В и К ни уведомява, че е 
свикано редовно заседание на Общото събрание на асоциацията на 
07.03.2017 г. от 10.30 ч. в зала 712 на Областна администрация Разград при 

следния дневен ред: 

1. Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2016 г., 
на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите; 

2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по В 

и К за 2016 г. на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация; 
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3. Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К за 
2016 г. на основание чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията 
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във 

вр. с чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството; 

4. Преразглеждане на общия размер на основните заплати на 
служителите на Асоциация по В и К, съгласно чл. 48 от 
Вътрешните правила за организацията на работа, трудов ред и 

работна заплата; 

5. Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2017 г.; 
6. Съгласуване на план за опазване на околната среда, вкл. на план 

за собствен мониторинг в съответствията с изискванията на 
разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за 
управление на отпадъци /вкл. утайки/, свързани с предоставянето 

на услугите от  В и К оператора - „Водоснабдяване - Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, на основание чл. 5.5 от Договора за 
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и 

съоръженията и предоставяне на В и К услуги; 

7. Други. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т. 23 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация  и Решение № 744, 

по Протокол № 55 от проведено на 17.02.2015 г. заседание на Общински 

съвет Разград, във вр. с чл.198е, ал. 5 от Закона за водите, предлагам на 
Общински съвет Разград да вземе следното Решение: 

1. Възлага на представителя на Община Разград в заседанията на Общото 

събрание на Асоциацията на В и К да гласува по отделните точки от дневния ред, както 

следва: 

По т. 1- Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 

2016 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите; 

 

Решение 1 – «ЗА»  

По т. 2- Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация 

по В и К за 2016 г. на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация 

 Решение 2: «ЗА». 

 

По т. 3- Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и 

К за 2016 г. на основание чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във вр. с чл. 

38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството 

Решение 3: « ЗА». 
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По т. 4- Преразглеждане на общия размер на основните заплати на 

служителите на Асоциация по В и К, съгласно чл. 48 от Вътрешните 
правила за организацията на работа, трудов ред и работна заплата 

Решение 4: «ЗА». 

 

По т. 5- Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2017 г  
Решение 5: « ЗА». 

 

По т. 6- Съгласуване на план за опазване на околната среда, вкл. на 

план за собствен мониторинг в съответствията с изискванията на 
разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за управление 
на отпадъци /вкл. утайки/, свързани с предоставянето на услугите от  В и К 

оператора - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, на основание чл. 

5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията и предоставяне на В и К услуги.  

Решение 6: «ЗА» 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана  в постоянните 
комисии по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации и в постоянната комисия по околна 
среда, селско, горско, водно и ловно стопанство 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

постоянната комисия подкрепя проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна среза. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги 

общински съветници, настоящата докладна записка бе разгледана в 

постоянната комисия по околна среда и с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и без 
„въздържали се“ бе подкрепен проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 

госпожо Неделчева. 
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Благодаря, госпожо Председател. С докладната записка се изисква 
ние да упълномощим господин Василев като Кмет на Общината  и в 

качеството си на представител на Община Разград в Асоциацията да 

гласува няколко наистина сериозни и важни документа, които са изброени 

тук:  отчет за дейността на Асоциация; отчет за изпълнение на бюджета; 
Приемане на годишен финансов отчет и Приемане на бюджет за 
настоящата година. 

Господин Василев, при Вас като представител на Общината 

постъпили ли са тези документи? Разполагате ли с тях? Или все още 
Асоциацията не ги е предоставила?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли с въпроса?  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

След това ще имам още. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Заповядайте, госпожо Георгиева.  

 

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

Аз мога да отговоря на въпроса. Постъпили са: отчет за изпълнение 
на бюджета за 2016 година, годишен финансов отчет за 2016 година, както 

и проекто бюджета за 2017 година. Останалите две точки, а именно отчет 
за дейността на Асоциацията за 2016 година, той е качен на Интернет 
страницата на Асоциацията. В същност единствено документи не са 

постъпили, относно точка четири -  Преразглеждане на общия размер на 

основните заплати на служителите.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Зададох този въпрос, защото според мен беше редно към докладната 
и съветниците да разполагат с тези документи. Все пак да знаем какво ще 
гласува представителят на Община Разград. Вторият ми въпрос е свързан с 
т.4., решението което трябва да се вземе – Колко служители са назначени 

към  Асоциацията и каква е средната им заплата, за която ще се взема 
решение за преразглеждане? Благодаря.  

 

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



36 

 

Назначени са двама служители, един главен секретар и един експерт 
финанси, има още една щатна бройка, за която е обявен конкурс миналата 
година, но не е имало кандидат, съответно експерт В и К. А специално 

техните заплати не мога да отговоря.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси. Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Като продължение вече на 
поставените въпроси аз моля вносителя да поясни къде е седалището на 
Асоциацията, в смисъл къде се помещават тези служители? И се 
предполага, че има някаква материална база за тяхната дейност. С какво 

образование са тези двама служители и какви функции изпълняват в 

момента? Другия ми въпрос е: вносителя би било добре ако сега при 

разглеждането на този въпрос даде разяснение - Има ли вероятност да се 
промени цената на водата, която се предоставя на гражданите на Община 
Разград? -  тъй като в страната зачестиха случаите, при които се обсъждат 
такива въпроси и на много места има реална вероятност цената на водата 
да се увеличи, включително даже и  в градове, където вече тя е достатъчно 

висока.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Само да доуточня относно наличните документи. Всички те са 
качени на Интернет страницата на Областната администрация в срок, 

секцията която касае В и К Асоциациите, така че те са  публични от много 

отдавна. Това, че аз съм си ги изтеглила от тях не означава, че те са ни 

изпратени специално за докладната. Това е относно доуточнението за 
документацията. Що се отнася до експертите: финансов експерт Христина 
Лазарова, това гледам като изготвил и главен секретар на Асоциацията по 

В и К Надя Йорданова. Това са двамата експерти. Седалището, съгласно 

Закона за водите, е в седалището на Областната администрация. Самата 
стая се намира на 8-ия етаж, в 804 и 805. Там се помещават двете 
Асоциации.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград.  

Секретаря е с юридическо образование, експерта е с висше 
икономическо.   

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 
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Благодаря Ви. Остава да чуем един кратък коментар, да кажем на 
гражданите на Разград, как стои въпроса с цената на водата. Има ли 

опасност да бъде увеличена за тази или за следващата година?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград.  

Господин Димитров, този въпрос не е в компетенцията на Кмета. Тъй 

че аз не бих могъл да Ви отговоря по този въпрос, но мога да кажа какво 

Община Разград прави в тази посока.  Знаете, че миналата година 

получихме целево финансиране в размер над 2 милиона лева и сме 
започнали подмяна на инсталацията в най – големия жилищен квартал на 
Разград „Орел“ . Надявам се другата седмица, при едно добро време, да 
продължим с изпълнението на проекта. По този начин ние смятаме, че 
много съществено ще намалим загубите на вода по трасето, защото знаете, 
че системата е амортизирана особено в рамките на града и загубите според 

данни на Експлоатационното дружество по В и К са близо 70%.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя. Не виждам желаещи. Изказвания, 

предложения във връзка с докладната записка. Заповядайте, господин 

Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“  

Благодаря. Уважаеми колеги, редовното Общо събрание на 
Асоциацията по В и К трябва да бъде проведено и да разгледа тези 

въпроси, които са включени в дневния ред по силата на Закона. Това е 
задължително. Но разглеждането на този въпрос е повод ние тук в 

Общинския съвет да сме наясно и да имаме предвид какво касае 
гражданите на Община Разград и какво би могъл да направи Общинският 
съвет, а съответно и ръководството на общинската администрация. 

Правната уредба е такава, че се създадоха тези субекти  Асоциации, с цел 

след това те вече да бъдат представители на собствениците и да осигурят 
взаимодействието с операторите, така наречените оператори или тези 

доставчици на този вид услуги. Аз неслучайно поставих въпроса стои ли 

на вниманието цената на водата, защото ако се позаинтересувате по – 

задълбочено по тази тематика ще констатирате уважаеми съветници, че 

тук има едно противоречие, което пряко засяга интересите на хората. От 
една страна лошата инфраструктура, необходимостта от инвестиции е 
нещо, за което няма и не може да има  спор, но от друга страна всяка 
инвестиция и всяко вкарване на нови машини и съоръжения увеличава 
себестойността. И то задължително става елемент от цената на тази услуга. 

Оператора не може да губи по силата на ясни икономически закони. И в 

много общини и на много места вече излизат наяве тези проблеми, при 

които накратко казано: подобряването на инфраструктурата, изграждането 
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на нови мощности и съоръжения, изграждането и на пречиствателни 

станции и т.н.  и така нататък в крайна сметка опира и до това кой ще го 

плати. Отговора е: Ще го плаща потребителят или гражданите. Затова аз се 
обръщам с предложение към Кмета на Общината: Като представител на 
хората от Община Разград, на населението от Община Разград, внимателно 

да следи развитието на този въпрос и да не бъдем изненадани тази година 

или пък по – нататък, но в кратко обозримо бъдеще, с един процес, при 

който цената на водата ще стане непосилна за много от нашите 
съграждани. В този смисъл бих желал и на самото Общо събрание нашият 
представител, Кметът на Община, Разград да получи необходимата 
информация и разяснения по тези въпроси и добре би било на следващата 
сесия или след събранието поне в комисиите по законност и по околна 
среда да получим такава информация. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря, господин Димитров. Като препоръка това към 

представителя.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“  

Не правя предложение по проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбрах. Други изказвания и предложения във връзка с докладната 
записка? Няма такива. Пристъпваме към гласуване на докладна записка с 
вх. №63. Моля гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 295 

 

В съответствие с изискванията на Закона за водите, на 

територията на Област Разград е създадена Асоциация по В и К на 

обособена територия, която включва общините Разград, Лозница, Цар 

Калоян, Попово, Опака, Кубрат и Завет, обслужвана от 

„Водоснабдяване- Дунав“ ЕООД гр. Разград. 

С Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 17.02.2015 

г. заседание на Общински съвет Разград е прието позицията на 

представителя на Община Разград в заседанията на Общото събрание 
на Асоциацията на В и К да се определя за всяко отделно заседание с 
изрично решение на Общински съвет Разград по отделните точки от 

дневния ред. 
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С писмо с изх. № АВиК-Рз-019 от 07.02.2017 г. Областният 

управител на Област Разград в качеството си на Председател на 

Асоциацията по В и К ни уведомява, че е свикано редовно заседание 
на Общото събрание на асоциацията на 07.03.2017 г. от 10.30 ч. в зала 

712 на Областна администрация Разград при следния дневен ред: 

1.Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К за 2016 

г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите; 
2.Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциация по 

В и К за 2016 г. на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация; 

3.Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В и К 

за 2016 г. на основание чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във вр. с 
чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството; 

4.Преразглеждане на общия размер на основните заплати на 

служителите на Асоциация по В и К, съгласно чл. 48 от Вътрешните 
правила за организацията на работа, трудов ред и работна заплата; 

5.Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2017 г.; 
6.Съгласуване на план за опазване на околната среда, вкл. на 

план за собствен мониторинг в съответствията с изискванията на 

разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за 

управление на отпадъци /вкл. утайки/, свързани с предоставянето на 

услугите от  В и К оператора - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград, на основание чл. 5.5 от Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на В и К услуги; 

7.Други. 

 

С горепосоченото писмо са предложени и проектите за решения 

по  

отделните точки от дневния ред, както следва: 

По т. 1- Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К 

за 2016 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите; 
 

Решение 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 10 от Закона за водите 
и чл.9, ал.2 от  Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация членовете на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат 

годишния отчет за дейността на Асоциация по В и К  за 2016 г. 
 



40 

 

По т. 2- Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на 

Асоциация по В и К за 2016 г. на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника 

за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация 

 Решение 2: На основание чл.9, ал.2, във вр. с чл. 26 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат отчет за 

изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К  за 2016 г. 
 

По т. 3- Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В 

и К за 2016 г. на основание чл. 28, ал. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, във вр. с чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството 

Решение 3: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във 

вр. с чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, във вр. с чл. 38, ал.1, т. 

3 от Закона за счетоводството, членовете на Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат годишен 

финансов отчет на Асоциация по В и К за 2016 г. и взимат решение за 

публикуване на същия на интернет страницата на Областна 

администрация Разград, раздел Асоциации В и К. 

 

По т. 4- Преразглеждане на общия размер на основните заплати 

на служителите на Асоциация по В и К, съгласно чл. 48 от Вътрешните 
правила за организацията на работа, трудов ред и работна заплата 

Решение 4: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във 

вр. с  чл. 48 от Вътрешните правила за организацията на работа, 

трудов ред и работна заплата 

членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград, преразглеждат годишния общ размер на основните заплати 

на служителите на Асоциация по В и К и вземат решение за 

увеличаване на същите с 1 380 /хиляда триста и осемдесет/ лева общо, 

считано от датата на приемане на Бюджет 2017 г. 
 

По т. 5- Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2017 г  
Решение 5: На основание чл.198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите и 

чл.9, ал.2 от  Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация,членовете на Общото 
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събрание приемат  бюджет на Асоциация по В и К  за 2017 г., като 

опредлят приходната част на бюджета да е равна на 0,00 лева. 

При недостиг на средства в рамките на календарната година, 

Асоциация по В и К запазва правото си да иска допълнително 

финансиране, чрез вноски на членовете, определени пропорционално 

на гласовете им в общото събрание, след предварително съгласуване. 
 

По т. 6- Съгласуване на план за опазване на околната среда, вкл. 

на план за собствен мониторинг в съответствията с изискванията на 

разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за 

управление на отпадъци /вкл. утайки/, свързани с предоставянето на 

услугите от  В и К оператора - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград, на основание чл. 5.5 от Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на В и К услуги.  

Решение 6: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите,  във 

вр. с чл. 5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на В и К 

услуги,членовете на  Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, съгласуват план за опазване на околната среда, 

вкл. на план за собствен мониторинг в съответствията с изискванията 

на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за 

управление на отпадъци /вкл. утайки/, свързани с предоставянето на 

услугите от  В и К оператора - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград. 

След анексиране на договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на В 

и К услуги на основание чл. 2.2- увеличаване на територията, чрез 
присъединяване на Община Кубрат и Община Завет, Планът за 

опазване на околната среда следва да бъде допълнен с увеличаване на 

териториалния обхват / Община Кубрат и Община Завет/, като следва 

да бъдат спазени разпоредбите на действащото право. 

 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация  и 

Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 17.02.2015 г. 
заседание на Общински съвет Разград, във вр. с чл.198е, ал. 5 от 

Закона за водите, Общински съвет Разград, с 25 гласа „ЗА“, „против“ 

– няма, „въздържали се“ – няма,   

 

Р Е Ш И: 
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1. Възлага на представителя на Община Разград в заседанията 

на Общото събрание на Асоциацията на В и К да гласува по отделните 
точки от дневния ред, както следва: 

По т. 1- Приемане на отчет за дейността на Асоциация по В и К 

за 2016 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите; 
 

Решение 1: На основание чл.198в, ал.4, т. 10 от Закона за водите 
и чл.9, ал.2 от  Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация членовете на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат 

годишния отчет за дейността на Асоциация по В и К  за 2016 г.- ЗА. 

 

По т. 2- Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на 

Асоциация по В и К за 2016 г. на основание чл. 9, ал. 2 от Правилника 

за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация 

 Решение 2: На основание чл.9, ал.2, във вр. с чл. 26 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, членовете на Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат отчет за 

изпълнение на бюджета на Асоциация по В и К  за 2016 г.- ЗА. 

 

По т. 3- Приемане на годишен финансов отчет на Асоциация по В 

и К за 2016 г. на основание чл. 28, ал. 4 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, във вр. с чл. 38, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството 

Решение 3: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите, във 

вр. с чл. 28, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация, във вр. с чл. 38, ал.1, т. 

3 от Закона за счетоводството, членовете на Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. Разград, приемат годишен 

финансов отчет на Асоциация по В и К за 2016 г. и взимат решение за 

публикуване на същия на интернет страницата на Областна 

администрация Разград, раздел Асоциации В и К.- ЗА. 

 

По т. 4- Преразглеждане на общия размер на основните заплати 

на служителите на Асоциация по В и К, съгласно чл. 48 от Вътрешните 
правила за организацията на работа, трудов ред и работна заплата 
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Решение 4: На основание чл. 198в, ал. 4 от Закона за водите, във 

вр. с  чл. 48 от Вътрешните правила за организацията на работа, 

трудов ред и работна заплата 

членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград, преразглеждат годишния общ размер на основните заплати 

на служителите на Асоциация по В и К и вземат решение за 

увеличаване на същите с 1 380 /хиляда триста и осемдесет/ лева общо, 

считано от датата на приемане на Бюджет 2017 г.- ЗА. 

 

По т. 5- Приемане на бюджет на Асоциация по В и К за 2017 г  
Решение 5: На основание чл.198в, ал.4, т. 9 от Закона за водите и 

чл.9, ал.2 от  Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация,членовете на Общото 

събрание приемат  бюджет на Асоциация по В и К  за 2017 г., като 

опредлят приходната част на бюджета да е равна на 0,00 лева. 

При недостиг на средства в рамките на календарната година, 

Асоциация по В и К запазва правото си да иска допълнително 

финансиране, чрез вноски на членовете, определени пропорционално 

на гласовете им в общото събрание, след предварително съгласуване.- 
ЗА. 

 

По т. 6- Съгласуване на план за опазване на околната среда, вкл. 

на план за собствен мониторинг в съответствията с изискванията на 

разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за 

управление на отпадъци /вкл. утайки/, свързани с предоставянето на 

услугите от  В и К оператора - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград, на основание чл. 5.5 от Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и 

предоставяне на В и К услуги.  

Решение 6: На основание чл.198в, ал.4 от Закона за водите,  във 

вр. с чл. 5.5 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация 

на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на В и К 

услуги,членовете на  Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване - Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, съгласуват план за опазване на околната среда, 

вкл. на план за собствен мониторинг в съответствията с изискванията 

на разрешителните за заустване на отпадъчни води и програма за 

управление на отпадъци /вкл. утайки/, свързани с предоставянето на 

услугите от  В и К оператора - „Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД, гр. 

Разград. 

След анексиране на договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на В 
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и К услуги на основание чл. 2.2- увеличаване на територията, чрез 
присъединяване на Община Кубрат и Община Завет, Планът за 

опазване на околната среда следва да бъде допълнен с увеличаване на 

териториалния обхват / Община Кубрат и Община Завет/, като следва 

да бъдат спазени разпоредбите на действащото право.- ЗА. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на  докладна записка с вх. № 64.  

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

Относно: Промяна в списъка за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2017 година. 

Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми съветници, с решение   

от заседание на 31.01.2017 год. на Общински съвет Разград е приет 
списъкът за предназначението, броя, вида и местонахождението на 
общинските жилища за 2017 година. Същият включва 195 броя общински 

жилища, конкретизирани според предназначението си.  

В списъка фигурират: 
- двустаен апартамент, находящ се на ул.„Перистър” № 16, ап.13- 

включен в раздел ІІ „ Жилища за продажба”  

- двустаен апартамент, находящ се на ул.„Перистър” № 16, ап.14- 

включен в раздел І „Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди” 

Към настоящия момент и двата общински жилищни имота са 
свободни. 

След обсъждане в комисията по чл.3 от Наредба 17 на Общински 

съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на 
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища е взето 

решение да се направи предложение горепосочените два  общински 

жилищни имота да преминат съответно от групата на жилищата за 
продажба и групата на жилищата за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди в групата на резервните жилища. 

Мотивите за тази промяна са, че периодично може да възникне 
необходимост за настаняване на лица, в семействата на които са налице 
остри социални или здравословни проблеми или лица, жилищата на които 

са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни 
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бедствия. За такива случаи, регламентирани с чл.45 от Закона за 
общинската собственост, се предлагат за настаняване резервни жилища. 
Резервният жилищен фонд на общината е ограничен, а потребностите от 
такива жилища нарастват. 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона 
за общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредба № 17 на Общински 

съвет Разград, предлагам на Общинският съвет да вземе следното 

Решение:  
І. Променя списъка за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2017 година:  
1. Изключва жилищен имот – частна общинска собственост, находящ 

се в гр.Разград,  ул.„Перистър” № 16, ап.13 от раздел ІІ „Жилища за 
продажба” и го включва в Раздел ІV „Резервни жилища”. 

2. Изключва жилищен имот – частна общинска собственост, находящ 

се в гр.Разград,  ул.„Перистър” № 16, ап.14 от раздел І „Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди” и го 

включва в Раздел ІV „Резервни жилища”. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

следприватизационен контроли в постоянната комисия  по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 

предложения на гражданите и връзка с НПО.   

Господин Анастасов, за общинска  собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“ и  2 – „въздържали се“ , постоянната комисия 

подкрепи проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-жа Калоян Монев – Председател на ПК 

С 3 гласа „ЗА“, 1 -„против“, и 1-„въздържал се“,  комисията подкрепя 

проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 

господин Димитров. 
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 Г-н Стоян Димитров – ПП «БСП» 

 Аз имам въпрос, който е свързан с това допълнително да се поясни, 

да са наясно всички общински съветници: Какво представлява «Резервното 

жилище»? Какъв е неговия статут? За какви нужди е предназначено и за 
какво се ползва? Понеже и колеги ме питаха: Абе какво означава 
«Резервно жилище»? Това като резервна част, която стои в склада и като 

ни потрябва влиза в употреба и едва ли не да не би тези жилища да бъдат 
празни, заключени и да бъдат готови за ползване при специалните нужди. 

Моля за кратко пояснение, за да може и на съветниците  да им стане ясно с 
тази тематика.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Само да кажа, че в докладната записка много ясно е 

изписано това.  Но за повече подробности  заповядайте, госпожо 

Георгиева. 
 

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

 Ще цитирам направо Наредба №17, в нейния чл. 29, ал.1: «В резервните 
жилища се настаняват за срок не по-дълъг от две години лица, жилищата на 
които са станали негодни за обитаване в резултат на природни и стихийни 

бедствия и аварии или са застрашени от самосрутване.“ И още една 
разпоредба има по –  напред в членовете, където се казва, че в тях се 
настаняват и лица, в семействата на които са налице остри социални или 

здравословни проблеми.  

Това е статута на резервните жилища и всякакви други интерпретации и 

кой се настанява в тях са просто наистина нелогични. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Едно кратко пояснение: Тези жилища ще бъдат ли празни ако няма 
хипотеза, при която да е налице такава специална нужда? Това искаха да 
разберат хората.  
 

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

 В настоящия момент всичките «Резервни жилища»  са с настанени 

наематели. Пристъпваме към промяна в този списък единствено тогава, 

когато възникне случай, който изисква настаняване в «Резервно жилище». 

Тогава предлагаме на Общинския съвет някой от другите да бъде 
прехвърлено. Не стоят такива оборотни празни. Благодаря.    
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Удовлетворен ли сте от отговора първо да попитам? Стана ли ясно на 

всички за какво точно става въпрос?  
 

 Г-н Стоян Димитров – ПП «БСП» 
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 Да, аз просто изпълнявах молба да формулирам въпрос, за да се 
изяснят тези неща.  
 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Добре. Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Тодорова. 

 

 Г-ца Таня Тодорова – ПП «БСП» 

 Аз искам да попитам какво е състоянието на тези жилища: Дали са 
годни за обитаване?  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Госпожо Георгиева, заповядайте. 
 

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

 Аз мисля, че ги показвах тези жилища миналата година. 

Действително състоянието им, не мога да си изкривя душата, е лошо. Така, 
както казах и на комисиите с един частичен ремонт, който се ангажира да 
направи общинското предприятие, биха могли да бъдат направени от части 

в състояние, в което позволява да бъдат настанени там лица.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Други въпроси във връзка с докладната записка? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения. Заповядайте, господин Димитров, 

извинявайте. 

 

 Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок»  

 Уважаеми общински съветници, искам да обърнете внимание само 

на това, че се отменя едно решение , което още един месец не е минал 

пълен от неговото приемане на Общинския съвет, когато по предложение 
на доктор Валентин Василев – Кмет на Община Разград за въпросните 

имоти всички тук дискутираха и приемахме някакви решения. И сега по – 

малко, отново ще подчертая, от месец биваме сюрпризирани да приемаме 
съвсем различни решения. Това непостоянство не може да бъде отдадено 

на безхаберие или липса на планиране, а на някаква бих казал умисъл за по 

– нататъшното използване на тези жилища. В началото на сесията аз 
заявих, че има определени страхове от това, че тези жилища се подготвят 
като бих казал «капия» като «платц дарм», където да бъдат настанявани 

нежелани от гражданите на Разград мигранти и други такива, които в 

началото не приехме да бъдат неприемани в Разград. Ето защо аз няма да 
гласувам в подкрепа на това решение. Продължавам да смятам, че 
Общинския съвет не е «пудел на каишка» който в началото на месеца да 
бъде разиграван по един начин и малко по – късно по друг начин с коренно 

различни предложения за решения. Благодаря Ви.       
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Бих искала да направя едно уточнение по повод на предишното 

изказване: Господин Димитров, Вие  не присъствахте на цялата част от 
моето изказване – в «Резервните жилища», които към настоящия момент 
им са настанени такива лица, които отговарят на изискванията.   

Пристъпваме към промяна от другите части на списъка към «Резервни 

жилища» тогава, когато възникне такава необходимост. Такава 
необходимост в момента възникна за тези жилища. И аз съжалявам, че тук 

няма някои от общинските съветници, които направиха предложение чрез 
Агенцията за закрила на детето точно в тези жилища да бъдат настанени 

такива семейства. Това е по повод първата част. Относно Вашите опасения 

за настаняването в тях на бежанци ще Ви успокоя – Наредбата, приета от 
Общинския съвет, №17, която цитирах, определя изисквания към лицата, 

които могат да бъдат настанявани в «Резервните жилища» и това е чл.29, 

ал.2: Това са изискванията по чл.5, ал.1, т.1 и 6, направо ще ги цитирам: 

Едно от изискванията е да нямат  жилище, вила или не повече от 1/6 

идеални части от такива имоти на територията на цялата страна, годни за 
постоянно обитаване и второ, особено важно - имат настоящ адрес в гр. 

Разград през последните 5 години без прекъсване. На това изискване няма 
как да отговори лице, което през последните 5 години няма регистриран 

настоящ адрес в гр.Разград.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Много Ви благодаря за това пояснение. Заповядайте, господин 

Димитров. Реплика ли имате?  
 

 Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок»  

Да. Иначе нямаше да ми дадете думата. Всичко това би било много 

добре ако отново няма възможност в края на следващия месец за тези 

имоти да ни дадете трета поредна, съвсем различна докладна записка от 
«Резервните» да бъдат специално за бежанци определени, вече 
ремонтирани и с изхарчени пари от бюджета на хората на Разград.  Отново 

вече по друг начин трета поредна, обвързана така във времето докладна 
записка. Тъй като до тук Вие показахте  праволинейно, но неочаквано 

движение първо да бъдат продавани, а след това да не бъдат продавани, да 
бъдат ремонтирани, нищо не Ви пречи да продължите с тази си политика и 

да ни сюрпризирате по – малко от месец по – късно с едно решение, което 

е в ущърб на интересите на всички в Разград. Благодаря Ви.   
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви и аз. Мисля си, че много ясно стана от становището на 

заместник - кмета за какво точно става въпрос и как не може да става 
изобщо за това, което се опитвате да внушавате, господин Димитров. 

Други изказвания?   

 

 Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок»  

 Внушение нямам. Аз имам притеснение. Основателен страх от 
действията на общинска администрация.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, не съм Ви дала думата. Заповядайте, доктор 

Василев.  
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря, госпожо Председател. Много кратичък ще бъда: Браво, 

господин Димитров. Точно така се прави. Браво. 
 

 Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок»  

 Благодаря Ви. От Вас се уча също.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Има ли желаещи за изказвания или предложения във връзка с 
докладната записка? Не виждам такива. Пристъпваме към поименно 

гласуване на докладна записка с вх.№64. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.02.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева Не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти Не участва   
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15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова Не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва    

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Отсъства    

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 296 

 

 С решение № 276 по Протокол № 21 от заседание на 31.01.2017 

год. на Общински съвет Разград е приет списъкът за редназначението, 

броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2017 

година. Същият включва 195 броя общински жилища, 

конкретизирани според предназначението си.  

В списъка фигурират: 

- двустаен апартамент, находящ се на ул.„Перистър” № 16, ап.13- 

включен в раздел ІІ „ Жилища за продажба”  

- двустаен апартамент, находящ се на ул.„Перистър” № 16, ап.14- 

включен в раздел І „Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди”. 

Към настоящия момент и двата общински жилищни имота са 

свободни. 

След обсъждане в комисията по чл.3 от Наредба 17 на Общински 

съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди 

на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища 

е взето решение да се направи предложение горепосочените два  

общински жилищни имота да преминат съответно от групата на 

жилищата за продажба и групата на жилищата за настаняване под 
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наем на граждани с установени жилищни нужди в групата на 

резервните жилища.  

Мотивите за тази промяна са, че периодично може да възникне 
необходимост за настаняване на лица, в семействата на които са 

налице остри социални или здравословни проблеми или лица, 

жилищата на които са станали негодни за обитаване в резултат на 

природни и стихийни бедствия. За такива случаи, регламентирани с 
чл.45 от Закона за общинската собственост, се предлагат за 

настаняване резервни жилища. Резервният жилищен фонд на 

общината е ограничен, а потребностите от такива жилища нарастват.

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от 

Закона за общинската собственост и чл.4, ал.2 от Наредба № 17 на 

Общински съвет Разград за условията и реда за установяване 
жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на 

общински жилища, Общинският съвет, след поименно гласуване, с 22 

гласа «ЗА», «против» - 1, «въздържали се» - няма, 

  

Р Е Ш И: 

 

І. Променя списъка за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2017 година:  

1. Изключва жилищен имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр.Разград,  ул.„Перистър” № 16, ап.13 от раздел ІІ 
„Жилища за продажба” и го включва в Раздел ІV „Резервни жилища”. 

2. Изключва жилищен имот – частна общинска собственост, 

находящ се в гр.Разград,  ул.„Перистър” № 16, ап.14 от раздел І 
„Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди” и го включва в Раздел ІV „Резервни жилища”. 

ІІ. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

приемането му. 

 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 65. 

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

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

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

Благодаря, госпожо председател. 

В Община Разград е постъпило  Искане  от 13.01.2017 г. от НЕЙКО 

НЕДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ чрез пълномощник за разрешение за 
изработването на подробен устройствен план – план за застрояване на 
собствен поземлен имот с нов идент. № 61710.609.6985 по кадастралната 
карта на  гр.Разград, Община Разград, в м. “АРМЕНСКИ ЛОЗЯ“, с начин 

на трайно ползване-лозе, по реда на Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/. 

Приложени са документи: 

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

за застрояване; 

- предложение за създаване на ПУП; 

- скица на имота; 

- нотариален акт за собственост; 
- Протокол от 03.11.2016 г. със становище от АПИ «Областно пътно 

управление» Разград; 

- пълномощно. 

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ разрешение за изработване на проект 
за ПУП за поземлени имоти извън границите на урбанизираната територия 

се допуска с решение на Общинския съвет по предложение на кмета на 
общината. Искането за издаване на такова разрешение се придружава от 
задание по чл. 125 от ЗУТ, което се одобрява едновременно с 
разрешението по чл. 124а.   

НЕЙКО НЕДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ е представил задание за 
разрешение за изработването на подробен устройствен план – план за 
застрояване на собствен поземлен имот , с начин на трайно ползване-лозе,  

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, чието 

допускане се иска. Посочено е, че имотът се намира до път I-2“Русе-

Разград-Шумен“ при км 70+305 вдясно, откъдето ще става обслужването 

му.  Водоснабдяването  е съществуващо, тъй като в имота са налични 

постройки, които в бъдеще няма да бъдат запазени. Електрозахранването 

ше се реализира чрез дизел-аграгат и фотоволтаична инсталация.  Имотът 
ще се ползва за изграждане на ТИР-паркинг и обществено обслужващи 

сгради  към него. Приложен е Протокол от 03.11.2016 г. със становище от 
АПИ «Областно пътно управление» Разград за съгласуване на 
предложената плошадка с изискване да бъде представен предварителен 

проект по част «Пътна»-«Комуникационно-транспортен план и 

организация на движението». Предвижда се да се промени 

предназначението на  имот- земеделска земя за неземеделски нужди по 

реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, 

ал. 1 и ал. 7, чл.124б, ал.1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал.1, във връзка с чл.109, 
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ал. 1, т. 3 и чл.110, ал.1, т.3  от Закона за устройство на територията, 

предлагам на  Общински съвет Разград  да вземе следното решение: 
Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план– план за застрояване, предварителен комуникационно-

транспортен план и план за организация на движението на собствен 

поземлен имот с нов идент. № 61710.609.6985  по кадастралната карта на  
гр.Разград, Община Разград , в м. “АРМЕНСКИ ЛОЗЯ“, с начин на трайно 

ползване-лозе, с отреждане  « За  ТИР-паркинг и обществено и делово 

обслужване« и разрешава изработването на проект за  подробен 

устройствен план – план за застрояване , предварителен комуникационно-

транспортен план и план за организация на движението на собствен 

поземлен имот по кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград , в 

м. “АРМЕНСКИ ЛОЗЯ“, с начин на трайно ползване-лозе, с отреждане  
«За  ТИР-паркинг и обществено и делово обслужване», собственост на 
НЕЙКО НЕДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ. 

Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината, да се публикува на 

интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната е разглеждана в ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 

предложения на гражданите и връзка с НПО и ПК по устройство и 

развитие на територията, транспорт на Общината. Господин Монев, за 
постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с 4 гласа «ЗА», 1 – «против», и без «въздържали се», 

комисията подкрепя докладната записка.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Комисията след разглеждане предложението на д-р Василев относно 

разрешение за изготвяне на ПУП, становището е: 8 гласа „ЗА“, 1 – 

„против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма такива. Изказвания, 

предложения във връзка с докладната? Не виждам желаещи. Пристъпваме 
към гласуване на докладна записка с вх.№65. Моля гласувайте.  
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Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 297 

В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-374 от 

13.01.2017 г. от НЕЙКО НЕДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ чрез 
пълномощник за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 
нов идент. № 61710.609.6985 по кадастралната карта на  гр.Разград, 

Община Разград , в м. “АРМЕНСКИ ЛОЗЯ“, с начин на трайно 

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

Към искането  са  приложени следните документи: 

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

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

предварителен комуникационно-транснортен план и план за 

организация на движението на собствен поземлен имот с нов идент. № 

61710.609.6985  по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 

Разград , в м. “АРМЕНСКИ ЛОЗЯ“, с начин на трайно ползване-лозе, 
с отреждане  « За  ТИР-паркинг и обществено и делово обслужване «; 

- скица на имота; 

- нотариален акт за собственост; 

- Протокол - изх.№ 94-00-21 от 03.11.2016 г. със становище от 

АПИ «Областно пътно управление» Разград; 

- пълномощно. 

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

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а.   

НЕЙКО НЕДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ е представил задание за 

разрешение за изработването на подробен устройствен план – план за 

застрояване на собствен поземлен имот  с нов идент. № 61710.609.6985 

по кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград , в м. 

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

чието допускане се иска. Имот с  нов идент. № 61710.609.6985 е 
образуван от имоти с идент. № 61710.609.4592 и № 61710.609.4593 по кк 

на Разград.  Посочено е, че имотът се намира до път I-2“Русе-Разград-

Шумен“ при км 70+305 вдясно, откъдето ще става обслужването му.  
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Водоснабдяването  е съществуващо, тъй като в имота са налични 

постройки, които в бъдеще няма да бъдат запазени. 

Електрозахранването ше се реализира чрез дизел-аграгат и 

фотоволтаична инсталация.  Имотът ще се ползва за изграждане на 

ТИР-паркинг и обществено обслужващи сгради  към него. Приложен е 
Протокол - изх.№ 94-00-21 от 03.11.2016 г. със становище от АПИ 

«Областно пътно управление» Разград за съгласуване на 

предложената плошадка с изискване да бъде представен 

предварителен проект по част «Пътна»-«Комуникационно-

транспортен план и организация на движението». Предвижда се да се 
промени предназначението на  имот- земеделска земя за неземеделски 

нужди по реда на Закона за опазване на земеделските земи. 

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

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

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

територията  Общински съвет Разград, с 20 гласа «ЗА», «против» - 

няма, «въздържали се» - няма, 

  

Р Е Ш И: 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план– план за застрояване, предварителен 

комуникационно-транспортен план и план за организация на 

движението на собствен поземлен имот с нов идент. № 61710.609.6985  

по кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград , в м. 

“АРМЕНСКИ ЛОЗЯ“, с начин на трайно ползване-лозе, с отреждане  « 

За  ТИР-паркинг и обществено и делово обслужване« и разрешава 

изработването на проект за  подробен устройствен план – план за 

застрояване , предварителен комуникационно-транспортен план и 

план за организация на движението на собствен поземлен имот с нов 

идент. № 61710.609.6985  по кадастралната карта на  гр.Разград, 

Община Разград , в м. “АРМЕНСКИ ЛОЗЯ“, с начин на трайно 

ползване-лозе, с отреждане  «За  ТИР-паркинг и обществено и делово 

обслужване», собственост на НЕЙКО НЕДЕЛЧЕВ ГОСПОДИНОВ. 

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

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

на интернет страницата на Общината и в един местен вестник.   

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община Разград 

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

му. 

Настоящето решение  не подлежи на оспорване. 
 



56 

 

/Техническото задание за изработване на подробен устройствен 

план- план за застрояване е неразделна част от решение №297 и е 

приложено в отделен файл към Протокола./ 

 

С Т А Т И Я 10 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 66. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на 

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

землища на община Разград. 
Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Благодаря. 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаема госпожо председател, 

В Община Разград са постъпили заявления от граждани с искания за 

учредяване на право на ползване върху имоти в горска територия за 
настаняване на пчелни семейства в частна общинска собственост в 

землища на община Разград. 

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

 Заявителят, имотът, границите на същия са посочени в Приложение 
№ 1. 

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

територии,  общинска собственост,  като за устройването им в постоянни 

пчелини с над 10 броя пчелни семейства общината учредява право на 
ползване, при условия регламентирани в чл. 13 и чл.14 от Закона за 
пчеларството. 

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

територии – общинска собственост е безвъзмездно. 

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

чл.39, ал.3 и ал.6 от ЗОС, чл.11, ал.2 от Закона за пчеларството, чл. 71, ал. 7 

във връзка с чл. 69, ал. 3, т. 2 от Закона за горите, предлагам Общинският 
съвет да вземе следното решение: 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху части от имоти в 

горска територия частна общинска собственост за настаняване на пчелни 
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семейства по заявления, съгласно Приложение № 1, представляващо 

неразделна част от настоящото решение.   

 2. Определя срок за учредяване правото на ползване  -  10 /десет/ 
години.  

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

Благодаря.  

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

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

Анастасов, за постоянната комисия по общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, постоянната 

комисия подкрепи докладната записка и проекта за решение. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, за постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 

проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана на заседание на 
постоянната комисия по околна среда, и с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“, бе подкрепен проекта за решение. Благодаря Ви.  

 

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

желаещи. Предложения, изказвания във връзка с тази докладна записка? 

Няма такива. Преминаваме към поименно гласуване на докладна записка с 
вх.№66. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.02.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев Не участва   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев Не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова Не участва   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели Не участва   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Отсъства    

 

Общинският съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 298 

 

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

територия за настаняване на пчелни семейства в частна общинска 

собственост в землища на община Разград. 

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

Заявителят, имотът, границите на същия са посочени в 

Приложение № 1. 

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

територии,  общинска собственост,  като за устройването им в 

постоянни пчелини с над 10 броя пчелни семейства общината 

учредява право на ползване, при условия регламентирани в чл. 13 и 

чл.14 от Закона за пчеларството. 

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

горите учредяването на право на ползване върху поземлен имот в 

горски територии – общинска собственост е безвъзмездно. 

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

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

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

горите,  Общинският съвет – Разград, след поименно гласуване, с 22 

гласа «ЗА», «против» - няма, «въздържали се» - няма, 

  

Р Е Ш И: 

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване върху части от 

имоти в горска територия частна общинска собственост за 

настаняване на пчелни семейства по заявления, съгласно Приложение 
№ 1, представляващо неразделна част от настоящото решение.   

2. Определя срок за учредяване правото на ползване  -  10 /десет/ 

години.  

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

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

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 
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/Приложение №1 е неразделна част от решение №298 и е 

приложено в отделен файл към Протокола./ 

 

 

С Т А Т И Я 11 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 67. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от 

имот- публична общинска собственост на Професионална гимназия по 

химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри” гр.Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Благодаря. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик, съгласно АОС №7/12.10.2006год., на 

имот-публична общинска собственост-ОУ „Иван Тургенев”, с адрес: 
гр.Разград, ж.к.”Орел”. На 20.03.2017год. изтича срока за предоставяне 
безвъзмездно за управление на част от имота-публична общинска 
собственост от Професионалната гимназия по химични технологии и 

биотехнологии „Мария Кюри” гр.Разград, тази част и Корпус - А1 със 
застроена площ 324,00кв.м., Корпус А2 със застроена площ 426,00кв.м. и 

Източната част от втория етаж на корпус АБВ със застроена площ 410, 00 

кв.м. 

В Община Разград е получено писмо от Стойчо Стоев-директор на 

Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии 

„Мария Кюри” гр.Разград с искане за предоставяне безвъзмездно за 
управление на  посочената ползвана до сега част от имота. 

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

ЗМСМА, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.14, 

ал.3  и ал.4 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград  за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост и 

писмо от Стойчо Стоев-директор на Професионална гимназия по химични 

технологии и биотехнологии „Мария Кюри” гр.Разград, предлагам на 
Общинския съвет, да вземе следното решение: 

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

на Професионална гимназия по химични технологии и биотехнологии 

„Мария Кюри” гр.Разград част от имот-публична общинска собственост, 
актуван с  АОС №7/12.10.2006г., представляващ: Корпус А1 със застроена 
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площ 324,00кв.м.; Корпус А2 със застроена площ 426,00кв.м. и Източната 
част от втория етаж на корпус АБВ със застроена площ 410, 00 кв.м.  

2.Възлага  на кмета на Община Разград да  сключи  договор за 
предоставяне безвъзмездно за управление  на частта от имота, описана в 

т.1.  

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

Анастасов, за комисия по управление на общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 

подкрепя проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с 2 гласа „ЗА“, 1 - „против“ и  1- „въздържали се“, комисията 

не може да формира мнение по отношение на докладната записка.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма желаещи. Изказвания, 

предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. Пристъпваме 
към поименно гласуване на докладна записка с вх.№67. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.02.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   
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9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев Не участва   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев Не участва   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова Не участва   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Отсъства    

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 299 

 

Община Разград е собственик, съгласно АОС №7/12.10.2006год., 

на имот-публична общинска собственост-ОУ „Иван Тургенев”, с 
адрес: гр.Разград, ж.к.”Орел”. На 20.03.2017год. изтича срока за 

предоставяне безвъзмездно за управление на част от имота-публична 

общинска собственост, представляваща : 

• Корпус А1 със застроена площ 324,00кв.м. (триетажна сграда 

с идентификатор 61710.504.147.3) 

• Корпус А2 със застроена площ 426,00кв.м. (триетажна сграда 

с идентификатор 61710.504.147.4) 

• Източната част от втория етаж на корпус АБВ със 
застроена площ 410, 00 кв.м. (четириетажна сграда с идентификатор 

61710.504.147.1). 

 В Община Разград е получено писмо с вх.№АО-05-03-

769/30.01.2017год. от Стойчо Стоев-директор на Професионална 
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гимназия по химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри” 

гр.Разград с искане за предоставяне безвъзмездно за управление на  

посочената ползвана до сега част от имота. 

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

от ЗМСМА, чл.12, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост и 

чл.14, ал.3  и ал.4 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград  за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост и писмо с  вх.№АО-05-03-769/30.01.2017год. от Стойчо 

Стоев-директор на Професионална гимназия по химични технологии 

и биотехнологии „Мария Кюри” гр.Разград, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 23 гласа «ЗА», «против» - няма, 

«въздържали се» - няма, 

  

Р Е Ш И: 

 

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

години на Професионална гимназия по химични технологии и 

биотехнологии „Мария Кюри” гр.Разград с ЕИК 116510002 част от 

имот-публична общинска собственост, актуван с  АОС 

№7/12.10.2006г., представляващ ОУ „Иван Тургенев”, включващ 

поземлен имот  61710.504.147 по кадастралната карта на гр.Разград  

(УПИ №II-147 в кв.649), училищна сграда (корпуси АБВ,А1 и А2) – 

сгради с идентификатори 61710.504.147.1, 61710.504.147.3 и 

61710.504.147.4,  басейн, физкултурен салон, котелно и ученически 

стол – сгради с идентификатори 61710.504.147.5, 61710.504.147.6,  

61710.504.147.9 и 61710.504.147.7.  

Частта от имота  представлява: 

• Корпус А1 със застроена площ 324,00кв.м. (триетажна сграда 

с идентификатор 61710.504.147.3) 

• Корпус А2 със застроена площ 426,00кв.м. (триетажна сграда 

с идентификатор 61710.504.147.4) 

• Източната част от втория етаж на корпус АБВ със 
застроена площ 410, 00 кв.м. (четириетажна сграда с идентификатор 

61710.504.147.1). 

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

предоставяне безвъзмездно за управление  на частта от имота, описана 

в т.1.  

3.Настоящето решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 
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С Т А Т И Я 12 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 68. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Актуализиране на договори за наем на имоти-публична 

и частна общинска собственост и на концесионни договори, в 

съответствие с годишната инфлация за 2016 година. 

 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Благодаря. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Общински съвет Разград е приел  четири наредби: Наредба №2 за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 
собственост,  Наредба №16 за управление, ползване и разпореждане със 
земите от общинския поземлен фонд, Наредба №17 за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища и Наредба №21 за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на „Бизнес 

зона „Перистър” гр.Разград, в които е уредено придобиването, 

управлението и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост. 
И в четирите наредби е регламентирано отдаването под наем на 

общинските имоти да се актуализира ежегодно от 1 март в съответствие 
със статистически отчетения индекс на инфлация за предходната година 
след решение на общинския съвет. Аналогични текстове има и в 

сключените от Община Разград  концесионни договори.  

Отчетената  от НСИ годишна инфлация за периода декември 2016 

спрямо декември 2015 година е  0,1 %.Приходите, които биха били 

получени от актуализацията на наемните договори ще са незначителни 

предвид това обстоятелство.Съпоставянето  с разходите за изготвяне на 
анексите към големия брой на наемните договори води до извода, че 
евентуално актуализиране на наемните цени би било нецелесъобразно. 

Водени от тези съображения  комисиите по чл.2 от Наредба №2  за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 
собственост и по чл.3 от Наредба №17 за условията и реда за установяване 
на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища   са приели решения да се  предложи   на общинския 

съвет да приеме решение да не се актуализират наемните цени по 

сключените договори за отдаване под наем на имоти-частна и публична 
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общинска собственост и концесионните плащания по концесионните 
договори. 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.8 от 
Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-

общинска собственост, чл.5, ал.6  от  Наредба №16 за управление, ползване 
и разпореждане със земите от общинския поземлен фонд, чл.22 от Наредба 
№17 за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища и чл.7 от Наредба 
№21 за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на „Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, предлагам следното 

решение: 

1.Да не се актуализират  наемните цени по сключените договори за 
отдаване под наем на имоти-частна и публична общинска собственост и  

концесионните плащания по концесионните договори. 

  2.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград и Областния управител на област Разград в седемдневен срок от 
приемането му. 

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

Анастасов, за постоянната комисия по общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, със 7 гласа „ЗА“, и 1- „против“, комисията подкрепи проекта 
за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 

проекта.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Въпроси към вносителя? Няма такива. Изказвания, предложения във 

връзка докладна записка? Не виждам желаещи. Пристъпваме към 

поименно гласуване на докладна записка с вх.№68. Моля гласувайте.  
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С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.02.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров  +  

12. Илия Христов Илиев Не участва   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова Не участва   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Отсъства    

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 300 
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Общински съвет Разград е приел Наредба №2 за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост,  

Наредба №16 за управление, ползване и разпореждане със земите от 

общинския поземлен фонд, Наредба №17 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем 

и продажба на общински жилища и Наредба №21 за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

„Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, в които е уредено придобиването, 

управлението и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост. 

 И в четирите наредби е регламентирано отдаването под наем на 

общинските имоти да се актуализира ежегодно от 1 март в 

съответствие със статистически отчетения индекс на инфлация за 

предходната година след решение на общинския съвет. Аналогични 

текстове има и в сключените от Община Разград  концесионни 

договори.  

Отчетената  от НСИ годишна инфлация за периода декември 

2016 спрямо декември 2015 година е  0,1 %.Приходите, които биха 

били получени от актуализацията на наемните договори ще са 

незначителни предвид това обстоятелство.Съпоставянето  с разходите 
за изготвяне на анексите към големия брой на наемните договори 

води до извода, че евентуално актуализиране на наемните цени би 

било нецелесъобразно. Водени от тези съображения  комисиите по чл.2 

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

вещи-общинска собственост и по чл.3 от Наредба №17 за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища   са приели решения да се  
предложи   на общинския съвет да приеме решение да не се 
актуализират наемните цени по сключените договори за отдаване под 

наем на имоти-частна и публична общинска собственост и 

концесионните плащания по концесионните договори. 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл.15, ал.8 от 

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

вещи-общинска собственост, чл.5, ал.6  от  Наредба №16 за 

управление, ползване и разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд, чл.22 от Наредба №17 за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем 

и продажба на общински жилища и чл.7 от Наредба №21 за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на „Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 22 гласа «ЗА», «против» - 1, 

«въздържали се» - няма, 
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Р Е Ш И: 

 

1.Да не се актуализират  наемните цени по сключените договори 

за отдаване под наем на имоти-частна и публична общинска 

собственост и  концесионните плащания по концесионните договори. 

  2.Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград и Областния управител на област Разград в седемдневен срок от 
приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 
 

С Т А Т И Я 13 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 69. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Провеждане на публичен търг за продажба на имот-

частна общинска собственост в землището на с.Ушинци. 
Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Благодаря. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на имот-частна общинска собственост, 
актуван с АОС №2782/22.11.2016 година,  представляващ имот №000215 в 

землището на с.Ушинци, община Разград. Същият се намира в местността 
„Под балнъкая“ и е  с площ 66,870 дка и с начин на трайно ползване: 
иглолистна гора. 

В Община Разград е получена молба с направено предложение за 

закупуване на имота. Молбата е разгледана на заседание на комисията по 

чл.2 от Наредба №2 на Общински съвет Разград, която се е произнесла с 
положително решение. 

Изготвена е  пазарна оценка  от Тонка Димитрова Иванова – 

оценител на поземлени имоти в горски територии, съгласно сертификат за 
оценителска правоспособност на Камарата на независимите оценители в 

България, която е в размер на 23 299,00лв./двадесет и три хиляди двеста 
деветдесет  и девет лева/. Данъчната  оценка  на имота е 18125,40лв. 

/осемнадесет хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет стотинки/ 

определена с удостоверения за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК. 

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

чл.8, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.12, т.3  от Закона 
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за общинската собственост, чл.40, ал.1 от Закона за горите, чл. 21 от 
Наредба № 22 на Общински съвет Разград за определяне на условията и 

реда за управление на горските територии, собственост на Община Разград  

и чл.26, ал.3, чл.27 и чл.28 от Наредба №2 на Общински съвет Разград, 

предлагам на Общинския съвет, да вземе следното решение: 
1.Да се проведе публичен  търг с тайно наддаване за продажба на 

имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №2782/22.11.2016 

година,  представляващ имот №000215 в землището на с.Ушинци, община 
Разград с площ 66,870 дка и с начин на трайно ползване: иглолистна гора, с 
начална тръжна цена в размер 23 299,00лв./двадесет и три хиляди двеста 
деветдесет  и девет лева/, определена от оценител на поземлени имоти в 

горски територии, при данъчна оценка в размер на 18125,40лв. 

/осемнадесет хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет стотинки/. 

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

договор въз основа на резултата от проведения търг. 
Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

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

Анастасов, за постоянната комисия по общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта за 
решение бе подкрепен от комисията. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги,  3 гласа „ЗА“, 1 - „против“ и 1 -„въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта за решение.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна среда.  
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 
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Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 

по околна среда, и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, бе 

подкрепен проекта за решение. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 

госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Благодаря Ви, госпожо председател. Първия ми въпрос е колко 

годишна е гората приблизително? 

 

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

В само един от подотделите има единични дървета. Аз не знам колко 

годишна е, сега ще погледна в оценката, за да Ви кажа. Не говорим изцяло 

за горски участък, въпреки че имота се води такъв. 80 години, 18 градуса, 

почвен тип, механичен състав, песъчлива. Това е съгласно описанието, 

което е дадено в оценката. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Тоест 80 – годишна. 

 

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

Ами турносна сеч – 80 години. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Добре. Следващия ми въпрос е, аз имам информация, че не цялата 
територия е обрасла с иглолистни дървета, но все пак една така доста 
значима част от нея. Направен ли е разчет ако тази гора бъде добита 
дървесина от нея, иглолистна дървесина, колко кубически метра би 

излязла разделена средно на декарите, които продаваме? От декар колко 

кубически метра? 

 

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

Такъв разчет няма как да е направен тъй като те са 3 отделни 

отрасъла, които са по различен начин определени в оценката. Така че аз не 
бих могла да кажа. Подотдел имаме – 219, който се води горина, подотдел 

219-1 първа част, което се води по друг начин – иглолистна гора и третия – 

бивша кариера – под отдел две римско. Така че колко дървета…Това, 

което мога да кажа е, че оценката обхваща и оценка на дървесината, която 

би могла да бъде оползотворена от съответния подотдел. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  
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Доуточняващ въпрос. Понеже казвате при Вас като подотдели е 
направена оценката все пак този подотдел, на който се намира гората 
колко декара е? 

 

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

Сега ще Ви кажа. Запас кубически метра – 427,30, относителен дял 

спрямо общия подотдел – 93 %, парцеларна площ в хектари – 2,12 %. Това 
е подотдела обхващащ иглолистната гора. Да, 2 % от 66 декара. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. Предложения, 

изказвания във връзка с докладната записка? Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Зададох тези въпроси преди малко, защото – да 2 % на пръв поглед 

изглежда наистина малка част от територията е залесена. Аз направих едно 

проучване, при една нормална залесеност – от 1 декар иглолистна гора се 

добиват приблизително 50 кубически метра дървесина. Тука казваме, че 
много малка част от територията. Да вземем осреднено 10 кубически метра 
дървесина, ако може да се приеме за цялата територия, като изчислих по 

пазарната цена в момента – 60 лв. на кубически метър, излиза 40 200 лв. 

само от продажба на дървесината. Само че ние не продаваме в случая 

дървесина, продаваме и земя. Пропуснах и това да Ви питам, каква 
категория, но то няма да е категория земя, защото като гора се продава. 

Нали така? Което означава, че в никакъв случай сметките не излизат. При 

10 кубически метра дървесина средно, ако може да бъде добита, излиза 601 

лв. на декар, а цената която е дадена от оценителя е 348 лв. на декар. И пак 

казвам тези 601 лв. са само дървесина, тука трябва да се добави все пак 

някаква сума като цена за декар, територия, която се продава, което 

означава, че по мое мнение сделката никак не е изгодна за общината и като 

се има предвид и притеснителния бюджет и за тази календарна година, и в 

сферата на образованието има, имам предвид детските градини, недостига 
на средства и в ред други пера в общинския бюджет, моето мнение е, че 
трябва да се преразгледа тази оценка, която е направена на имота, който 

предстои да вземем решение какво ще го правим. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Правомощията на общинска администрация не е да преразглежда 
пазарните оценки изготвени от лицензирани оценители. Те за това се 
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наричат независими, не би трябвало тяхната дейност да е зависима от това 
какво мисли общинската администрация. Съвсем по друг начин стои 

въпроса с общинските съветници, които могат да увеличат пазарната цена. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Тогава правя предложение да се увеличи… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Извинявам се, че не изчаках да ми дадете думата. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Правя предложение, но ще ми трябва малко време да изчисля, все 
пак сумата, която предлагаме в докладната за продажба да бъде увеличена, 

хайде да не ставаме максималисти, но поне това като приблизителна 
дървесина, която може да се добие от тази иглолистна гора около 40 000 

лв., като първоначална тръжна цена. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

В писмен вид ще Ви помоля да го направите. Други изказвания?  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“  

Реплика към госпожа Неделчева. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Димитрова, ще Ви помоля да не вземате думата без да съм 

Ви я дала. Заповядайте, госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“  

Благодаря Ви, госпожо Радославова. Реплика към госпожа Неделчева 
в посока на това дали е виждала гората и качеството на гората. Очевидно 

можем да прибегнем до Вашите услуги вече по отношение на оценките за 
имотите на Община Разград.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Благодаря! Ако ми дадете и сертификат нямам нищо против. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Други желаещи да направят изказвания или предложения във връзка 
с докладната записка. Заповядайте, д-р Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“  

Само да запитам каква беше логиката да актуализираме тази новата 
цена? Да проследим отново самата логика. С тези 40 000 лв., които ще ги 

вземем само от дървесина.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Ами точно Вие си отговорихте, д-р Апти. Това, което предлагам като 

начална тръжна цена се базирам само дори на продажбата на дървесина от 
тази територия. Нямам предвид цената на територията, на земята да го 

кажем. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Искам да Ви кажа, че абсолютно нарушаваме Правилника, има право 

на едно изказване един общински съветник във връзка с определена 
докладна записка. Така, че ще Ви помоля да слушате и да внимавате. 

Заповядайте, д-р Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“  

На мен ми се струва, че госпожа Неделчева не ме разбра. Как 

изчисли тази кубатура и след това оцени 40 000 лв. за дървесина, това не 
можах да разбера. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, заповядайте. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“  

Дадена ли ми е думата? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, заповядайте. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“  

Сега във връзка с тази докладна записка и предложението на госпожа 
Неделчева, аз започнах по-внимателно да чета, никъде не пише тука, че 
ние продаваме гора за дърводобив. Госпожо Георгиева, вярно ли е това? 

 

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

Абсолютно вярно е. Говорим за имот, който е… 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“  
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Тоест ние продаваме имот. От там нататък, ако някой иска да сече, да 
добива или каквото иска да прави, това е предмет на съвсем друг разговор. 

Сега това обаче, което искам да Ви помоля като администрация, наистина, 

госпожо Неделчева, не знаете къде е това място даже. Много Ви моля друг 
път или преразгледайте тези имоти и начина на тяхното трайно ползване. 

Така сте го писали иглолистна гора. Сега там има такава иглолистна гора 
има съвсем, съвсем малко и то не е и гора.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожа Георгиева много ясно каза.  Отговорите, които даде на 
въпросите на госпожа Неделчева, че гората е 2 % от общата територия на 

този терен, за който става въпрос, 2 %. И ще Ви помоля наистина да 
слушате, когато искате да има дебат, за да не повтаряме едни и същи неща 
и да влизаме в нарушение на Правилника. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“  

Госпожо председател, не се чува. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

Много добре се чуваме, господин Христов. Реплика ли? Заповядайте. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Господин Христов, още по зле. Това, което казвате, че ние в момента 

не продаваме дървесина, продаваме територията, там някаква територия 

наречена иглолистна гора. Ами ние я подаряваме на този, който ще я купи 

при условие, че той може да изкара поне по 10 кубически метра дървесина, 
да я продаде и да си върне разхода, който е направил за закупуване на 
имота и да е пак на печалба.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“  

Реплика. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Дуплика. Заповядайте, господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“  

Госпожо Неделчева, много Ви моля пак прочетете някъде, 

отсичането на дърветата е съвсем друг режим и той също се заплаща 
отделно. Вие четете ли какво се предлага в тази докладна записка?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожи и господа общински съветници, мисля си, че всеки има 
глава на раменете и кой според колкото може да разбира съдържанието на 
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някаква докладна може да гласува и да изрази вота си именно по този 

начин. Не влизайте в излишно словоблудства! Ще Ви помоля. Заповядайте, 

господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

Благодаря. Аз имам едно притеснение само тука дето, казахте да 
отиде някой да го види ама след днешното решение, ако е положително то 

ще си бъде на някой частен имот. Като го купи и както се казва „кака вече 
се ожени“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, д-р Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“  

Значи говорим за 66 декара, говорим за 2 % залесяване, какво 

означава това? Означава може би някъде около декар и три. Вие ми 

говорите на декар 10 кубика. Тогава 13 кубика излиза.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Госпожа Елка Неделчева не говори на микрофон. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“  

Добре обаче декар и половина фактически има залесяване. Нещо 

математически се разминаваме с изчисленията.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания и предложения във връзка с докладната записка? 

Заповядайте, господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“  

Сега аз разбирам притесненията на колегите, действително винаги 

трябва да се притесняваме, когато сме изправени пред подобно решение и 

пред подобен риск да продадем евтино имот общинска собственост, от 
който биха могли да се вземат повече пари, но аз ходих веднъж с господин 

Иво Димитров, ходих после и сам, също си направих някои справки и с 

държавното лесничейство. Значи дори и да гледаме само дървесината, 

която може да се добие като количества от този специално дървесен вид, 

това е некачествена иглолистна дървесина - черен бор, който общо взето не 
става за нищо, защото не е подходящо и  тука за нашите условия. Повече 
от не 50, 60 както се каза, по 5000 – 6000 лв. не могат да се изкарат, а в 

най- най-добрия случай. Значи това не е дървесна маса, която може да 
служи като едра строителна дървесина нали по сантиментите, които са 
приети от лес науките, няма как да стане това нещо, това първо. Второ, 
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освен това искам да Ви кажа нещо, което всички в такива случаи трябва да 
го знаят, значи има държавни лесоустройствени планове, то това не зависи 

и от общините нали. Няма как просто някой, ако си купи гора, ако да 
кажем някой от Вас има наследствена гора и ми я продаде на мен аз не 
мога да реша и да я изсека, и да продам дървесината. Примерно има за тези 

и тези години да се извършват санитарни сечи, някакви други подборни 

сечи, има разбира се отдели, подотдели и отделни букви, които подлежат 
на цяла сеч, но тука въобще не е такъв случая. Тъй че въобще трябва да 
раздели нали, този въпрос. Няма как, който и да е купи тази гора ей така да 
реши да я изсече, колкото и да струва нали – 5000-6000 лв., 100 000 лв., да 
я продаде дървесината, че да му остане земята. Това не може да се случи в 

България просто по закон няма как. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Ханчев.  

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“  

Тъй че, да не се притесняваме поне за това. Сега може да се дебатира 
каква категория е земята, дали е… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Няма категория при горите, това също стана въпрос. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“  

Е то само горска територия е. Да, дали примерно дали е въобще 
оправдана такава сделка да се извършва. Аз мисля, че  е, защото няма за 

какво да се използва. Аз ще Ви кажа, тази кариера се използва за нелегално 

изстрелване на ловджийски пушки. За това я използват ловците. Очевидно 

как разбираме, искат да направят едно стрелбище, тъй че това да става 
легално. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания или предложения във връзка с 

докладната. Госпожо Неделчева, поддържате ли предложението си? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“  

Да. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Направено е предложение за промяна на началната тръжна цена – на 

40 000 лв., от общински съветник Елка Неделчева. Гласуваме това 
предложение госпожи и господа общински съветници. Моля гласувайте.  
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С 4 гласа „ЗА“, „против“ – 17, „въздържали се“ – 5, 

предложението не се приема. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към поименно гласуване на Докладна записка № 69. 

Моля, гласувайте! 

 
С П И С Ъ К  

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.02.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов   + 

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева  +  

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев   + 

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова Не участва   

19. Митко Иванов Ханчев   + 

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова Не участва   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Отсъства    
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Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 301 

 

Община Разград е собственик на имот-частна общинска 

собственост, актуван с АОС №2782/22.11.2016 година,  представляващ 

имот №000215 в землището на с.Ушинци, ЕКАТТЕ 75246, община 

Разград. Същият се намира в местността „Под балнъкая“ и е  с площ 

66,870 дка и с начин на трайно ползване: иглолистна гора. 

Към имота има проявен интерес за закупуването му. 

Изготвена е  пазарна оценка  от Тонка Димитрова Иванова – 

оценител на поземлени имоти в горски територии, съгласно 

сертификат за оценителска правоспособност рег.№ 820100062 от 

30.09.2011г.на Камарата на независимите оценители в България, която 

е в размер на 23 299,00лв./двадесет и три хиляди двеста деветдесет  и 

девет лева/. Данъчната  оценка  на имота е 18125,40лв. /осемнадесет 

хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет стотинки/ определена с 
удостоверения за данъчна оценка по чл. 264, ал. 1 от ДОПК. 

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

ЗМСМА, чл.8, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2, във връзка с чл.22, ал.12, 

т.3  от Закона за общинската собственост, чл.40, ал.1 от Закона за 

горите, чл. 21 от Наредба № 22 на Общински съвет Разград за 

определяне на условията и реда за управление на горските територии, 

собственост на Община Разград  и чл.26, ал.3, чл.27 и чл.28 от Наредба 

№2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост, Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 22 гласа «ЗА», «против» - 1, 

«въздържали се» - 4, 

  

Р Е Ш И: 

 

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

имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №2782/22.11.2016 

година,  представляващ имот №000215 в землището на с.Ушинци, 

ЕКАТТЕ 75246, община Разград с площ 66,870 дка и с начин на трайно 

ползване: иглолистна гора, при граници на имота: имоти с №№ 

000112, 000245, 000113,000239, 003003, 003002, 003001, 000245,  с 
начална тръжна цена в размер 23 299,00лв./двадесет и три хиляди 

двеста деветдесет  и девет лева/, определена от оценител на поземлени 

имоти в горски територии, при данъчна оценка в размер на 
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18125,40лв. /осемнадесет хиляди сто двадесет и пет лева и четиридесет 

стотинки/. 

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

сключи договор въз основа на резултата от проведения търг. 
3.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Процедура, госпожо председател.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, д-р Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

От името на нашата политическа партия, ще искам 10 минути 

почивка. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Давам 10 минути почивка. 

 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

 

С Т А Т И Я 14 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 70. 

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

Относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд  за общо и индивидуално ползване за 

стопанската 2017/2018година. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
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Съгласно разпоредбата на чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи общинският съвет определя с решение 
пасищата, мерите и ливадите  от общинския поземлен фонд за общо и 

индивидуално ползване. След приемане на решението списъкът  на 
имотите за индивидуално ползване   се обявява в кметствата и се 
публикува на интернет страницата на общината. По този начин стартира 
процедурата за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от общинския 

поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с 
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интеграционната 
информационна система на БАБХ. 

В срок до 1 март, както казах общинският съвет трябва да определи с 
решение пасищата, мерите и ливадите  от общинския поземлен фонд за 
общо и индивидуално ползване. Впоследствие тези пасища, мери и ливади  

се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани 

животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на 
регистрираните пасищни животни,  в зависимост от притежаваните или 

ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, след подаване на 
заявление и  изискуеми документи. 

 Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.8 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, 

ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, 

ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването 

на земеделските земи, предлагам Общинския съвет да приеме следното 

решение: 

1.Определя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен 

фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017/2018, съгласно 

Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.  

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

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

Анастасов, за постоянната комисия по общинска собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

проекта за решение бе подкрепен. 

 

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

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта за решение 
беше подкрепен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна среда.  
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 

по околна среда, и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, бе 

подкрепен проекта за решение. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма такива. Изказвания, 

предложения във връзка с докладната записка? Не виждам желаещи. 

Пристъпваме към поименно гласуване на докладна записка с вх.№70. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.02.2017 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров Не участва   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Левент Али Апти +   

15. Мануел Василев Чутурков +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   
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17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Отсъства    

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 302 

 

В началото на всяка година, в срок до 1 март общинският съвет 

трябва да определи с решение пасищата, мерите и ливадите  от 

общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване. След 

приемане на решението списъкът  на имотите за индивидуално 

ползване  се обявява в кметствата и се публикува на интернет 

страницата на общината.Впоследствие пасищата, мерите  и ливадите  
се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани 

животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида 

на регистрираните пасищни животни,  в зависимост от притежаваните 
или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, след 

подаване на заявление и  изискуеми документи. 

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

за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 

от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, 

ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване, с 26 гласа «ЗА», «против» - няма, «въздържали 

се» - няма, 

  

Р Е Ш И: 
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1.Определя пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен 

фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2017/2018, 

съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.  
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и Областния управител на област Разград в седемдневен срок от 
приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 
 

/Приложение №1 е неразделна част от решение №302 и е 

приложено в отделен файл към Протокола./ 

 

 

 

С Т А Т И Я 15 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 71. 

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

Относно: Внасяне на предложение в Министерски съвет за 

отпускане на персонална пенсия. 

Заповядайте, господин Хасанов. 

 

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

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

До кмета на Община Разград е постъпило Заявление от 10.01.2017 г. 
от Йорданка Стоянова Георгиева, с адрес: гр. Разград, ж.к.“Орел“, бл. 26, 

вх. 6, ап. 16 за отпускане на персонална пенсия на децата й Димитър 

Емилов Енчев и Стоян Емилов Енчев. 

Видно от копие на Препис-извлечение от Акт за смърт съставен в гр. 

Разград, бащата Емил Йорданов Енчев е починал на 08.08.2016 г.     
С Разпореждане от 22.12.2016 г. на Национален осигурителен 

институт, Териториално поделение гр. Разград на децата Димитър Емилов 

Енчев и Стоян Емилов Енчев е отказано отпускането на наследствена 
пенсия за инвалидност поради общо заболяване от баща им. Към датата на 
смъртта Емил Йорданов Енчев има навършени 49 години 01 месец и 21 

дни. По данни от Регистъра на осигурените лица наследодателят има 

зачетен осигурителен стаж - 02 години, 11 месеца, и 09 дни . 

Действителен осигурителен стаж 02 години 11 месеца и 09 дни. 

Наследодателят не е бил пенсионер. 

Съгласно чл. 74, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално подпомагане 

(КСО) лицата над 30 годишна възраст придобиват право на пенсия за 
инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността 
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си и имат осигурителен стаж до датата на инвалидизиране, в случая до 

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

трябва да е действителен.  

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

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

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

Към момента на подаване на искането, видно от Удостоверение № 

111/30.12.2016 г. от фирма „КИРИЛОВ и СИЕ” ООД гр. Разград, бул. 

„Княз Борис“ 80, и подадена декларация от лицето е видно, че майката 
Йорданка Стоянова Георгиева има доходи от трудова дейност, като 

годишния доход на член от семейството е 1 783.98 лв., няма недвижима 
собственост, притежава движима собственост – лек автомобил. Същата 

получава и детски надбавки по ЗСП за деца.  

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

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

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

осигурителния стаж, предлагам да вземете следното решение: 

1. Дава/не дава  съгласие за внасяне на предложение в 

Министерски съвет на Република България за отпускане на персонална 
пенсия на Димитър Емилов Енчев и Стоян Емилов Енчев, с адрес: гр. 

Разград, ж.к.“Орел“, бл. 26, вх. 6, ап. 16 чрез законния им представител 

Йорданка Стоянова Георгиева с адрес: гр. Разград, ж.к.“Орел“, бл. 26, вх. 

6, ап. 16. 

Благодаря.  
 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 

предложения на гражданите и връзка с НПО и ПК по социална политика, 

трудова заетост и здравеопазване. Господин Монев, за постоянната 
комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, докладната записка беше разгледана в постоянната комисия 

по законност и след въпроси към вносителя, комисията гласува с: 5 гласа 
„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, че ДАВА съгласие за внасяне на 
предложението в Министерския съвет.  



85 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За постоянната комисия по социална политика ще 
докладва нейния заместник – председател. Заповядайте, господин 

Стефанов. 
 

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

Госпожо председател, постоянната комисия по социална политика 

изрази становище по докладната записка без да взема решение: с 4 гласа 
„ЗА“, „против“ и „въздържали се“, няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма въпроси. Изказвания, 

предложения във връзка с докладната записка? Искам само да Ви напомня, 

че в проекта за решение има две опции: дава и не дава съгласие. Така че 
очаквам предложение кое от двете ще бъде. Заповядайте, господин 

Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок» 

Уважаеми колеги, по време на разглеждането и на дебата в комсиии, 

аз мисля, че съвсем добре изчистихме този въпрос и тогава вносителя беше 
няколкократно питан и изрази становище за – да бъде дадена. И този 

ангажимент към постоянните комисии мисля, че е останал и отразен в 

докладната записка. Но ако това не е направено, аз правя предложение, 

което е в съответствие с дебатите и решенията на постоянните комисии, на 
които съм член – да бъде дадено разрешение за такава персонална пенсия. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да остане – ДАВА съгласие за внасяне на предложение. Може ли в 

писмен вид? 

 

Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок» 

И все пак да питаме вносителя – поддържате ли Вашето мнение от 
последната комисия да бъде дадено или не го поддържате? Какво е Вашето 

предложение? Защото това – ДАВА – НЕ ДАВА, без да влизам сега в 

някакво обяснение е абсолютно нищо. В цялата тази докладна записка Вие 
като вносител трябва да изразите Вашето мнение, което ни предлагате да 
подкрепим или да отхвърлим. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, само искам да кажа, че напротив, вносителя 

дава възможност на Общинския съвет да вземе решение, каквото смята, че 
трябва и той много ясно изрази това становище на комисиите. Така че 
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Общинският съвет ще вземе решение дали да даде или не съгласие за 
внасянето на такова искане.  

 

Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок» 

Ама това е вносител на докладна записка, не е (господин Иво 

Димитров използва нецензурни думи) дава/не дава. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров… 

 

Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок» 

Нека да каже дали ни предлага да дадем или да не дадем. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, правя Ви забележка, нямате право да ползвате 
такъв език. 

 

Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок» 

Ако никой от тук го остави да изрази свободната си воля, никой ако 

не направи предложение, няма да приемем докладната записка ли, госпожо 

председател? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, Вие вече направихте такова предложение. 

 

Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок» 

Не съм го направил в писмен вид. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще го направите ли в писмен вид? 

 

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

Господин Димитров, аз изразих становище в комисиите и излизам с 

предложение да се ДАДЕ. 

 

Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок» 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Хасанов, приемате пердложението като вносител на 

общински съветник Иво Димитров да дадем съгласие, така ли да го 

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

Да. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Други предложения или изказвания във връзка с тази 

докладна записка? Не виждам желаещи. Пристъпваме към гласуване на 
докладна записка с вх.№71. Моля гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 303 

 

До кмета на Община Разград е постъпило Заявление с вх. № АО-

05-03-249 от 10.01.2017 г. от Йорданка Стоянова Георгиева, с адрес: гр. 

Разград, ж.к.“Орел“, бл. 26, вх. 6, ап. 16 за отпускане на персонална 

пенсия на децата й Димитър Емилов Енчев и Стоян Емилов Енчев. 

Видно от копие на Препис-извлечение от Акт за смърт № 0409 от 

09.08.2016 г. съставен в гр. Разград, Община Разград, бащата Емил 

Йорданов Енчев е починал на 08.08.2016 г.     
С Разпореждане № 2140-16-368/22.12.2016 г. на Национален 

осигурителен институт, Териториално поделение гр. Разград на децата 

Димитър Емилов Енчев и Стоян Емилов Енчев е отказано 

отпускането на наследствена пенсия за инвалидност поради общо 

заболяване от баща им. Към датата на смъртта Емил Йорданов Енчев 

има навършени 49 години 01 месец и 21 дни. По данни от Регистъра на 

осигурените лица наследодателят има зачетен осигурителен стаж - 02 

години, 11 месеца, и 09 дни (в това число 02 год. 03 мес. 07 дни редовна 

военна служба).  

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

на КСО 02 години 11 месеца и 09 дни. 

Наследодателят не е бил пенсионер. 

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

инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили 

работоспособността си и имат осигурителен стаж до датата на 

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

една трета от осигурителния стаж трябва да е действителен.  

С разпоредбата на чл. 92 от КСО е предвидено Министерски 

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

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

тези пенсии е въведено едно допълнително изискване – годишният 
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доход на член от семейството да е по-малък от сбора на гарантирания 

минимален доход, установен за страната през последните 12 месеца 

преди искането за пенсия. 

Към момента на подаване на искането, видно от Удостоверение 
№ 111/30.12.2016 г. от фирма „КИРИЛОВ и СИЕ” ООД гр. Разград, 

бул. „Княз Борис“ 80, и подадена декларация от лицето е видно че 
майката Йорданка Стоянова Георгиева има доходи от трудова 

дейност, като годишния доход на член от семейството е 1 783.98 лв., 

няма недвижима собственост притежава движима собственост – лек 

автомобил. Същата получава и детски надбавки по ЗСП за деца.  

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

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

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

Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет 

Разград, с 28 гласа «ЗА», «против» - няма, «въздържали се» - няма, 

  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски 

съвет на Република България за отпускане на персонална пенсия на 

Димитър Емилов Енчев и Стоян Емилов Енчев, с адрес: гр. Разград, 

общ. Разград, ж.к.“Орел“, бл. 26, вх. 6, ап. 16 чрез законния им 

представител Йорданка Стоянова Георгиева с адрес: гр. Разград, общ. 

Разград, ж.к.“Орел“, бл. 26, вх. 6, ап. 16. 

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

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 16 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 79. 

Докладна записка от Янка Трифонова Георгиева– общински 

съветник и председател на ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. 

Относно: Удостояване с награда „Почетен знак за принос към 

развитието на социалните услуги в Община Разград”. 

Ще ни представи докладната записка председателят на ПК по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 

предложения на гражданите и връзка с НПО господин Монев, тъй като е 
постъпило уведомление за това, че Янка Георгиева няма да присъства на 
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заседанието и има пълномощно към него. Ще Ви помоля господин Монев да 
ни запознаете с докладната записка.  

 

Г-н Калоян Монев – Представляващ вносителя 

Уважаеми колеги, за мен е удоволствие да Ви представя настоящата 

докладна записка не само защото съм председател на постоянната комисия 

по законност, а и защото съм част от инициативния комитет, който е 
издигнал въпросната номинация.  

Всяка година, третият вторник на март се отбелязва по цял свят като 

Ден на социалната дейност и на социалния работник. Световният ден е 
определен от ООН и е част от Седмицата на действие, свързана със 
социалната дейност. Глобалната цел е насърчаване на социалната промяна, 

разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието 

на способностите на хората с цел подпомагане на благоденствието им, 

благотворителността и солидарността. В този ден, Община Разград 

съгласно чл.19, ал.4 а от Правилника за символите, почетните звания, 
наградите и паметните знаци връчва награда „Почетен знак за принос 

към развитието на социалните услуги в Община Разград”. С отличието 

се удостояват ръководители, социални експерти, работодатели, 

институции, неправителствени организации, организации доставчици на 
социални услуги и други лица, които имат значителен принос за 
развитието на социалните услуги в Община Разград. 

В срока по чл.19, ал.4 а, т.1 от Правилника за символите, почетните 

звания, наградите и паметните знаци до Община Разград е постъпило едно 

предложение с вх.№ 56/10.02.2017 г. от Инициативен комитет за 
удостояване с наградата на сдружение с нестопанска цел „Одисея” гр. 

Разград с председател г-жа Силвия Ванкова Вълева, предвид редица 
осъществени благотворителни инициативи и дарителски кампании в 

социалната сфера с принос не само на територията на Община Разград, но 

и в цялата област. 
СНЦ „Одисея”  гр. Разград с адрес на управление гр. Разград, ул.” 

Венелин” № 16, ет.1, Булстат 176709539, регистрирано по фирм. дело № 

9/2014г. на ОС Разград е създадено като български партньор на сдружение  

„Света Филомена“ – Германия. 

Пета поредна година сдружението организира  серия от 
благотворителни инициативи  и кампании за уязвими групи лица,  деца и 

семейства от Община Разград. С негова подкрепа е въведена като ежегодна 
традиция доставката от Германия на дрехи, медицински изделия, помощни 

технически средства, хранителни продукти, легла, постелъчен инвентар и 

др.  Даренията достигат до всички социални и здравни  услуги, както и до 

семейства в нужда от Община Разград.  Стойността на материалните 
дарения надхвърля петстотин хиляди лева, а на паричните - осем хиляди и 

петстотин лева.  Благодарение на реализираните дарителски акции 
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потребителите на социалните услуги имат по–добри възможности за 
рехабилитация, социализация, трудотерапия, организиране на свободното 

време. Доставените на институциите специализирани уреди и средства - 

инвалидни колички, ролатори, медицински шкафове, мебелно оборудване, 

санитарни и хигиенни материали, постелъчен инвентар и дрехи, в 

значителна степен подобряват рехабилитацията и социализацията на 
потребителите на социалните услуги.  

С подкрепата на СНЦ „Одисея” ежегодно до стотици семейства в 

риск от региона, пристигат коледни пакети и семейни подаръци  

подготвени доброволно  от немски семейства под мотото „Любов към 

ближния по Коледа“ . 

Социалните приоритети на сдружението са насочени както към 

подпомагане качеството на живот на хора в риск, така и към подкрепа 

развитието на техните интереси и подпомагане възможността за разгърната 
индивидуална или групова трудотерапия, занимателни и функционални 

дейности. 

 Неоспорим факт са и реализираните инициативи в насока подкрепа 

за неформално обучение на персонала и специалистите от социалните 
звена на общината с оглед  подобряване качеството на грижа. Организиран  

и финансиран е обмен на добри практики и опит на ръководители на 
социални услуги от Община Разград в Германия, като в рамките на 
посещението е проведено тридневно обучение в професионален учебен 

център. Така също в резултат на целенасочената политика на сдружението 

преди 2 години в гр. Разград е проведен съвместен курс с практическа 
насоченост между специалисти от Германия и екипи от социалните 
институции на общината за споделяне на опит и оказване на подкрепа при  

обгрижване на потребители в тежко състояние. Сдружението посредничи 

безработни младежи от гр. Разград да придобият квалификация и опит по 

системата на дуалното образование като в същото време е осигурена 
възможност за работа в социални услуги в Федерална Република 
Германия.  

Последователният, отговорен и прозрачен стил на дарителските 
кампании на сдружение „Одисея” осигурява устойчивост и възможност за 
подкрепа на широк кръг от нуждаещи се  лица,  деца и семейства. 
Специалистите в услугите за деца имат възможност да планират и 

осъществяват редица инициативи и дейности, които делегирания държавен 

бюджет не им позволява. Насочването на дарения има широк обществен 

отзвук и  значимост, защото получените пособия, помощни средства за 
хората с увреждания, медицински изделия и оборудване, дрехи и обувки 

дават самочувствие, сигурност и възможност за постигане на по-добро 

качество на живот и социализация на целевите групи.  

Предложението е разгледано на 20.02.2017 г. на съвместно заседание 
на Постоянните комисии по законност, превенция на корупцията, 
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сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзки с НПО и по социална политика, трудова заетост и здравеопазване 
към Общински съвет Разград, с участието на ресорния заместник-кмет и бе 
одобрено с единодушие. 

  Предвид гореизложеното, във връзка с честване на Деня на 

социалния работник през месец март 2017 г., на основание чл.21, ал.1, т.23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.10 а 
и чл. 19, ал.4 а от Правилника за символите, почетните звания, наградите и 

паметните знаци на Община Разград и внесено предложение на 
Инициативен комитет до Кмета на общината и Общински съвет Разград с 
вх. № 56/10.02.2017 г., Ви предлагам да вземете решение, с което: 

Да удостоите с награда „Почетен знак за принос към развитието 

на социалните услуги в Община Разград” – Сдружение „Одисея“ с 
адрес на управление гр. Разград, ул.”Венелин” № 16, ет.1, Булстат посочен 

в докладната записка. 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Внесеното предложение, на основание, на което е 
изготвената докладната записка и внесено от инициативен комитет, беше 
разглеждано на съвместно заседание на ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО и ПК по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване, заедно с участието на ресорния заместник - кмет господин 

Ердинч Хасанов. Така че ще помоля председателите на двете постоянни 

комисии по законност и по социална политика да докладват становището 

на комисиите във връзка с това предложение. Господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Аз вече докладвах, че предложението беше разгледано на 
съвместното заседание и беше подкрепено единодушно от присъстващите 
членове на комисията с: 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За комисията по социална политика, господин 

Стефанов. 
 

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

Госпожо председател, предложението с вх.№56 беше подкрепено: с 4 

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

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Изказвания, предложения във връзка с докладната записка? Няма такива. 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх. №79. Моля 

гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 304 

 

Всяка година, третият вторник на март се отбелязва по цял свят 

като Ден на социалната дейност и на социалния работник. Световният 

ден е определен от ООН и е част от Седмицата на действие, свързана 

със социалната дейност. Глобалната цел е насърчаване на социалната 

промяна, разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения 

и развитието на способностите на хората с цел подпомагане на 

благоденствието им, благотворителността и солидарността. В този ден, 

Община Разград съгласно чл.19, ал.4 а от Правилника за символите, 

почетните звания, наградите и паметните знаци връчва награда 

„Почетен знак за принос към развитието на социалните услуги в 

Община Разград”. С отличието се удостояват ръководители, социални 

експерти, работодатели, институции, неправителствени организации, 

организации доставчици на социални услуги и други лица, които имат 

значителен принос за развитието на социалните услуги в Община 

Разград. 

В срока по чл.19, ал.4 а, т.1 от Правилника за символите, 
почетните звания, наградите и паметните знаци до Община Разград е 
постъпило едно предложение с вх.№ 56/10.02.2017 г. от Инициативен 

комитет за удостояване с наградата на сдружение с нестопанска цел 

„Одисея” гр. Разград с председател г-жа Силвия Ванкова Вълева, 

предвид редица осъществени благотворителни инициативи и 

дарителски кампании в социалната сфера с принос не само на 

територията на Община Разград, но и в цялата област. 

СНЦ „Одисея”  гр. Разград с адрес на управление гр. Разград, 

ул.” Венелин” № 16, ет.1, Булстат 176709539, регистрирано по фирм. 

дело № 9/2014г. на ОС Разград е създадено като български партньор 

на сдружение  „Света Филомена“ – Германия. 

Пета поредна година сдружението организира  серия от 

благотворителни инициативи  и кампании за уязвими групи лица,  

деца и семейства от Община Разград. С негова подкрепа е въведена 

като ежегодна традиция доставката от Германия на дрехи, 

медицински изделия, помощни технически средства, хранителни 

продукти, легла, постелъчен инвентар и др.  Даренията достигат до 
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всички социални и здравни  услуги, както и до семейства в нужда от 

Община Разград.  Стойността на материалните дарения надхвърля 

петстотин хиляди лева, а на паричните - осем хиляди и петстотин 

лева.  Благодарение на реализираните дарителски акции 

потребителите на социалните услуги имат по–добри възможности за 

рехабилитация, социализация, трудотерапия, организиране на 

свободното време. Доставените на институциите специализирани 

уреди и средства - инвалидни колички, ролатори, медицински 

шкафове, мебелно оборудване, санитарни и хигиенни материали, 

постелъчен инвентар и дрехи, в значителна степен подобряват 

рехабилитацията и социализацията на потребителите на социалните 
услуги.  

С подкрепата на СНЦ „Одисея” ежегодно до стотици семейства в 

риск от региона, пристигат коледни пакети и семейни подаръци  

подготвени доброволно  от немски семейства под мотото „Любов към 

ближния по Коледа“ . 

           Социалните приоритети на сдружението са насочени както 

към подпомагане качеството на живот на хора в риск, така и към 

подкрепа развитието на техните интереси и подпомагане 
възможността за разгърната индивидуална или групова трудотерапия, 

занимателни и функционални дейности. 

 Неоспорим факт са и реализираните инициативи в насока 

подкрепа за неформално обучение на персонала и специалистите от 

социалните звена на общината с оглед  подобряване качеството на 

грижа. Организиран  и финансиран е обмен на добри практики и опит 

на ръководители на социални услуги от Община Разград в Германия, 

като в рамките на посещението е проведено тридневно обучение в 

професионален учебен център. Така също в резултат на 

целенасочената политика на сдружението преди 2 години в гр. Разград 

е проведен съвместен курс с практическа насоченост между 

специалисти от Германия и екипи от социалните институции на 

общината за споделяне на опит и оказване на подкрепа при  

обгрижване на потребители в тежко състояние. Сдружението 

посредничи безработни младежи от гр. Разград да придобият 

квалификация и опит по системата на дуалното образование като в 

същото време е осигурена възможност за работа в социални услуги в 

Федерална Република Германия.  

Последователният, отговорен и прозрачен стил на дарителските 
кампании на сдружение „Одисея” осигурява устойчивост и 

възможност за подкрепа на широк кръг от нуждаещи се  лица,  деца и 

семейства. Специалистите в услугите за деца имат възможност да 

планират и осъществяват редица инициативи и дейности, които 

делегирания държавен бюджет не им позволява. Насочването на 
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дарения има широк обществен отзвук и  значимост, защото 

получените пособия, помощни средства за хората с увреждания, 

медицински изделия и оборудване, дрехи и обувки дават 

самочувствие, сигурност и възможност за постигане на по-добро 

качество на живот и социализация на целевите групи.  

Предложението е разгледано на 20.02.2017 г. на съвместно 

заседание на Постоянните комисии по законност, превенция на 

корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 

гражданите и връзки с НПО и по социална политика, трудова заетост 

и здравеопазване към Общински съвет Разград, с участието на 

ресорния заместник-кмет и бе одобрено с единодушие. 
      Предвид гореизложеното, във връзка с честване на Деня на 

социалния работник през месец март 2017 г., на основание чл.21, ал.1, 

т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.10 а и чл. 19, ал.4 а от Правилника за символите, почетните звания, 

наградите и паметните знаци на Община Разград и внесено 

предложение на Инициативен комитет до Кмета на общината и 

Общински съвет Разград с вх. № 56/10.02.2017 г. Общински съвет 

Разград, с 30 гласа «ЗА», «против» - няма, «въздържали се» - няма, 

  

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет Разград удостоява с награда „Почетен знак за 

принос към развитието на социалните услуги в Община Разград” – 

Сдружение „Одисея“ с адрес на управление гр. Разград, ул.”Венелин” 

№ 16, ет.1, Булстат 176709539, регистрирано по фирм. дело №9/2014 г. 
на ОС Разград и представлявано от председателя на Управителният 

съвет – Силвия Ванкова Вълева, за цялостната дейност,  

многобройните благотворителни и социални  инициативи в подкрепа 

на социалните институции на община Разград, деца и семейства в 

риск и  неравностойно социално положение, имащи местно и областно 

значение. 
Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Разград и на 

Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от приемането 

му. 
 

 

С Т А Т И Я 17 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 81. 

Докладна записка от д-р Валентин Василев - Кмет на Община 
Разград 
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Относно: Изменение и допълнение на Наредба №2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление, разпореждане с имоти и 

вещи-общинска собственост. 

Заповядайте, д-р Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

Уважаеми общински съветници, 

2005 година е приета Наредба №2 на Общински съвет Разград за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 
собственост.Същата е многократно изменена и допълвана като последното 

изменение и допълнение е направено 2013 година. 

В периода след последното изменение са извършени промени в 

законовата и подзаконова нормативна уредба, имащи отношение към 

съдържанието на част  от разпоредбите на Наредба №2 на ОбС Разград. 

Освен това  в процеса на прилагането им са установени някои неточности, 

което дава възможност за тълкуване  при прилагането им. При изготвяне 
на проекта за изменение и допълнение на Наредба №2 на ОбС Разград е 
извършен цялостен преглед и анализ на разпоредбите на наредбата, които 

са  прецизирани с оглед  придобиване на  ясен, точен и законосъобразен 

вид. 

Предвид  гореизложеното възниква необходимост от изменение и 

допълнение на Наредба №2, както следва: 

I. В чл.1, ал.5, след края на текста се добавя думата „като”,  поставят 
се две точки и се допълва със следния текст: 

„1.Всички звена в общинската администрация и общинските 
предприятия изпълняващи функции, свързани с управление и 

разпореждане с общинска собственост изпращат в началото на  всяка 
година в отдел „Общинска собственост и земеделие” отчети за дейността 
си в това направление за предходната  година. 

2. Отдел „Общинска собственост и земеделие”  обобщава получената 
информация и подготвя окончателния отчет за състоянието на общинската 
собственост и за резултатите от нейното управление  по видове и 

категории обекти.“ 

II. Добавя се нов чл.3а със следното съдържание: 
„Чл. 3а. /1/Застроените имоти-публична общинска собственост, 

задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия и 

земетресения, както следва: 

1.имоти и части от имоти–публична общинска собственост, 
предоставени безвъзмездно за управление на юридически  лица/ЮЛ/ и 

звена на бюджетна издръжка – от  ръководителите на съответните ЮЛ и 

звена; 
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2.имоти и части от имоти-публична общинска собственост, 
предоставени под наем – от наемателите; 

3. имоти и части от имоти – публична общинска собственост, 
предоставени на концесия – от концесионерите. 

/2/Общинският съвет, по предложение на кмета на общината 
определя имотите-частна общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане, включително срещу застрахователните 
рискове по ал.1. Застраховането на имотите – частна общинска 
собственост е задължение, освен на лицата, упоменати в ал.1  и на 
ползвателите на тези имоти. 

/3/ Кметът на общината определя вещите-общинска собственост, 
които подлежат на задължително застраховане. 

III.В чл.6, ал.2  думите  „Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки“  се  заличават  и се добавя  „Правилника за 
прилагане на Закона за обществените поръчки“. 

IV.Чл.8 се отменя. 

V. Чл.14, ал.8 се отменя. 

VI. В чл.15, ал.8 думите „със статистически отчетения индекс на 
инфлация  се заменят с „ с годишната инфлация”. 

VII.Чл.15, ал.9 се отменя. 

VIII. В чл.16, ал.4, думите „и на горските територии-общинска 
собственост“ се заличават, а изразът „Наредба  № 16 на Общински съвет  
Разград за управление, стопанисване и ползване на земи и гори от 
общинския поземлен фонд  и гори  и земи от общинския горски фонд“ се 

заменя с израза „Наредба №16 на Общински съвет Разград за управление, 

ползване и  разпореждане със земите от общинския поземлен фонд.“  . 

IX.Чл.17, ал.9 се отменя.  

X.Чл.19, ал.6  се отменя. 

XI.В чл.19а, ал. 3 думите  „от 10 /десет/“    се заменят с   „до 

10/десет/“. 

XII. Чл.19а,  ал.4  се отменя. 

XIII.Чл.39, ал.7  се отменя. 

XIV. Чл.59,  т.2 се отменя. 

XV. В чл.62а, ал.1,  т.3 и т.6 се отменят. 
XVI. В чл.63 след думата „местен“ се добавя „или регионален“. 

XVII. В чл.64, ал.5, т.2 след думата цена се поставя точка и  думите 

„увеличена с една стъпка“ се заличават. 
XVIII.В чл.65, ал.2  след думата „цена” текстът се заличава.   

XIX. В чл.67, ал.3 след думата „търговци“ се добавя „Булстат  за 

вписаните лица по регистър Булстат,“.  

XX. В чл.73, ал.3 думите „нотариалното вписване“ се заменят с 

думата „Вписването“. 
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XXI.В чл.77 след думите „се публикува в“ се добавят думите  

„местен или“. 

XXII. В чл.79, ал.1, т.3 и т.6 се отменят. 
XXIII.В чл.80, ал.2  след думата „търговци“ се добавя „Булстат  за 

вписаните лица по регистър Булстат,“.  

XXIV. В чл.85, ал.3  думата „не“ се заличава. 

XXV. §7 от Заключителните разпоредби  се отменя. 

XXVI. В приложение №1 към Наредба №2 на ОбС Разград – 

Забележки се правят следните изменения: 

1.В т.3 след думата  „заведения“ се поставя запетая и се добавя, 

„както за отдаване под наем на части от терени в местността „Кованлък“  . 

2.т.10 се отменя. 

Основни цели, които се  поставят: 
- Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните  

изисквания; 

- Прецизиране на  условията  и документацията при участие в 

публични търгове и публично-оповестени конкурси по реда на наредбата. 

Финансови и други средства  за прилагане на наредбата не са 
необходими. 

Предлаганият проект  е разработен в съответствие с разпоредбите на 
Европейското законодателство- Европейската харта за местно 

самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, свързани с 
тази материя, предвид съответствието на основни нормативни актове 
/Административнопроцесуалния  кодекс, Закон за местното 

самоуправление и местната администрация  и Закона за общинската 
собственост/ с тях. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 
Административнопроцесуалния кодекс , чл.8 от Закона за нормативните 
актове  и Указ №883 за прилагане на Закона за нормативните актове  и 

чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, предлагам на Общински съвет Разград, да вземе следното 

решение: 

Приема изменения и допълнения на Наредба №2 на Общински съвет 
Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-

общинска собственост, както следва. Няма да ги изчитам, те се повтарят. 
Съгласно измененията на Закона за нормативните актове, Наредба 

№2 е качена на сайта на общината. Предстояла е 30 календарни дни през 
което време всеки може да направи своите предложения. След изтичането 

на този срок, ако има предложения отново се поставя на сайта и след това 
се внася отново в Общинския съвет. Нашата наредба е качена на 23 януари. 

Постъпили са две предложения, които са отразени в справката към 

докладната записка. 



98 

 

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

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

Монев, да докладвате за решенията на постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател ПК 

Колеги, с 2 гласа «ЗА», 1 – «против» и 1 «въздържали се», комисията 
не можа да формира валидно решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, за комисията по общинска 
собственост.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател ПК 

С 6 гласа «ЗА», 1 – «против», членовете на постоянната комисия 

подкрепиха проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя? Заповядайте, 

господин Димитров.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП «БСП» 

Благодаря. Аз имам първо един предварителен въпрос. Понеже с 
измененията, които наложихте в правилника сега ще се окаже, че ако 

проведем дискусията общо по всичките 25 предложения за изменение на 
наредбата всеки, изказващ се ще има 12 секунди да си изрази становището 

за всяко едно отделно предложение за изменение. Вие сега като 

председател и управляващо мнозинство, има две възможности: едната, да 
ни даде възможност на съветниците, които искат да направят предложения, 

да изложат аргументи, да го направят по всеки отделен текст, с който се 
предлага изменение в наредбата и всичко да бъде в един кюп, анблок. 

Другата възможност, която е по-разумна е да проведем дискусия 

поотделно и самостоятелно по всеки един текст, който се предлага като 

изменение в наредбата и тогава ще могат всички общински съветници да 
участват пълноценно. Изберете: или ще направим ползотворна дискусия, 

или ще бъде една имитация. Това ще решите Вие. И правя формално 

предложение, което не се вмества и във Вашето определение за процедура 
– въпросите, дискусията и изказванията да бъдат поотделно за всяко едно 

предложение за изменение на наредбата и Ваша воля е как ще решите. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ще приема, че това е процедурно предложение и ще го подложа на 
гласуване.  

Общински съветник Стоян Димитров, предложи да разгледаме 
поотделно всяко едно от направените предложения за промяна на Наредба 

№2 на Общински съвет-Разград. Подлагам това предложение на гласуване. 

 

С 13 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 10, 

процедурното предложение на Стоян Димитров се приема. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП «БСП» 

Госпожо председател, само две думи. Благодаря за проявеното 

разбиране и така ще имаме възможност да направим ползотворна 
дискусия.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Така, гласуваме по предложенията, които имаме в проекта за 
решение. Нали? Така го разбирам аз. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП «БСП» 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Пристъпваме към въпроси и разглеждане на точка първа от 
проекта за решение. Първо римско, да, което касае – чл.1, ал. 5 от Наредба 
№2. Имате ли въпроси? Заповядайте, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Въпроса ми е свързан с: I, т.1. „Всички звена в общинската 
администрация и общинските предприятия…“ и т.н. нали, тука това 

включва ли и училища, на които им е възложено да стопанисват и да се 
разпореждат със сгради общинска собственост? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговори на въпроса? Господин Ненов, заповядайте.  

 

Г-н Иван Ненов – Началник Отдел «ОСЗ» 

Не включва.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Не включва, да. Други въпроси? Не виждам желаещи. Изказвания, 

предложения във връзка с първо римско от решението? Няма такива.  

Пристъпваме към разглеждане второ римско от проекта за решение – 

„Добавя се нов чл.3а“ със следното съдържание, и съответно Вие сте 

запознати, нали, с този текст. Имате ли въпроси относно второ римско от 
проекта за решение? Заповядайте, господин Димитров.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП «БСП» 

Благодаря. Моя въпрос към вносителя е: Община Разград е 
предоставила голям брой застроени недвижими имоти, които 

представляват и солидни сгради на различни държавни ведомства и 

учреждения, в т.ч. влизат Бюрото по труда, Съдебната палата, където се 
помещават Районният и Окръжният съд, Следственият арест, 
Прокуратурата, Административният съд и т.н., и т.н. Аз моля вносителя да 
даде информация на общинските съветници, всички тези сгради общинска 
собственост, застраховат ли се, от кого и общината получава ли 

информация за извършените застраховки? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП «БСП» 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ненов, заповядайте да дадете отговор на този въпрос. 

 

Г-н Иван Ненов – Началник Отдел «ОСЗ» 

Лицата, които са длъжни да застраховат имотите са описани в 

предложението,то за това е направено, да даде конкретна насоченост. 
Защото в сегашният вариант на наредбата – това липсва. Застраховането, 

първо да кажем е задължение по закон. Второ, застраховането е 

задължение по договор, от всичките досегашни договори, които имаме за 
предоставяне безвъзмездно за управление и учредяване на право на 
ползване и концесионните договори, единствено сме изисквали и са ни 

представяли полици, застрахователни от концесионерите. От всички 

останали тъй като не всички имоти, които те получават за цели имоти, за 
части от имоти, ние не изискваме като контролна функция-полици, но пак 

казвам това е тяхно задължение и по закон, и по договор. В този смисъл те 
са ангажирани с договора, който са подписали. Неизпълнението си е за 

тяхна сметка.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Удовлетворен ли сте от отговора? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП «БСП» 

Да, благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря. Други въпроси във връзка с второ римско от проекта за 
решение? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения във връзка с тази 

част от проекта за решение? Заповядайте, господин Димитров.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП «БСП» 

Благодаря. 

Уважаеми съветници,  

Въпроса за защитата на общинската собственост е особено важен, 

тъй като общината притежава голям брой недвижими имоти, които 

представляват сгради с голяма стойност и голямо значение за града и за 
общината. Аз считам, че въпросът за обезпечаването на интересите на 
общината по отношение на застраховането на тези сгради не е добре 

развит в проекта за изменение на наредбата и интересите на общината не 
са защитени докрай. Това е така, защото според мен се пропуска 
възможността ние в наредбата, като собственици на тези сгради да 
определим такъв режим, че тези, които ползват имотите, и които 

застраховат тези имоти да са длъжни да предоставят на общината 
информация и общината да може да контролира този процес. Обратното 

означава ако се случи някакво събитие, което би попаднало в кръга на 
застрахователните събития, интересите на общината да не бъдат защитени 

и последващите ремонти, възстановявания и преодоляване на 
неблагоприятните последици да останат за сметка на общината. Има такъв 

риск. И за това аз считам, че вносителя е трябвало малко по-нашироко да 
определи задълженията на ползвателите от всички видове, а не само на 
концесионерите относно застраховането на общинското имущество. И в 

това отношение намирам, че предложения проект за изменение на 
наредбата страда от съществена непълнота. Благодаря за вниманието.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Правите ли предложение или просто само се 

възползвате от правото си на изказване? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП «БСП» 

В края, когато вече минем към края,  ще изразя становище. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Добре, благодаря Ви. Други изказвания във връзка с второ римско от 
проекта за решение? Не виждам желаещи.  

Пристъпваме към разглеждане и въпроси относно трето римско, 

което касае чл.6, ал.2 от Наредба №2. Въпроси във връзка с трето римско? 

Не виждам желаещи. Изказвания, предложения? Няма такива. 

Пристъпваме към разглеждане на четвърто римско, което касае чл.8. 

Въпроси? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Моля вносителят или експертите от общинска администрация да ни 

пояснят малко по-подробно какво налага отмяната на чл.8. Въпроса ще 
мотивирам и със следния пример: колегата Божинел Христов, навярно си 

спомня, че като коментирахме едни въпроси свързани с панаира, той 

надълго и нашироко разпитваше – какви са тези дарители, какво са дарили, 

колко са дарили, за какво са дарили, къде е отразено и т.н., а сега казваме 
чл.8, а именно – приемането на дарения или завещания в полза на 
общината се извършва от кмета на общината и се отразява в публичен 

регистър за даренията изнесен в сайта на общината, и ние отменяме тази 

разпоредба. Защо? Пояснете моля.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Кой ще отговори на въпроса? Господин Ненов. 

 

Г-н Иван Ненов – Началник Отдел „ОСЗ“ 

По няколко причини е направено предложението да се отмени. 

Първо, няма изискване законово да съществува такъв регистър съгласно 

Закона за общинската собственост и Наредба №8 на Министерството на 
правосъдието и регионалното развитие за утвърдените регистри, които 

трябва да се водят. Има и в закона, респективно в наредбата, 6 вида 
регистъра, това са за имотите публична и частна общинска собственост, за 
общинските предприятия, за търговските дружества с общинско участие, 

за СНЦ-тата, в които общината участва и за гражданските дружества, в 

които общината участва. Регистър за даренията все таки  има и той се води 

в общината, в Дирекция „Местни данъци и такси“ и периодично, известно 

Ви е, се предоставя информация за даренията. Обикновено това става, 

когато се прави корекция на бюджета. Но тука, в този регистър, става дума 

единствено и само за парични средства, а в крайна сметка тази наредба 
касае имоти и вещи. По отношение на имотите, аз мога да Ви кажа, че за 

20 години Общинския съвет е взел само две решения за дарение. Ще ги 

припомня на някои, които са били тогава общински съветници - бившето 

30- класно училище, което ни беше дарено от „Балканфарма“ и забележете 
не като сграда, а като ДМА и СМР и преди 3-4 години ни бяха дарени 2 

имота в района на бившия Военен завод, имоти, представляващи пътища. 
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Сами преценете доколко много дарения се правят, че да се обявява 
излишен регистър, който да дава такава информация. Пак казвам регистър 

има и информация се дава. В този аспект публичността съществува, но 

някак си този текст, той е от 2008 г., предвид и наредбата, за която Ви 

казах, която влиза в сила впоследствие, става излишен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Иван Ненов – Началник Отдел „ОСЗ“ 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпрос ли, господин Христов? Заповядайте.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Естествено. Господин Ненов, господин Димитров Ви зададе 

конкретен въпрос – кое налага, а не да развивате някаква теза, която нищо 

не разбрахме от нея. Кажете ни: кое налага чл.8 да го заличим. Защото не 
кмета, Вие го предлагате това нещо. 

 

Г-н Иван Ненов – Началник Отдел „ОСЗ“ 

Налага го безсмислието на тази разпоредба. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Ама Вие недейте казва безсмислието… Не е нещо свързано с това, 

което говорите, моля Ви се. Дайте някаква законова пречка. 

 

Г-н Иван Ненов – Началник Отдел „ОСЗ“ 

Законова пречка няма, няма и законова необходимост. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Или мотив. Това, че нещо на Вас не Ви се иска не може да го 

вкарвате като разпореждане. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, разбрахме въпроса Ви. Имате ли какво да 

допълните, господин Ненов? 

 

Г-н Иван Ненов – Началник Отдел „ОСЗ“ 

Не, няма какво да добавям, каквото имах да казвам го казах. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Господин Ненов да не заблуждава и да не въвежда в заблуда 

общинска администрация. Много моля господин Ненов да стане и да каже 
точно и категорично, кое налага. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, няма нужда господин Ненов да става, за да каже. 

И той каза, каквото имаше. Благодаря Ви. 

Други въпроси… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, ако искате да вземете участие в дискусията ще 

Ви помоля да заемете мястото си. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Защо?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Защото така е написано в правилника. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Какво е написано? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Че гласувам от място, обаче пише, че мога да се изказвам от 
микрофон. Мога да отида и на трибуната, ако искате.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, можете или от своето работно място. Работното Ви място не е 

там.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не от работно място, а от микрофон в залата или от трибуната.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси към вносителя относно точка четири римско? Не 
виждам. Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Тука се говореше за въвеждане в заблуждение. Недейте така 
повърхностно да подхождате. Не е вносител на докладната записка 
господин Ненов. Тази докладна записка си има вносител и въпросите са 
към вносителя, а това че отговаря господин Ненов от името на вносителя е 
съвсем друго. Кажете, какво налага една добра практика да бъде 
прекратена. И все още, ако говори за безсмислен регистър, то ако се 
приеме да отпадне вече ще… може би това се прави, за да завалят така 
щедри дарения в общината за възмездяване на някакви други 

нерегламентирани услуги. И хората си остават…, за да  бъде това 
съмнение абсолютно отхвърлено трябва този текст изобщо да отпадне от 
предложението за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Този път, да. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  

 

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

Текста само на Закона за общинската собственост само да Ви го 

изчета, защото голяма част от наредбата би трябвало да доразвива закона в 

частите й, които той й дава право, разбира се. Текста на закона чл.9 е, че 
приемането на дарения или завещание в полза на общината се извършва от 
кмета на общината и тука свършва. Това е единственото основание, което 

налага. Това, че нали по волята на Общинския съвет е  вкаран този 

регистър нали е друг въпрос. Но разпоредбата на закона свършва до тука. 

Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Доуточняващ въпрос ли? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Наредбите не бяха ли точно за това да уредят неуредените със закон 

отношения в общината и ние трябва да вземем това решение.  

 

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

В Закона за общинската собственост, както каза и господин Ненов, 

са регламентирани 6 на брой регистри и те се водят в Община Разград. 

Наличието на други такива, да възможно е да бъдат по волята на 
Общинския съвет, но в никакъв случай не са задължение на общинската 
администрация.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Изказвания, предложения? Заповядайте, господин Димитров.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми общински съветници, в рамките на краткото време, което 

е определено ще се опитам да изложа аргументи за това, че не бива да 
приемате направеното предложение за отмяна на чл.8. Както вече се каза и 

госпожа Галина Георгиева ще ме разбере веднага от половин дума, след 

като закона е определил, че този вид актове – дарения или завещания се 
приемат от кмета, няма никаква забрана, напротив закона поощрява и 

позволява органите на местното самоуправление, ако считат  за 
необходимо, да уредят с правила и неуредени от закона въпроси. И за това 
ние, Общинският съвет, в предишния си състав, в тази вече далечна 
година, е решил, че е добре в общината да има публичен регистър за 
такива дарения и завещания. И не само да е публичен, ами и да е изнесен 

на сайта на общината, защото благодарение на това и гражданите, и 

общинските съветници имат пълна информация кой, кога, защо, колко и 

какво дарява или завещава. Аз вече споменах примера с разгорещилата се 
полемика тогава, когато съветника Божинел Христов, в пълното си право 

като съветник, искаше да получи разяснения именно за такива обявени и 

регистрирани по надлежния ред дарения. Сега ще развия една примерна 

хипотеза. Имаме кмет на община „N”, този кмет е фен на спорта и на 

определен вид спорт, във своята дейност като представител на общината 
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той контактува с множество бизнесмени и в разговорите съвсем 

непринудено, без никаква принуда или заплаха, просто споделя идеята си, 

че ще бъде добре партньорството между бизнесмена и общината по 

отношение на инвестиции или някаква съвместна дейност, предоставянето 

на общински имот, да бъде съпроводено с едно дарение за спортния клуб 

по еди какъв си спорт. И това нещо, ако се отмени чл.8 ще си остане само 

на четири очи между тях, че са се разбрали този бизнесмен да извърши 

някакво дарение. Началника на Отдела за „Данъци и такси“, ако дарението 

е парично, ще го разбере и там по съответния ред по службата „Данъци и 

такси“ ще бъде отразено, но няма да има вече обявление на сайта на 
общината, няма да има вече регистър и няма колегата Божинел Христов от 
къде да разбере примерно кой търговец какво дарява, за да си разположи 

шатрата и палатката там и да развива стопанска дейност. Развих само една 
хипотеза, но от нея става ясно, че с отмяната на чл.8 се слага кръст на 
прозрачността, с отмяната на чл.8 се създават условия за договаряния на 
четири очи, тайно, скрито и да не може да се разбере не само от 
гражданите, но даже и от общинските съветници, какви дарения, какви 

разпореждания  и какви актове се правят. Няма нищо лошо Общинският 
съвет да остави тази правна норма да съществува. Нали всички се кълнем, 

че управлението на общината и всичко, каквото става в общината ще бъде 
открито, че общината е един стъклен дом през стените на който дом 

всичко се вижда. Защо ще го крием това нещо сега? Вие това целите с 
отмяната на чл.8. Това нещо моля съветниците да не го приемат.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания или предложения във връзка с точка 
четири? Заповядайте, д-р Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. Моето предложение е също да 
не се отменя този член 8., ако трябва да се видоизмени, но при всички 

положения трябва да съществува под някаква форма. Примерно: 

приемането на дарения или завещания в полза на общината, се извършва 
от кмета на общината, но дори и да не се публикуват на сайта на общината, 

аз разбрах, че има и регистър на хартиен носител, тъй че бихме се 
задоволили с това нещо. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Д-р Апти, ще го дадете ли в писмен вид предложението?  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 
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Извинявайте, госпожо председател, за процедура. Предложението да 
не се приема даден текст в проекта за решение няма нужда от писмена 
аргументация.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Аз казвам за д-р Апти. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Ако той иска нова редакция, но той каза: аз също предлагам да не 
пипаме чл.8.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Доколкото разбрах, той има някакъв вариант на чл.8. Заповядайте, 

господин Димитров.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ами аз мисля, че всички тези недоразумения и опити за редакция 

веднага ще отпаднат ако наистина Кметът като вносител каже дали няма да 
оттегли това предложение или го поддържа и тогава ще бъде съобразно 

неговото становище на вносител, ще знаем какво да правим.  

Господин кмете, съгласни ли сте това да отпадне или поддържате… 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Оттеглям го.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Така отпадат всички съмнения в прозрачността и в желанието на 

общинската администрация да води, както до сега, добрите практики да 
продължат. Благодаря Ви. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Стана ми интересно, едно отклонение, тезата на господин Димитров, 

далеч съм от мисълта, че някой иска нещата в общината да стават 
непрозрачно. В мен там възникнаха допълнителни въпроси- как отмяната 
на този член, по какъв начин, как ще се скрият нещата и как всъщност 
някой ако дари пари на Община Разград, ние ще ги скрием примерно и ще 
ги изхарчим. Това не ми стана ясно от Вашите думи, но щом така желаете 
аз го оттеглих.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Това означава, че отпада т.4. и всички останали точки се изместват с 

една назад. Нали така? Четвърто римско отпада, да. Добре.  

Други предложения, изказвания във връзка с четвърто римско? Няма. 
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Пристъпваме към разглеждане и първо към въпроси за пето римско, 

което касае чл.14, ал.8. Въпроси във връзка с пето римско? Не виждам 

желаещи. Изказвания, предложения? Няма такива. 

Пристъпваме към разглеждане на шесто римско, касаещо чл.15, ал.8. 

Въпроси? Няма. Предложения, изказвания? Също. 

Пристъпваме към седмо римско, което касае чл. 15, ал.9 от 
наредбата. Въпроси? Няма. Предложения, изказвания? Също. 

Осмо римско, касаещо чл. 16, ал.4. Въпроси? Не виждам желаещи. 

Предложения, изказвания? Няма.  

Девето римско касаещо чл.17, ал.9. Въпроси? Няма. Изказвания, 

предложения? Няма такива.  

Десето римско, касаещо чл.19, ал.6. Въпроси? Не виждам желаещи. 

Предложения, изказвания? Няма такива.  

Единадесето римско, касаещо чл.19а, ал.3. Заповядайте за въпрос. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря. По това предложение в XI, той касае синдикалните 

организации и аз моля вносителят да поясни, защо предлага да се промени 

този гарантиран срок за синдикалните организации и да се замени с много 

обтекаемата формулировка до 10 години. Какво налага? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  

 

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

Не е свързано конкретно със синдикалните организации. Всички 

срокове, касаещи наредбата са абсолютно категорични, както и в 

приложението до 5, от 10 години. В някои случаи исканията на заявителите 
са различни. За това навсякъде ще видите и в приложението, както и тука, 

сме ги направили „до“. Не касае конкретно синдикалните организации, а 

всички срокове по наредбата. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други въпроси във връзка с XI? Няма. Изказвания, предложения? 

Заповядайте, господин Димитров.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми съветници, с промяната на редакцията на този текст се 

създават определени рискове и възможности за злоупотреба на тези лица, 

които разполагат с определена власт в неправилна насока и не в обществен 

интерес. Сегашната редакция определя един твърд срок и тя се заменя с 
израза – до 10 години, като няма яснота каква е долната граница – един ден 

ли е, един месец ли е, 3,6 и т.н. И тук ние като законодатели трябва да 
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предвидим, че е възможно някои от лицата облечени с административна 
власт да злоупотребят с тази власт. И примерно ако се стигне до 

положение ползвателите на такъв вид имоти да бъдат настанявани за по 

2,3,6 месеца, може да си представите лесно в каква зависимост и на какъв 

натиск и шантаж, бих казал, биха били подложени такива субекти. И аз не 
виждам никаква логика и няма разум да се приеме в този вариант текста. 

Поне вносителят да беше дал някаква минимална гаранция, някакъв срок, 

за който да е сигурно, че тези организации, поне 1, 2 или 3 години ще 
могат да разчитат на този имот. И считам, че този текст, който се предлага 
също е лош и той създава много рискове и опасности, и не следва да бъде 
приет. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Георгиева.  

 

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

Искам да отговоря на въпроса за това, че създаваме някакви 

предпоставки за шантаж и административно своеволие. Исканията, както е 
записано в чл.19а, и тяхното разглеждане не зависи от кмета. Той издава 
само заповедта, те се разглеждат от комисията по чл.2. В нея участват 
общински съветници от всички групи в Общинския съвет, освен общински 

служители, което е гаранция, че няма как да се получи злоупотреба. 
Мерси. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Моля Ви за кратка реплика само. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Това, което споменава госпожа Георгиева е така, но тя би трябвало 

като казва „а“, да каже и „б“. А именно, че тази комисия е само един 

помощен орган и този, който е облечен във власт, този който решава 
въпроса, е кметът. И той не е длъжен да се съобрази с мнението на този 

помощен орган.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания или предложения във връзка с единадесето римско 

от проекта за решение? Не виждам такива.  
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Правите ли предложение, господин Димитров? 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Аз считам, че това е порок и накрая вече ще направя предложение за 
отлагане.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Пристъпваме към разглеждане на XII, касаещо чл. 19а, ал.4. 

Въпроси? Не виждам желаещи. Изказвания, предложения? Няма. 

Пристъпваме към разглеждане на XIII, касаещо чл. 39, ал.7. 

Въпроси? Няма. Изказвания, предложения? Също.  

XIV – чл.59, т.2. Въпроси? Няма желаещи. Изказвания, 

предложения? Няма.  
XV-чл.62а, ал.1, т.3 и т.6. Въпроси? Изказвания, предложения? Няма.  

XVI – чл.63. Въпроси? Заповядайте, господин Димитров.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Моя въпрос към вносителя по това предложение за изменение е да 
даде пояснение има ли легално определение в българското право на 
понятията „местен“ или „регионален“. И какви са му съображенията след 

думата „местен“ да добави съюза „или“, а не „и“, което много важно и има 
много голямо значение, след това с изказване ще поясня.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева.  

 

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

Аз легална дефиниция не съм чувала, може и да има, но аз не съм 

запозната. Това, което налага добавянето на „регионален“ е, че в чл.63 е 
посочен само местен вестник. Обръщаме на чл.77, там е посочен само 

регионален вестник. Говорим за заповеди на кмета, едни и същи, такива, 

които са използвани два различни термина в наредбата. Така че идеята е да 
бъдат уеднаквени в чл.77 също пък предлагаме да се добави „местен“. 

Дали ще бъде съюза „и“ или „или“ е въпрос на решение на Общинския 

съвет.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси, които касаят XVI ? Няма. Изказвания, 

предложения? Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Уважаеми съветници, аз считам и че тук предложението в тази част – 

XVI, не е добре обмислено. Чл.63 е свързан с издаването на една заповед 
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по чл.62, касаеща тръжната документация и какво се получава на практика. 

Сега в пленарна зала няма яснота що е то „местен“ и що е „регионален“ 

вестник. И разградските вестници примерно вестника, който се оглавява от 
нашия колега господин Ханчев, какъв е – местен ли е или регионален? Ако 

е местен то тогава е възможна и следната хипотеза- пак злонамерен 

чиновник или лице облечено с власт решава, че ще изпълни задълженията 
си относно публикациите във вестника на гр.Полски тръмбеш, който 

твърди че е регионален и се разпространява в Левски, Павликени, Бяла, 

Дулово и Тервел – Добричка област и един голям регион обхваща. И 

излизат тези обявления, тези неща, а ние в Разград нямаме никаква 
информация за това, но този който я е извършил казва: „всичко съм спазил, 

наредбата до последната запетайка съм я изпълнил“. Защо слагате съюза 
„или“? Пак ако говорим за възможност да се информира населението то 

тогава „или“ не бива да съществува. И ако искате да бъде и в нашата 
местна преса, и в другата регионална – Русенска, Варненска, Шуменска и 

каквато искате още, ако ще и за цяла Източна България, нека да бъде съюза 

„и“. Но обратното означава опасност от укриване на информация за 

определени процедури. Това е моето становище и считам, че и този текст 
не е добре обмислен и не следва да бъде приет.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

При хипотезата, че липсва местен вестник какво правим? По закон 

сме длъжни да го уведомим в пресата. Така че това не е текст, който сме си 

измисли ние. Заповедта трябва да бъде обявена. Така или иначе в случая, 

когато липсва местно печатно издание, какво точно ще се случи?  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Ако ми позволите кратка реплика. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ако ще вземете участие в дискусията да бъде от 
мястото Ви в залата, както е определено. 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Във връзка с казаното от заместник кмета госпожа Георгиева, аз 
моля да се предвид, че тя самата спомена за тази смесица от понятия, 
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свързани с понятията „местен“ и „регионален“ в различните текстове. Но 

ние като законодатели трябва да проявим мъдрост, за да постигнем 

главната цел. Всички тези процедури да направим така, че да бъдат 
уведомени и да бъдат достъпни за максимален брой граждани и в това 
число най-напред гражданите от Община Разград. А с тази редакция на 
нормата ние не само, че не го постигаме ами даже правим отстъпление 
назад и правим така, че да има опасност да се крие от гражданите на 

Разград какво се обявява и какви процедури се откриват. Не казвам, че 

това ще се прави от сегашната администрация, но в ръцете на злонамерен 

чиновник или лице облечено с власт може да стане голяма беда.   

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, заповядайте д-р Василев.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Благодаря. Аз имам един въпрос към господин Димитров.  

Господин Димитров, с Вашето изказване Вие в момента не лобирате 
ли за определени медии? Това ми е първия въпрос. Втория въпрос, 

господин Ханчев, Вашия вестник какъв е? Местен ли е, регионален ли е, 

областен ли е? И какво значи местен вестник? Местен вестник, който се 
издава само на територията на Община Разград, или който се издава и на 
територията на други общини в област Разград, или и в съседните области? 

Пояснете ми, да кажем аз съм профан не разбирам. Ние за това сме се 
помъчили да дадем някакво определение и разширение, но с Вашите 

предложения на мен ми се струва, че Вие стеснявате обхвата на медиите, 

които Община Разград би трябвало да ползва.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Отговор може ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Във връзка с казаното от кмета аз считам, че като се махне съюза 

„или“, който означава или едното, или другото ще се постигне главната 
цел. И ако съветниците нямат възражения нека тогава това оповестяване да 
става и в местен, и в регионален вестник, каквото и да означават те. А 

думата „или“ означава, че или едното, или другото, но не и двете.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Точно това означава. 
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Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Това се нарича граматическо тълкуване на правната норма. А 

тълкуването е цял отрасъл от правото и юристите държат изпити за него и 

поне те го знаят. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, д-р Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Господин Димитров, чудесно Ви разбирам, но тогава ще изпаднем в 

хипотезата за едно и също нещо Община Разград да дава два пъти пари. 

Вие гласувате бюджета, знаете много добре колко са средствата ни за 
публикации, за медии и т.н. С това Ваше предложение, Вие на практика ще 
натоварите общината с допълнителни разходи – двойно, които въобще не 
са малко за медии за едно и също нещо. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други изказвания, предложения? Заповядайте, господин Христов.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Аз мисля, че в общинска администрация е обявила обществена 
поръчка за публикуване на съобщения и други такива. И в изискването, аз 
мисля, че Вие изрично сте посочили възможността на медията, която е 

спечелила обществената поръчка да има възможност да публикува на по 

занижени цени в други вестници тези обяви. Така че може да се използва 
този вариант. Но мисля, че тук наистина „или“ трябва да се замени с „и“.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Спасов. 

 

Г-н Веселин Спасов – „Реформаторски блок“ 

Слушам дебатите относно тази точка и си мисля, че е редно да 

направя предложение да отпадне думата „регионален“, да остане само 

„местен“, а хипотезата, когато няма местен вестник нали вече тогава може 
да се решава нещо друго. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Много ясно беше казано, че това се прави за уеднаквяване предвид 

различните текстове в различните членове на една и съща наредба. Много 

ясно беше обяснено от госпожа Георгиева.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 
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Тази наредба ползва и понятието „местен“ и „регионален“ в 

различни текстове. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Именно. Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Аз искам да взема отношение като кажа, че няма нищо лошо да 
бъдат толерирани ако щете местните вестници, които все още излизат на 
територията на Община Разград. Защото само чрез тях хората могат да 
получат необходимата информация, защото ако те не съществуваха, както 

беше подхвърлена една такава хипотеза, че може да ги убие някой и тогава 
общинската администрация какво ли ще прави. Ами тогава ще променим 

наредбата, но докато съществува дори само един местен вестник, който 

има в Разград по-голям тираж от какъвто и да е тираж на Шуменски, 

Плевенски, на Долни Луковит и на Видин издания, които никога няма да 
се появят по абонамент или по местата, където се продават вестници в 

Разград, какъв е смисъла освен да бъде скрито, че се продава или че се 
отдава под наем, или че нещо което тук е взето важно решение да не 
достигне до хората в общината. Единствения начин е чрез местните 
издания, които се разпространяват в 99 % сигурно, господин Ханчев, 

помогнете ми, сигурно огромния процент от тиража остава в Община 

Разград. Няма как да публикувате във Вълчи дол вестник „Вълчидолска 
заря“ , че продавате имот еди си къде или, че е обявена процедура за 
изпълнител на еди си какво. Защо се правите на луди? Слушам Ви, искате 
да вземете думата. 

 

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

Да, искам да. 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Гледам Ви в очите за това, да чуя Вашия отговор.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Не, не съм. Ама ми е много интересно какъв е аргумента. 

 

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

Ако искате аргумента освен в местен вестник, той трябва да 
публикува тази обява, тази заповед без комисията свързана с търговете и в 

национален такъв. И такова изискване също има в някои случаи. Така че… 



116 

 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

В „Лечител“. 

 

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

Извинявайте но това е местен всекидневник, какво искате сега 

терминологията е така определена в закона. Аз не си измислям, така че... 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Така е, но въпрос на здрав разум е да бъде приложен закона по такъв 

начин, че наистина хората да останат с информацията, която е необходима. 
А не тя да бъде по съвсем законен начин прикрита и хвърлена ей там не 
знам къде чрез тълкуванието, което Вие в момента правите пред всички. А 

какво правите, когато не сте пред всичките тези очи, които Ви гледат? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

За сега, да. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Селим. 

 

Г-жа Фатме Селим – Независим общински съветник 

Може би, ако се напише „и“ наклонена черта „или“, тогава няма 

абсолютно задължение непременно да бъде само в „местен“ или само в 

„регионален“.  

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Фатме Селим – Независим общински съветник 

Вие пък задължавате кмета непременно в два вестника например. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

За реплика може ли, госпожо председател? 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Защото ние тук взимаме местни решения, не вземаме решения, които 

засягат Полски Тръмбеш хората. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Господин Димитров, какво правите в момента?  

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Моля? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Какво правите точно в момента по правилник, бихте ли ми казали? 

Изказване, реплика, дуплика? Какво точно направихте? 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Вие как го характеризирате? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Като нищо. Господин Ханчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Моля за реплика на госпожа Селим. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, господин Ханчев не е уточнил дали иска дума 

за реплика или за изказване. Нали? Господин Ханчев, за какво искате 
думата? 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Господин Митко Ханчев не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, пак ще си позволя с риск да ме обвините в 

заяждане, но Вие като председател е редно така да водите заседанието, че 
след като госпожа Селим направи изказването, да попитате има ли 

желаещи за реплика и след това като се изчерпи възможността да се 
направят реплики да поканите следващия желаещ за изказване да го 

направи. Не е трудно да се научи пак казвам. И сега по същество. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, ще Ви помоля.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожа Селим е много активен общественик и уважавана личност, 
която се ангажира с обществено полезна работа. Но аз я бих посъветвал, 
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когато става въпрос за правни норми и за тълкуване на правните норми и 

структуриране да не се ангажира със становище, защото ще сбърка в 99 % 

от случаите, както и сега сбърка. Това, което предложи е юридически 

абсурд.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За изказване, заповядайте господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Господин кмете, аз до сега е нямало случай да искам от Вас или от 
когото и да е друг обяви да се публикуват във вестник „Екип 7“, нали така? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Категорично е така. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Taка, добре. За това си позволявам изказване, защото не съм в 

конфликт на интереси. Сега уважаеми колеги, прецизната формулировка в 

такива случаи е един местен и един национален вестник то не случайно 

обществените поръчки се правят по такъв начин – за един местен и един 

национален вестник. Винаги е била такава практиката и в други общини е 
такава практиката. Сега формулировката „регионален“ е наистина е много 

обтекаема и тя позволява злоупотреба с добрата практика. Имаше такива 
случаи. Преди Нова година например, когато се публикуваха обяви на 
Община Разград, се публикува да кажем и то не такива формални 

публикации да кажем, ами се публикува да кажем обява в Шуменски 

вестник, който е регионален наистина, но не е местен, обява за набиране на 
кандидати за някаква социална поръчка. Имаше обяви и за продажби. И то 

във вестник, извинявайте ама 300 бройки тираж, от които се продават 200 в 

Шумен, това са продажбите, това е хвърлени пари на вятъра. Тъй че е 
хубаво да си остане формулировката „местен“ и „национален“ вестник, а 
нека да има обществени поръчки, това е пазарното правило, пазарния 

механизъм и който спечели, който даде най-добра цена той да бъде, той да 
ги изпълнява, нали, там да се публикуват тези обяви. Колегата Стоян 

Ненчев е прав, една такава формулировка наистина създава предпоставки 

за грешки. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Да.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Пак казвам, позволих си да се изкажа защото не съм имал претенции. 

Слава Богу „Екип 7“ има достатъчно читатели. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Други желаещи за изказвания, предложения във връзка с XVI от 
проекта за решение? Не виждам желаещи.  

Пристъпваме към разглеждане и въпроси касаещи XVII и чл.64, ал.5, 

т.2. Въпроси? Не виждам желаещи. Предложения, изказвания? Няма 
такива. 

Пристъпваме към разглеждане на XVIII- чл.65, ал. 2. Въпроси? Не 
виждам. Предложения, изказвания? Няма такива.  

XIX – чл.67, ал.3. Въпроси? Предложения, изказвания? Няма 

желаещи.  

Пристъпваме към разглеждане на XX – чл.73, ал.3. Въпроси? 

Изказвания, предложения? Няма желаещи.  

Пристъпваме към разглеждане на XXI – чл.77. Въпроси? 

Заповядайте, господин Димитров.  

 

Г-н Стоян Димитров –ПП „БСП“ 

Просто моля по тази точка – чл.77, колегите съветници да имат 
предвид аргументите, които бяха изложени във връзка с XV, касаещо 

темата „местен“ и „регионален“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, то стана ясно, предвид това, което изговори, благодаря за 
уточнението, заместник кмета. Изказвания, предложения? Не виждам.  

Пристъпваме към разглеждане на XXII – касаещо чл.79, ал.1, т.3 и 

т.6.  Въпроси? Изказвания, предложения? Няма такива. 

Пристъпваме към разглеждане на XXIII – чл.80, ал.2. Въпроси? 

Предложения, изказвания? Няма. 

Пристъпваме към разглеждане на XXIV – касаещо чл.85, ал.3. 

Въпроси? Заповядайте, господин Димитров.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Тук пак отправям въпроса, който вече имах възможност да поставя 

по другите точки. Какви са съображенията на вносителя така да направи, 

че кмета да не е длъжен да се мотивира по тази материя? 

 

Г-жа Галина Георгиева – зам.-кмет на Община Разград 
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Напротив, предложението е да отпадне „ не е длъжен“ и да стане „ е 

длъжен“ да се мотивира. Защото извинявайте такава разпоредба аз за пръв 

път виждам, впрочем много бях озадачена. Кметът на общината, това е 
след процедура, там по наредбата, кметът на общината може да отхвърли 

всички предложения на комисията, която сам е назначил, за да извърши 

процедурата, като не е длъжен и да се мотивира. Нали за мен тази 

формулировка някак си не е свързана с никакви административни правила.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Благодаря. Точно тази неяснота имах предвид да се изчисти, защото 

и за мен остана не добре изяснено от предишната редакция и новата. 

Сегашната редакция я приемам и считам, че е правилна. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Явно е изчистено, господин Димитров. Други въпроси във връзка с 
XXIV? Предложения, изказвания? Няма такива. 

Пристъпваме към разглеждане на XXV- касаещо параграф 7 от 
заключителните разпоредби. Въпроси? Няма. Предложения, изказвания? 

Не виждам желаещи.  

Пристъпваме към разглеждане на XXVI – касаещо Приложение №1 

към Наредба №2. Въпроси? Изказвания, предложения? Не виждам 

желаещи.  

Това са предложенията касаещи проекта за решение. Приключихме с 

разглеждането на всички предложения, които ни са предоставени от 
общинска администрация и касаят промените в Наредба №2 на Общински 

съвет-Разград.  

Има две предложения, които са публикувани на сайта и в табличен 

вид. Едното е направено от председателя на ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол – 

Наско Анастасов. След дебат в комисията и по предложение на 
общинските съветници, запознати сте с него. Имате ли въпроси относно 

това предложение, включено към проекта за решение? Не виждам въпроси. 

Предложения, изказвания? Става въпрос за предложението от Наско 

Анастасов – общински съветник във връзка с прието решение от ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол. Господин Христов, въпрос ли имате?  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Да. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

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

Може ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбира се.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Не знам дали точно сега е момента да го задам, но във връзка с 
таблицата, т.5 от забележките: за други дейности да се считат помещения 

отдадени за луксозни, т.е. луксозни какво – дейности? Какво е това, 

гладене на луксозни ризи или какво? Не са ми ясни тези формулировки и 

тъй като завършва с „и“ застрахователни „и“ други дейности, а колоната е 
„други“, какво се разбира под това „други дейности“ в други дейности? 

 

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

Проекта за наредба беше публикуван един месец на сайта, извървя 

цялата процедура по публично обсъждане. Всеки един, включително и аз, 
направих предложение по нея. Значи в момента въпросите, които задавате 
съвсем спокойно можеха да бъдат инкорпорирани в някакво Ваше 
предложение.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

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

Добре, изяснявам. Ами направете го предложението, като мислите, 

че има двусмислен текст, сега е момента. Като не желаете да е „луксозно“, 

да няма и „други“, просто направете предложение да отпадне.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля да спазвате реда в залата, 

благодаря Ви за което. 

Заповядайте, господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Госпожо Георгиева, аз просто се извинявам, но на комисиите зададох 

този въпрос и очаквах, наистина от администрацията, защото това е, 

администрацията по е запозната с… редно беше просто някой наистина да 
подготви някакъв отговор и да каже какво е това отдадени за „други 
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дейности“, но в…производството на мартенички, следва ли да се равнява 
като хазартна дейност или финансово-кредитна, защото и то е „други“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  

 

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

Формулировката „други“ е сложена, за да покрие някакви случаи, 

които няма как да бъдат изброени. Нали се сещате, че просто има най-

различни хипотези, които могат да се появят. Наредбата няма как да се 
променя във всеки един момент. Следва се една процедура, която е 
достатъчно дълга и сложна, за това е възможно най-широко формулирана. 

Още веднъж казвам, ако желаете да бъде променена в частта да отпадне „и 

други“, така влизаме в хипотеза всяка една ситуация, при която не е 
регламентирано точната дейност да вървим или към конкретно решение на 
Общинския съвет или промяна в наредбата.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов… Други въпроси, които да касаят предложението 

постъпило от председателя на ПК по управление на общинската 

собственост, приватизация и следприватизационен контрол до което 

разглеждане стигнахме на този етап? Предложения, изказвания във връзка 
с това предложение? Не виждам желаещи. 

И още едно предложение постъпило от Галина Георгиева – зам.-кмет 
на Община Разград, което касае две точки- първата е т.6, чл.15, ал.8. Имате 
ли въпроси относно това предложение? Предложения, изказвания? Не 
виждам желаещи. 

Както и по отношение на нова точка XIII, чл.22, ал.3 касаеq и отдолу 

е текста, който се предлага. Въпроси? Изказвания, предложения? Няма 
такива.  

И третото, което касае това предложение е т.26 и Приложение №1 

съответно към Наредба №2. Имате ли въпроси? Изказвания, предложения?  

Изчерпахме всички предложения за промени, които са включени в 

проекта за решение. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“  

Госпожо председател, моля да ми дадете думата за общо становище 
по проекта за решение. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към  разглеждане на докладната записка в цялост. 
Заповядайте, господин Димитров.  
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Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“  

Уважаеми общински съветници, след проведената дискусия по 

отделните текстове, които се предлагат от вносителя – кмета на общината, 
а също и от общински съветници и заместник кмета, ние имаме две 
възможности. Едната е сега разбрали - недоразбрали, уточнили – 

неуточнили за какво става на въпрос да гласуваме. Разбира се, че колегите 

от „ГЕРБ“ предполагам и от другите групи, които подкрепят кмета няма да 

посмеят да му скършат хатъра и ще гласуват в подкрепа на предложението. 

Но дали това е правилното решение и дали това ще създаде главоболия и 

на самия кмет на общината и на общинската администрация? Има такъв 

риск. Правенето на наредби и особено на такава наредба, като №2 е тънка 
и отговорна работа, там всяка дума трябва да бъде прецизирана, защото 

една грешка може да доведе до изключително тежки, неблагоприятни 

последици. Видяхте в хода на дискусията, че има доста недоизкусрени 

неща. Даже и кмета сам констатира, и за което аз го поздравявам, че в една 
част и конкретно чл.8, не е необходимо да бъде отменян, и оттегли. Но за 
дискусията по отношение на другите текстове, аз продължавам да 
настоявам пред общинските съветници, че не сме готови с добре подготвен 

прецизен текст по отделните членове и алинеи. И съществува голяма 
опасност да направим погрешни, неправилни изменения и последиците от 
това ще ги усетим само в близките месеци. За това имаме друга 
възможност на базата на тази дискусия ние да отложим произнасянето на 
Общинския съвет по направените предложения за следващата сесия, за да 

можем в комисията по общинска собственост под председателството на 
колегата ни Наско Анастасов, също и в комисията по законност ние да 
обсъдим още веднъж спорните редакции, тези, за които тук се разрази 

дискусия, полемика и се изразиха и несъгласия, и се отправи критика. Аз 
съм убеден, че няма да настъпи нищо фатално, ако на сесията през месец 

март ние приемем измененията в наредбата, но вече изчистени от всякакви 

спорни моменти. За това съм внесъл и предложение да отложим 

произнасянето на Общинския съвет за следващата сесия. Благодаря Ви. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи да направят изказвания или 

предложения във връзка с докладната записка? Има ли такива? Господин 

Монев, ще Ви помоля да поемете и да ръководите заседанието на 
Общинския съвет и да ми дадете възможност да се изкажа.  

 

Г-н Калоян Монев – зам.-председател на ОбС, временно 

председателстващ 

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

Благодаря Ви. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Без никаква предварителна подготовка и желание да правя това, 

което в момента ми се налага да правя, т.е. да се изказвам във връзка с 
последната докладна от точка първа в дневния ни ред, но някак си бях 

провокирана изключително много от двата края на заседателната зала от 
колегите общински съветници от „БСП“ и от „Реформаторски блок“, които 

след малко ще Ви кажа, че вече не са от „Реформаторски блок“ и е трудно 

да си представим от къде са… явно. 

Господин Димитров, искам да кажа, че тази наредба от един месец е 

публикувана на сайта на Община Разград. В същия този момент тя беше 
обсъждана в двете комисии, които касае – ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО и ПК по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол. Това са две 
големи, отговорни, тежки комисии, в които наистина няма ограничение 
нито за време, нито за брой въпроси и изказвания. И това наистина може 
да се направи от всеки общински съветник, който е заинтересован от това 
наистина актовете, които ние вземаме решение да съществуват от името на 

Общинския съвет да бъдат възможно най-добри и изчистени. И между 

другото искам много дебело да подчертая, че в момента изчистваме един 

акт, т.е. една Наредба №2, изключително важна за дейността на общинска 
администрация и на Община Разград, в която Вие сте вземали много 

активно участие. И започвам да подозирам искрено, като гледам какво се 
случва всеки път, на всяка една сесия, на всяко едно заседание на 
Общинския съвет, че единственото нещо, което Вие имате като цел-

опозицията, без да конкретизирам групите, е това да сте пред камери и да 
правите непрекъснато и постоянно едни изявления, които са абсолютно 

излишни и ненужни. Разбирам, че всеки иска да бъде звезда, но искам да 
Ви кажа, че на мен това започна да ми идва малко в повече. Действително 

един месец имахте възможност да се запознаете с всички предлагани 

текстове за промени, имахте възможност да разгледате, вие сте членове и 

на двете комисии.  

И още нещо, което искам много дебело да подчертая, което на мен 

ми направи изключително впечатление, и приключвам. За първи път, на 
живо, видях истинско лобиране за определен бизнес. Благодаря Ви! 

Приключих.  

 

Г-н Калоян Монев – зам.-председател на ОбС, временно 

председателстващ 

Благодаря, госпожо Радославова. Ще си поемете ли ръководството на 
сесията или…? 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Питайте точно, какво има предвид. 

 

Г-н Калоян Монев – зам.-председател на ОбС, временно 

председателстващ 

Добре, може да има реплики към Вас. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбира се.  

 

Г-н Калоян Монев – зам.-председател на ОбС, временно 

председателстващ 

Да, да. Заповядайте.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

Благодаря, господин заместник председател. 

Госпожо Радославова, Вашето повърхностно мислене, че един 

общински съветник може да работи точно в определено време, може би Ви 

подлъгва това, че работите на пълен работен ден и след това може да 
правите каквото си поискате. Повярвайте, ние сме поели ангажимент 24 

часа да работим. Не само на комисии и за това сме тук в тази зала, за да 
продължим да работим. Нашата работа е наистина да гледаме какви са 
недостатъците, които са предложени и да се опитваме да ги коригираме. 

Както виждате на неща, които са безспорни, които са добрите 
предложения на общинска администрация, някой тука да е гласувал 

против? Минават с единодушие. Но за глупостите, които се опитвате, за 
нещата, които се опитвате тука да ни набеждавате, няма как да остане това 
нещо без съответната реакция. Ние сме общински съветници, които 

работят на комисии, извън комисии, по време на заседания, ако щете 
сънуваме нещата, които трябва да се случват в Общинския съвет и в 

общината. не смятайте, че ние си замъгляваме съзнанието, за да се откачим 

от проблемите на общината, поне аз не мога това да го направя. Ако Вие 

можете е друг въпрос. Благодаря Ви.  

 

Г-н Калоян Монев – зам.-председател на ОбС, временно 

председателстващ 

Благодаря Ви и аз. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Може ли дуплика? 
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Г-н Калоян Монев – зам.-председател на ОбС, временно 

председателстващ 

Може. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Аз се въздържам да ползвам тази възможност за 
дуплика на реплика, защото мисля, че многото говорене…. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

…е абсолютно излишно. 

 

Г-н Калоян Монев – зам.-председател на ОбС, временно 

председателстващ 

Колега Димитров, моля Ви се не прекъсвайте госпожа Радославова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще помоля да не ме прекъсвате.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-н Калоян Монев – зам.-председател на ОбС, временно 

председателстващ 

Аз го окачествявам като дуплика.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, има временно председателстващ, който е регламентиран, така че 

на Вас да Ви харесва явно. 

Господин Димитров, единственото нещо, което искам да Ви кажа, ще 
бъда много кратка в дупликата си и използването си на тази възможност от 
Правилника, ами спрете да се изявявате и наистина започнете да работите.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

Аз когато се опитвам да се скрия от камерите и да не съм пред 

камерите, Вие не ми давате възможност да се изкажа. Правя постоянно 

опити, за да не бъда набеждаван.  

 

Г-н Калоян Монев – зам.-председател на ОбС, временно 

председателстващ 
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Други реплики имате ли към изказването. Заповядайте, колега 
Ненчев. 

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“  

Ще се възползвам от правото на реплика, за да се опитам да върнем 

дискусията към сериозните неща и същностната част, защото госпожа 
Радославова не за първи път ни говори тези неща, които току-що ни каза. 

Всеки път, когато тя се опитва да ни говори тези неща, ние ще трябва да и 

отговаряме, че комисиите са един помощен орган на Общинския съвет на 
заседанията, на които не се води подробен протокол и там няма 
възможност нито един от общинските съветници след това да види каква 
дискусия се е провела и какво точно се е случило. На второ място, в тези 

комисии и специално пък и по разглеждания въпрос, председателят ни, 

госпожа Радославова присъства, ако не се лъжа поне на едно от тези 

заседания и видя, че там имаше моменти, в които участваха в обсъждането 

3,4 или 5 общински съветници. 

Госпожо Радославова, смисъла на дискусията в пленарната зала на 

Общинския съвет е не да Ви показват и да бъдете звезда, нали така на 
телевизията, което казахте че Ви е омръзнало. Добре. Смисъла е всичките 
33 общински съветници, които не са членове на тези комисии и не са 
между тези 3,4 или 5 души, които са обсъждали нещата, да могат да се 

запознаят с всички аргументи и съображения „ЗА“ или „против“. За това е 

и заложен като основно начало в работата на Общинския съвет 
обсъжданията в пленарна зала на заседанията на Общинския съвет. Имало 

ги е преди да има телевизия и винаги ще ги има, докато има Общински 

съвет. Това трябва да го разберете и за последен път вече с така жалостив 

тон да ни говорите – ама защо колеги… 

 

Г-н Калоян Монев – зам.-председател на ОбС, временно 

председателстващ 

Колега Ненчев, времето Ви изтече за реплика.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Да, приключвам. И сега всичко, което има да казвате го казвате в 

пленарна зала, за това го правим.  

 

Г-н Калоян Монев – зам.-председател на ОбС, временно 

председателстващ 

Колеги, други реплики имате ли към изказването на госпожа 

Радославова? Не виждам. Право на дуплика? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не, ще се въздържа. Мисля си, че е абсолютно излишно. 
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Г-н Калоян Монев – зам.-председател на ОбС, временно 

председателстващ 

Добре, с това завършихме процедурата по изказване на председателя 

на Общинския съвет, който си поема функциите. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други изказвания и предложения във връзка с 

докладната записка? Не виждам. Постъпили са…Заповядайте, госпожо 

Димитрова.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Ще се обърна най-вече към нашите съграждани и ще започна 

изказването си с това, че искрено им се извинявам и ще си позволя да се 
извиня от името на всички общински съветници в тази зала за този 

непочтен начин на водене на всички дискусии в залата от едно известно 

време, от страна на някои общински съветници. Да им се извиня за това, че 
общински съветници с такъв огромен капацитет и потенциал, които както 

стана ясно, че 24 часа не спят и работят и дори, когато спят сънуват как 

работят за Общинския съвет, отново не са разбрали или са пак 

недоразбрали, общински съветници, които 8 години са ме призовавали, че 
истинската работа е в комисиите, че там се обсъждат проблемите, че там 

могат да се решат, че не е мястото в залата, където да се правят в 

последния момент предложения и да поставят останалите общинските 
съветници да вземат решения на крак. Това са тези общински съветници, 

които в последно време им стана навик да не разбират за какво става 
въпрос. Техния професионализъм очевидно вече не е на това ниво. Така че 
уважаеми съграждани, искрено Ви се извинявам от името на всички нас. 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Реплики към изказването на общински съветник 

Радиана Димитрова? Заповядайте. 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Аз разбирам огромното желание на кандидата за депутат Радиана 

Димитрова да се включи в дискусията, но отново неуместно. Пожелавам ти 

да влезеш в следващия парламент и да бъдеш острието на „ГЕРБ“, и 

нашият избраник в Парламента, но там се въздържай да правиш такива 
нескопосни изказвания, защото влияеш на цялата партия… 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, ще Ви помоля само да няма такива обидни 

квалификации. 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Кое е обидно? Какво съм казал сега обидно, кажете ми? Кое обидно 

съм казал в изказването си? Кажете ми, за да се поправя и от тук нататък 

да не го използвам. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Приключихте ли? 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Не, не съм. Питах кое е обидното, защото казахте, че нещо обидно 

съм казал, към кого? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Вие явно имате много нисък праг на обида, така да го разбирам това? 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Моля?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Вас нищо не Ви обижда, за разлика от Вас обаче може би другите 

общински съветници и хората, които ни слушат и гледат се обиждат от 
определени нескопосни изказвания.  

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Е, скопосно ли беше? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Ама това е Вашето мнение. Продължавате ли? Благодаря Ви. 

Госпожо Димитрова, дуплика? Заповядайте. 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Не, аз не съм завършил. Пък и мисля, че във времето… Кой засича, 

бе? Имам ли време? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, засича се тук на монитора. 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Имам ли време? 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не, нямате време. От следващия път ще го има и на екрана, за да 
може да го виждате. 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Супер, добре.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Димитрова. 

 

Г-н Иво Димитров– „Реформаторски блок“ 

Ами поради недостиг на време, не мога още да охарактеризирам 

това, което Радиана направи, ама то на всички е ясно. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Много благодаря на господин Иво Димитров, че е толкова загрижен 

за моя имидж, нека този имидж да се оценява от други хора. Искам да Ви 

кажа, че се гордея с това, че моето поведение се различава изключително 

коренно от Вашето поведение, господин Димитров. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Постъпили са две предложения от общински съветник 

Стоян Димитров Ненчев, който предлага следното решение: Общинския 

съвет отлага произнасянето промените по проекта за решение за следващо 

заседание. Подлагам това предложение на гласуване, моля гласувайте. 

 

Г-н Владимир Димитров – Дежурен секретар 

Гласували 26 общински съветника, 10 гласа „ЗА“, 11 – „против“, и 5 

„въздържали се“ 

 

 

С 10 гласа „ЗА“, „против“ – 11, „въздържали се“ – 5, 

предложението на Стоян Димитров не се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Другото предложение, което е постъпило във връзка с докладната 
записка е от общински съветник Иво Димитров. Неговото предложение 
касае точка 16 римско…. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, имахте възможност да задавате въпроси 

изключително дълго време и искам да Ви кажа, като погледнете часовника 
точно от 2 часа… 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

Ама Вие бързате нещо за някъде или имате работа да вършите? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Просто искам да кажа, че на Вас все Ви идва след после. Нали не 
означава, че всички трябва да се занимаваме с това.  

Предложение от общински съветник Иво Димитров, касаещо: точка 
16 римско, да остане само „местен“. Подлагам това предложение на 
гласуване. Моля гласувайте. 

 

Г-н Владимир Димитров – Дежурен секретар  

Гласували 24 общински съветника, 10 гласа „ЗА“, 8 – „против“, и 6 

„въздържали се“. 

 

 

С 10 гласа „ЗА“, „против“ – 8, „въздържали се“ – 6, 

предложението на Иво Димитров не се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване на докладна записка с вх.№81. Моля 

гласувайте.  

 

Г-н Владимир Димитров – Дежурен секретар  

Гласували 23 общински съветника, 15 гласа „ЗА“, 7 – „против“, и 1 - 

„въздържали се“. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 305 

 

С Решение №295 по Протокол № 16 от 24.01.2005 година е приета 

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

разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост.Същата е 
многократно изменена и допълвана като последното изменение и 

допълнение е направено с Решение №373 по Протокол № 26 от 

28.05.2013 година на Общински съвет Разград. 
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В периода след последното изменение са извършени промени в 

законовата и подзаконова нормативна уредба, имащи отношение към 

съдържанието на част  от разпоредбите на Наредба №2 на ОбС 

Разград. Освен това  в процеса на прилагането им са установени 

някои неточности, което дава възможност за тълкуване  при 

прилагането им. При изготвяне на проекта за изменение и допълнение 
на Наредба №2 на ОбС Разград е извършен цялостен преглед и анализ 
на разпоредбите на наредбата, които са  прецизирани с оглед  

придобиване на  ясен, точен и законосъобразен вид. 

Предвид  гореизложеното възниква необходимост от изменение и 

допълнение на Наредба №2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска 

собственост, както следва: 

I. В чл.1, ал.5, след края на текста се добавя думата „като”,  

поставят се две точки и се допълва със следния текст: 

„1.Всички звена в общинската администрация и общинските 
предприятия изпълняващи функции, свързани с управление и 

разпореждане с общинска собственост изпращат в началото на  всяка 

година в отдел „Общинска собственост и земеделие” отчети за 

дейността си в това направление за предходната  година. 

2. Отдел „Общинска собственост и земеделие”  обобщава 

получената информация и подготвя окончателния отчет за 

състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 

управление  по видове и категории обекти.“ 

II. Добавя се нов чл.3а със следното съдържание: 
„Чл. 3а. /1/Застроените имоти-публична общинска собственост, 

задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия 

и земетресения, както следва: 

1.имоти и части от имоти–публична общинска собственост, 

предоставени безвъзмездно за управление на юридически  лица/ЮЛ/ и 

звена на бюджетна издръжка – от  ръководителите на съответните ЮЛ 

и звена; 

2.имоти и части от имоти-публична общинска собственост, 

предоставени под наем – от наемателите; 
3. имоти и части от имоти – публична общинска собственост, 

предоставени на концесия – от концесионерите. 
/2/Общинският съвет, по предложение на кмета на общината 

определя имотите-частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане, включително срещу застрахователните 
рискове по ал.1. Застраховането на имотите – частна общинска 

собственост е задължение, освен на лицата, упоменати в ал.1  и на 

ползвателите на тези имоти. 
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/3/ Кметът на общината определя вещите-общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане.“ 

III.В чл.6, ал.2  думите  „Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки“  се  заличават  и се добавя  „Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки“. 

IV.Чл.8 се отменя. 

V. Чл.14, ал.8 се отменя. 

VI. В чл.15, ал.8 думите „със статистически отчетения индекс на 

инфлация  се заменят с „ с годишната инфлация”. 

VII.Чл.15, ал.9 се отменя. 

VIII. В чл.16, ал.4, думите „и на горските територии-общинска 

собственост“ се заличават, а изразът „Наредба  № 16 на Общински 

съвет  Разград за управление, стопанисване и ползване на земи и гори 

от общинския поземлен фонд  и гори  и земи от общинския горски 

фонд“ се заменя с израза „Наредба №16 на Общински съвет Разград за 

управление, ползване и  разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд.“  . 

IX.Чл.17, ал.9 се отменя.  

X.Чл.19, ал.6  се отменя. 

XI.В чл.19а, ал. 3 думите  „от 10 /десет/“    се заменят с   „до 

10/десет/“. 

XII. Чл.19а,  ал.4  се отменя. 

XIII.Чл.39, ал.7  се отменя. 

XIV. Чл.59,  т.2 се отменя. 

XV. В чл.62а, ал.1,  т.3 и т.6 се отменят. 

XVI. В чл.63 след думата „местен“ се добавя „или регионален“. 

XVII. В чл.64, ал.5, т.2 след думата цена се поставя точка и  

думите „увеличена с една стъпка“ се заличават. 

XVIII.В чл.65, ал.2  след думата „цена” текстът се заличава.   

XIX. В чл.67, ал.3 след думата „търговци“ се добавя „Булстат  за 

вписаните лица по регистър Булстат,“.  

XX. В чл.73, ал.3 думите „нотариалното вписване“ се заменят с 
думата „Вписването“. 

XXI.В чл.77 след думите „се публикува в“ се добавят думите  
„местен или“. 

XXII. В чл.79, ал.1, т.3 и т.6 се отменят. 

XXIII.В чл.80, ал.2  след думата „търговци“ се добавя „Булстат  

за вписаните лица по регистър Булстат,“.  

XXIV. В чл.85, ал.3  думата „не“ се заличава. 

XXV. §7 от Заключителните разпоредби се отменя. 

XXVI. В приложение №1 към Наредба №2 на ОбС Разград – 

Забележки се правят следните изменения: 
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1.В т.3 след думата  „заведения“ се поставя запетая и се добавя, 

„както за отдаване под наем на части от терени в местността 

„Кованлък“  . 

2.т.10 се отменя. 

Основни цели, които се  поставят: 

- Наредбата да се приведе в съответствие с нормативните  
изисквания; 

- Прецизиране на  условията  и документацията при участие 
в публични търгове и публично-оповестени конкурси по реда на 

наредбата. 

Финансови и други средства  за прилагане на наредбата не са 

необходими. 

Очаквани резултати: 

-подобряване на цялостната дейност  по прилагане на наредбата; 

Съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект  е разработен в съответствие с 

разпоредбите на Европейското законодателство- Европейската харта 

за местно самоуправление, както и с директиви на Европейската 

общност, свързана с тази материя, предвид съответствието на основни 

нормативни актове /Административнопроцесуалния  кодекс, Закон за 

местното самоуправление и местната администрация  и Закона за 

общинската собственост/ с тях. 

Изготвеният проект,  в съответствие с изискванията на чл.26, 

ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове бе публикуван на 

интернет-страницата на Община Разград на 23.01.2017 г. 
В едномесечния срок са постъпили следните предложения: 

1. Предложение от Наско Стоилов Анастасов-общински 

съветник: 

  Във връзка с прието решение от  ПК  по  управление на 

общинската собственост, приватизация и следприватизационен 

контрол и като неин председател и във връзка с изменение на Наредба 

№2 на Общ.съвет, правя следното предложение за промяна в 

Приложение №1 към наредба №2 на Общински съвет Разград: 

В колона: Помещения за лекарски кабинети и кантори от 

Таблицата на приложението както следва: 

     Зона I             от 5.05 на 7.00 лв./кв.м. 

     Зона II            от 4.00 на 5.50 лв./кв.м. 

     Зона III           от 3.05 на 4.50 лв./кв.м. 

     Зона IV           от 1.99 на 3.50 лв./кв.м. 

2. Предложение от Галина Георгиева – зам.-кмет на Община 

Разград 

Относно: Предложение за промени в докладната записка за 

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

собственост. 

т. VI В чл.15, ал.8 думите „със статистически отчетения индекс 
на инфлация“ се заменят с „с годишната инфлация, отнесена за 

периода декември на изтеклата година, спрямо декември на 

предходната на нея година. 

Нова т.XIII 

Чл.22, ал.3 придобива следното съдържание: 
„Свободни вещи, явяващи се дълготрайни материални активи, 

могат да се отдават под наем за срок, не по-дълъг от 10 години в 

случай, че стойността им към момента е над прага на същественост на 

ДМА, при наемна цена в размер на дължимите амортизационни 

отчисления. 

В т.XXVI В приложение №1 към Наредба №2 на ОбС се правят 

следните допълнения:  

1. В таблицата за месечните наеми базисни цени в последния 

ред „срок за отдаване под наем в год.“ пред всяко число се добавя „до“. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс , чл.8 от Закона за 

нормативните актове  и Указ №883 за прилагане на Закона за 

нормативните актове  и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Разград, 

с 15 гласа „ЗА”, „против” - 7, „въздържали се” - 1,          
 

Р Е Ш И: 
 

Приема изменения и допълнения на Наредба №2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи-общинска собственост, както следва: 

I. В чл.1, ал.5, след края на текста се добавя думата „като”,  

поставят се две точки и се допълва със следния текст: 

„1.Всички звена в общинската администрация и общинските 
предприятия изпълняващи функции, свързани с управление и 

разпореждане с общинска собственост изпращат в началото на  всяка 

година в отдел „Общинска собственост и земеделие” отчети за 

дейността си в това направление за предходната  година. 

2. Отдел „Общинска собственост и земеделие”  обобщава 

получената информация и подготвя окончателния отчет за 

състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното 

управление  по видове и категории обекти.“ 

II. Добавя се нов чл.3а със следното съдържание: 
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„Чл. 3а. /1/Застроените имоти-публична общинска собственост, 

задължително се застраховат, включително срещу природни бедствия 

и земетресения, както следва: 

1.имоти и части от имоти–публична общинска собственост, 

предоставени безвъзмездно за управление на юридически  лица/ЮЛ/ и 

звена на бюджетна издръжка – от  ръководителите на съответните ЮЛ 

и звена; 

2.имоти и части от имоти-публична общинска собственост, 

предоставени под наем – от наемателите; 
3. имоти и части от имоти – публична общинска собственост, 

предоставени на концесия – от концесионерите. 
/2/Общинският съвет, по предложение на кмета на общината 

определя имотите-частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане, включително срещу застрахователните 
рискове по ал.1. Застраховането на имотите – частна общинска 

собственост е задължение, освен на лицата, упоменати в ал.1  и на 

ползвателите на тези имоти. 

/3/ Кметът на общината определя вещите-общинска собственост, 

които подлежат на задължително застраховане.“ 

III.В чл.6, ал.2  думите  „Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки“  се  заличават  и се добавя  „Правилника за 

прилагане на Закона за обществените поръчки“. 

IV. Чл.14, ал.8 се отменя. 

V. В чл.15, ал.8 думите „със статистически отчетения индекс на 

инфлация  се заменят с „ с годишната инфлация, отнесена за периода 

декември на изтеклата година, спрямо декември на предходната на 

нея година”. 

VI.Чл.15, ал.9 се отменя. 

VII. В чл.16, ал.4, думите „и на горските територии-общинска 

собственост“ се заличават, а изразът „Наредба  № 16 на Общински 

съвет  Разград за управление, стопанисване и ползване на земи и гори 

от общинския поземлен фонд  и гори  и земи от общинския горски 

фонд“ се заменя с израза „Наредба №16 на Общински съвет Разград за 

управление, ползване и  разпореждане със земите от общинския 

поземлен фонд.“  . 

VIII.Чл.17, ал.9 се отменя.  

IX.Чл.19, ал.6  се отменя. 

X.В чл.19а, ал. 3 думите  „от 10 /десет/“    се заменят с   „до 

10/десет/“. 

XI. Чл.19а,  ал.4  се отменя. 

XII. Чл.22, ал.3 придобива следното съдържание: 
 „Свободни вещи, явяващи се дълготрайни материални 

активи, могат да се отдават под наем за срок, не по-дълъг от 10 години 
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в случай, че стойността им към момента е над прага на същественост 

за ДМА, при наемна цена в размер на дължимите амортизационни 

отчисления.” 

XIII. Чл.39, ал.7 се отменя. 

XIV. Чл.59, т.2 се отменя. 

XV. В чл.62а, ал.1,  т.3 и т.6 се отменят. 

XVI. В чл.63 след думата „местен“ се добавя „или регионален“. 

XVII. В чл.64, ал.5, т.2 след думата цена се поставя точка и  

думите „увеличена с една стъпка“ се заличават. 

XVIII.  В чл.65, ал.2  след думата „цена” текстът се заличава.   

XIX. В чл.67, ал.3 след думата „търговци“ се добавя „Булстат  за 

вписаните лица по регистър Булстат,“.  

XX. В чл.73, ал.3 думите „нотариалното вписване“ се заменят с 
думата „Вписването“. 

XXI.В чл.77 след думите „се публикува в“ се добавят думите  
„местен или“. 

XXII. В чл.79, ал.1, т.3 и т.6 се отменят. 

XXIII.В чл.80, ал.2  след думата „търговци“ се добавя „Булстат  

за вписаните лица по регистър Булстат,“.  

XXIV. В чл.85, ал.3  думата „не“ се заличава. 

XXV. §7 от Заключителните разпоредби се отменя. 

XXVI. В приложение №1 към Наредба №2 на ОбС Разград – 

Забележки се правят следните изменения: 

1.В т.3 след думата  „заведения“ се поставя запетая и се добавя, 

„както за отдаване под наем на части от терени в местността 

„Кованлък“  . 

2.т.10 се отменя. 

XXVII. Изменя Приложение №1 към Наредба №2, както следва: 

1. В колона: Помещения за лекарски кабинети и кантори от 

таблицата на приложението, както следва: 

Зона I             от 5.05 на 7.00 лв./кв.м. 

Зона II            от 4.00 на 5.50 лв./кв.м. 

Зона III           от 3.05 на 4.50 лв./кв.м. 

Зона IV           от 1.99 на 3.50 лв./кв.м. 

2. В таблицата за месечните наемни базисни цени в последния 

ред „срок за отдаване под наем в год.“ пред всяко число се добавя „до“ 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 

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

приемането му. 

Решението подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административен съд Разград. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. Между другото по Правилник 

обяснение на отрицателен вот има само общински съветник, който не е 
ползвал правото си за изказване. Въпреки, че Вие го ползвахте 
многократно, по-всички възможни начини, които Ви дава този толкова 
несъвършен Правилник, аз Ви давам да изразите отрицателния си вот. 
Заповядайте. 

 

Г-жа Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. С това решение Общинският съвет в Разград вече може 
спокойно да публикува обявите за продажби, за приватизация, за търгове, 

за наемане на социални работници в регионалния или местен вестник на 

Симитли, което обяснява защо групата на „ГЕРБ“ беше толкова монолитна 
в подкрепа на това решение. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. С това изчерпахме точка първа от дневния ред – 

докладни записки.  

 

 

ТОЧКА ВТОРА 

ПИТАНЕ  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Преминаваме към изпълнение на точка втора – питане, което беше 

внесено в Общинския съвет на предишното заседание на съвета, на 
предишната сесия, то е от общински съветник Божинел Христов до кмета 
на общината. Господин Василев, имате възможност да отговорите на 
питането, така, както е по правилник. Заповядайте.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Благодаря, госпожо председател. Само ще ми позволите едно 

отклонение и една забележка към Вас във връзка с предишната докладна 
записка и изявите на колегите. Мисля, че не сте права. Аз адмирирам и 

толерирам активното участие на общинските съветници на самото 

заседание на Общинския съвет. Наистина някои от колегите, ако смея 

малко нецензурно да се изразя, малко се „превъзбуждат“ нали, защото 

имат нужда от изява. Това, което напоследък наблюдавам е, че някои от 
тях участват в каузи, които събират по голямото число 4-5 човека 
подкрепящи тази кауза. Лично аз съм притеснен, че при едни следващи 

избори най-вероятно те няма да бъдат избрани в новия Общински съвет. 
Благодаря Ви. И продължавам с… 
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

Недейте оплаква „нероден Петко“.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Господин Димитров, аз не говоря за Вас.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“  

Аз за всички, които оплаквате. Аз разбирам, защото аз не съм дал 

никакво основание и заради това си позволявам така да говоря.  

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, благодаря Ви. Ще Ви помоля по същество, д-р 

Василев.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Уважаеми господин Христов, 

Във връзка с Ваше питане относно изпълнение на Договор за 
възлагане на обществена поръчка с предмет : „Събиране и транспортиране 
на битови отпадъци, разполагане и поддръжка на съдове за битови 

отпадъци, лятно и зимно почистване на улици и други места за обществено 

ползване на територията на гр.Разград и населените места на община 
Разград“, сключен между Община Разград и „АСА България“ ЕООД 

гр.София, Ви предоставям следната информация към въпросите поставени 

в питането: 

1. Въпрос: „Има ли осъществен контрол по изпълнение на договора 

и съставени ли са протоколи за изпълнение или неизпълнение на 

договорните задължения?“ 

Отговор: За изпълнение на дейностите по договора се извършва 
ежедневен постоянен контрол от страна на Община Разград, чрез 
служителите от общинската администрация и кметовете и кметските 
наместници на населените места. За осъществения контрол се съставят 
дневни констативни протоколи.    

 2. Въпрос: „Установени ли са нарушения във връзка с изпълнение на 

договорните задължения от страна на Изпълнителя и какви?“ 

Отговор: През месец януари 2017 г. се установи некачествено 

изпълнение на дейностите по договора свързани със: 

- събирането и транспортирането на битовите отпадъци на част от 
контейнерите за битови отпадъци. Изпълнителя по договора не успя да 
обслужи всички контейнери поради затваряне на пътя към регионалното 

депо от падналите обилни снеговалежи. Снегопочистването и 

осигуряването проходимостта на пътя към регионалното депо не е 
задължение на изпълнителя и поради това не са предприети последващи 

действия за санкциониране на изпълнителя; 

- снегопочистването на уличната мрежа и тротоарите в гр.Разград. В 
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резултат на некачественото изпълнение се достигна до натрупване на 
големи камари от сняг покрай кръстовищата и други възлови места в града. 
Това наложи Община Разград да се намеси при организацията на 
снегопочистването на гр.Разград, за което бяха привлечени допълнителна 
техника. За некачественото изпълнение на дейността са предприети 

последващи действия от Община Разград за налагане на неустойка по 

договора. 

 3. Въпрос: „Санкционирана ли е фирмата изпълнител на 

обществената поръчка за неизпълнение на дейностите по събиране и 

транспортиране на битови отпадъци, лятно и зимно почистване на 

улици и други места за обществено ползване на територията на град 

Разград и населените места на Община Разград?“ 

Отговор: На изпълнителя по договора е наложена неустойка в 

размер на 15 631,20 лв. за некачествено изпълнение на дейностите по 

снегопочистване на уличната мрежа и тротоарите в гр.Разград. 

 4. Въпрос: „Предвиждат ли се мерки за подобряване на 

дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци?“ 

Отговор: Освен мерките свързани с подобряване на контрола на 
дейността изпълнявана от изпълнителя по договора, през настоящата 
година Община Разград предприе следните мерки за подобряване на 
организацията по събиране и транспортиране отпадъците: 

- след проведени консултации с кметовете на населените места, в 

селата (Гецово, Дянково, Киченица, Липник, Мортагоново, Осенец, 

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

Ушинци и Ясеновец), в които имаше проблем с препълването на съдовете, 

се увеличи честотата на обслужването им от 28 на 36 пъти годишно. В 

гр.Разград на база извършени наблюдения районите, където се препълват 
съдовете е създадена организация за ежедневното им обслужване;  

- подменен е амортизирания товарен автомобил – контейнеровоз, 
собственост на Община Разград за транспортиране на едрогабаритни 

отпадъци от населените места на община Разград; 

 - подписан е договор за сътрудничество с ЕКОБУЛПАК АД  и 

предстои въвеждане на система за  разделно събиране на отпадъци от 
опаковки на територията на община Разград. 

 5. Въпрос: „Предвиждат ли се мерки за подобряване на 

дейностите по зимното почистване на улици и други места за 

обществено ползване на територията на град Разград и населените 

места на Община Разград?“ 

Отговор: Предприети са действия за засилване на контрола при 

изпълнение на дейностите по снегопочистването на населените места, 

съгласно условията на договора  и оперативния план за действие при 

зимни условия. При констатиране на отклонения или нарушения ще се 
налагат санкции. С цел своевременно реагиране при падане на обилни 
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снеговалежи Община Разград създаде организация чрез общинските си 

предприятия да организира снегопочистването в междублоковите 
пространства и малките тесни улици в гр.Разград, като оборудва три 

мащини със снегоринни гребла. Допълнително дежурни групи от 
общинските предприятия през зимния период бяха и ще бъдат ангажирани 

със почистване на тротоарните площи.  

 6. Въпрос: „Предвиждат ли се мерки за подобряване на 

дейностите по лятното почистване на улици и други места за 

обществено ползване на територията на град Разград и населените 

места на Община Разград?“ 

Отговор: Дейностите за почистване на териториите за обществено 

ползване, в това число и уличната мрежа в гр.Разград през летния период 

се възлагат в рамките одобрените целеви средства за изпълнение на 
дейността. През настоящата година са планувани необходимите средства 
за качествено изпълнение на дейността. След края на зимния период ще 
започне мащабно почистване на уличната мрежа, включително и измиване 
на най-замърсените участъци. Създадена е организация за почистване на 
уличните отоци. Предстои през месец април обявяване и провеждане на 
общинска кампания за пролетно хигиенизиране на населените места.  

Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, имате право на два доуточняващи въпроса. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“  

Да. Във връзка с втори въпрос, който е свързан с установяване на 
нарушения във връзка с изпълнение на договора от страна на изпълнителя. 

Отговора, който получавам е, че Община Разград в резултат на 

некачественото изпълнение е наложило да се намеси при организацията на 
снегопочистването и е привлякла допълнително техника, което означава, 

че освен некачествено изпълнение имаме и количествено такова от страна 
на изпълнителя. Но е наложена неустойка само в размер на 15 600 лв. 

Въпроса ми е кой заплаща за привлечената допълнителна техника от 
Община Разград? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Заплащането се извърши от фирмата.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“  

Ок, благодаря Ви. Следващия ми въпрос, който: какви мерки се 

предвиждат за подобряване на дейността по зимното почистване ми се 
отговаря, че: Община Разград е създала чрез общинските си предприятия 

организация като е осигурила за почистване на малки улици допълнителни 
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машини с гребла. Предвид това, че задължението е вписано в клаузите на 
договора за организацията, как ще се обезпечи финансово тази 

допълнителна дейност вменена на общинските предприятия? 

Снегопочистването на малките улички. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

През общинските им бюджети. През бюджетите на предприятията.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“  

Добре. И… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Христов, два въпроса зададохте вече. Имате право на 
толкова по правилник.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“  

Няма да задавам въпрос.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Заповядайте.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“  

Във връзка с поставени казуси виждаме, че и улиците след зимата са 

в лошо състояние и мисля, че няма нужда да се свиква комисия, за да се 
види, че състоянието е такова, съвсем нормално е след такива природни 

бедствия. Въпроса ми е какви мерки се взема и могат ли да се 
конкретизират срокове, в които ще започне качественото ремонтиране на 
тези улици?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Господин Христов, знаете, че изразходването на средства се 
осъществява чрез обществени поръчки. В момента Община Разград е 
обявила обществена поръчка като утре изтича крайния срок за събиране на 
офертите за асфалта. В рамките на 10 дена, до 10 март, нали така, 

госпожице Миткова? Се надяваме да имаме изпълнител за осигуряване на 
асфалт и след това общинското предприятие да започне да осъществява 
тази дейност. Днес, съжалявам, че листа ми остана долу в кабинета, 

общинското предприятие е започнало да запълва най-големите дупки с 
фракция с размер 0,15, ако не се лъжа 00,15, която се надяваме да издържи 

до момента, в който започнем да полагаме студената асфалтова смес. По 

принцип знаете, че всички фирми започват, тяхната работа започва след 20 

март или може би по-късно, когато говорим за горещите асфалтови смеси.  
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Удовлетворен ли сте? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“  

Благодаря Ви! Бяхте изчерпателен.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да. С това изчерпахме точка втора от дневния ред.  

 

ТОЧКА ВТОРА 

ТЕКУЩИ  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Пристъпваме към изпълнение на точка трета – текущи, в която ще Ви 

запозная с уведомление постъпило до мен като председател на Общинския 

съвет, че днес 28.02.2017 г. общинските съветници от групата съветници 

„Реформаторски блок“ в Общински съвет-Разград, в пълен състав и в 

съответствие с вътрешните правила на групата по чл. 23 от Правилника за 
организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация /Мандат 2015-2019 г./ 
се събра и РЕШИ:  

1. Променя името на групата на „Нова Република“; 

2. Избира за председател на групата Иво Борисов Димитров.  

И още нещо, за което искам да Ви информирам, че в Звеното по 

чл.29а от ЗМСМА е получена информация относно: Стратегически план за 
дейността на Звено за вътрешен одит в Община Разград за периода 2017 – 

2019 г. и Годишен план за дейността на Звено за вътрешен одит в Община 
Разград за периода 1 януари 2017 г. – 31.12.2017 г.  

Заповядайте, господин Спасов.  

 

Г-н Веселин Спасов – „Реформаторски блок“ 

Едно уточнение, ако позволите относно промяната на името на 
групата.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Уведомлението ли?  

 

Г-н Веселин Спасов – „Реформаторски блок“ 

Да.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Изчетох всичко, което ми е изписано в уведомлението.  

 



144 

 

Г-н Веселин Спасов – „Реформаторски блок“ 

Значи, господин Спасов все още е от групата на „Реформаторския 

блок“. Групата на „Реформаторския блок“ е създадена от общински 

съветници избрани на последните местни избори като представители на 
Коалиция „Реформаторски блок“ и всяка смяна на името на групата, 

поемането на друг курс на политика е директна подмяна на волята на 
избирателя. Аз категорично съм против такъв акт. За щастие Правилника 
на Общинския съвет е демократичен и колегите, искащи смяна на името на 
групата, щом не желаят да са членове на групата на „Реформаторския 

блок“, могат да излязат и да бъдат независими общински съветници. 

Останалите действия на решения от събрания без спазен ред на свикването 

му, без участие на председателя на групата са непочтени и нелегитимни. 

Благодаря Ви.    

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Разбирам, че имате сериозен вътрешен проблем, който ще Ви помоля 

да не решавате на заседание на Общинския съвет и след го като изчистите, 

тогава да ме уведомите за взетото решение – дали сте независими, дали сте 
„Реформаторски блок“, дали остава такава група или има сформирана 
втора.  

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Моля да ми дадете думата като председател на групата съветници.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Ханчев, заповядайте. Давам Ви думата, като председател 

на какво? 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

На групата… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

След като изчетох уведомлението като председател на какво? 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Няма такова нещо. Вижте, значи като председател на групата… 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

На коя група? Взех да се обърквам вече. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

На групата съветници от „Реформаторския блок“. Аз оспорвам 

легитимността на това събрание, на взетите решения, на внесеното 
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предложение и Ви моля да не го вземате предвид, и групата да продължи 

да съществува под името „Реформаторски блок“, както е била 
регистрирана листата от Общинската избирателна комисия. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре, разбрах Ви, господин Ханчев. Група общински съветници в 

Общински съвет-Разград с името „Реформаторски блок“ съществува и 

председател на тази група сте Вие, Митко Ханчев. Така ли да го разбирам?  

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Така.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Господин Иво Димитров не говори на микрофон. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Господин Димитров, за 10 път Ви казвам да не ми се провиквате от 
края на залата, имате си място в тази зала, което е определено от мен като 

председател. Ще Ви моля да го ползвате по предназначение! Много важен 

беше този дебат. Приключваме го за днес.  

С това изчерпахме дневния ред на заседанието и в 18:11 часа, 

закривам заседанието на Общински съвет-Разград.  

 

 

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

                                                                         /Надежда Радославова/ 

 

 

                    ПРОВЕРИЛ        СЕКРЕТАР: 

                                                                              / Владимир Димитров/ 

 

 

 

 

 


