
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 3 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 
22.12. 2015 година, от 11.00 часа, в зала 1101 на общината. 

От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  33. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 30 

общински съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници 

Ахтер Чилев; Стоян Димитров и  Хами Хамиев.  
 

/ 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, гости, журналисти, 

граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добър ден на всички в залата. Добре дошли на днешното 

заседание на 22 декември 2015 година на Общински съвет Разград.  

Искам да пожелая на всички вас светли и уютни Коледни 

празници, както и една щастлива и благословена Нова година.  
Днес станахме свидетели на един акт, който се случва за първи 

път в Община Разград и който е в синхрон с Коледния дух. Това е 
връчването на общинските стипендии на талантливи разградски 

деца, с постижения на международни, национални и регионални 

конкурси и състезания през тази година. Това се случи в изпълнение 
на решение на Общинския съвет, с което са приети Мерки за 
насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с 
изявени дарби на Община Разград за 2015 година. Доктор Василев е 
първият кмет на общината имал честта и удоволствието да връчи 

тези награди. Нека да си пожелаем през следващата 2016 година 
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още много такива решения, които да водят до видими и добри 

резултати, нови за община Разград.  

В духа на празниците, уважаеми колеги, на вашите банки 

имате подаръци от кмета на общината, д-р Валентин Василев, както 

и от Общинско предприятие „Паркстрой”, за което им благодарим. 

И вече по същество. За днешното заседание са се регистрирали 30 

общински съветници от общо 33. Отсъства Стоян Димитров по 

уважителни причини, Ахтер Чилев и Хами Хамиев по неизяснени за 
момента такива. Това означава, че имаме кворум, заседанието е 
законно и на основание чл. 27, ал.2 от ЗМСМА, както и във връзка с 
чл. 53, ал. 1 от нашия Правилник откривам сесията на Общински 

съвет Разград днес 22 декември 2015 година.  
След среща с Председателите на групи и във връзка с чл.16, 

ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация Мандат 2015 – 2019 година вече имаме 
излъчени секретари от всяка група общински съветници, както 

следва: от групата на ПП „ГЕРБ” колегите общински съветници ще 
бъдат секретари на ротационен принцип. На предишното заседание 
на Общинския съвет беше секретар господин Наско Анастасов. От 
групата на „Реформаторски блок” - общински съветник Джипо 

Джипов; от групата на „ДПС” - общински съветник Емине Хасан; от 
групата на БСП - общински съветник Петя Петкова; от групата 
„Кауза Разград” - общински съветник Владимир Димитров.  

 

На днешното заседание по изключение дежурен секретар ще 

бъде общински съветник Веселин Спасов, от групата на 

„Реформаторски блок”, който ще замести само за това заседание 

колегата Джипо Джипов, който не е в състояние здравословно да 

бъде секретар на заседанието.  

 

След тази информация предлагам на вашето внимание и 

дневния ред на днешното заседание: 
1. Докладни записки. 

2. Текущи.  

 

Откривам дебат по дневния ред. Има ли предложения за 
неговото изменение и допълнение? Не виждам такива. Моля 
общинските съветници, които приемат дневния ред на това 
заседание да го подкрепят с гласуване.  
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 С 30 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

дневният ред за днешното заседание се приема. 

  

Пристъпвам към изпълнение на точка първа от приетия дневен 

ред. 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Първата докладна записка е с вх. № 575. 

Докладна записка от Надежда Радославова Димитрова - 

Председател на Общински съвет Разград 

 Относно: Определяне на представител на Общински съвет 

Разград за член на Областен съвет за развитие на област с 
административен център Разград. 

Като вносител на докладната записка ще ви запозная с 
нейното съдържание, но преди това ще ви помоля на втора страница 
преди диспозитива след „на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, 

във вр. с чл.62, ал.3 и ал.5 от Правилника за прилагане”, а не „ за 
приложение” да го замените с „прилагане”, както и в диспозитива 
точка трета - Настоящото решение да се изпрати задраскваме „ в 
седемдневен срок” и точка трета придобива следната редакция: 
Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Разград 

и Областния управител на област Разград в седем дневен срок 

от приемането му. 

 Това са техническите грешки, които моля да отстраните.  
 

 Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

 

В съответствие с изискванията на Закона за регионално 

развитие в област Разград е създаден Областен съвет за развитие 
/ОСР/, председателстван от Областния управител. В състава му по 

право влизат кметовете на общините от областта и по един 

представител на общинските съвети. С писмо № 08-00 136 от 17.11. 

2015 г. Областния управител и Председател на ОСР ни уведомява, 
че поради настъпили промени в ръководствата на общините и 

общинските съвети на територията на област Разград след Местни 

избори 2015 г. и в изпълнение разпоредбите на Закона за регионално 

развитие и Правилника за неговото приложение, е необходимо да 
бъде актуализиран съставът на Областния съвет за развитие, поради 
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което трябва да изберем представител на Общински съвет Разград за 
член на тази структура.  
 Като се отчита важното значение на Областния съвет за 
развитие за икономическото планиране и развитие на региона и в 
изпълнение на законовото изискване за представителство на 
общинските съвети от областта в него, на основание чл.21, ал.1, т.23 

от ЗМСМА, във вр. с чл.62, ал.3 и ал.5 от Правилника за прилагане 
на Закона за регионално развитие и писмо № 08-00 136 от 17.11. 

2015 г. на Областния управител на област с административен център 

Разград ви предлагам да изберем представител на Общински съвет 
Разград в състава на Областен съвет за развитие на област с 
административен център Разград общински съветник ….., който вие 
ще предложите на това заседание. Точка втора от решението: 

Задължава председателя на Общински съвет Разград своевременно 

да уведоми Областния управител за направения избор. 

3. Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Разград и 

Областния управител на област Разград в седем дневен срок от 
приемането му 

 Приключих. Докладната записка е разглеждана в постоянната 
комисия по бюджет, финанси и икономическа политика. Ще помоля 
нейният председател, Радиана Димитрова, да докладва за 
гласуването в комисията. 
 

 Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

 Благодаря, госпожо Председател.  

 Уважаеми общински съветници, настоящата докладна записка 
бе разгледана на заседание на постоянната комисия по бюджет, 
финанси и икономическа политика на 15 декември и беше 
подкрепена със 7 гласа „ЗА” без „против” и „въздържали се”. 

Благодаря ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате ли въпроси във връзка с текста на 
докладната? Не виждам такива. Очаквам вашите предложения за 
представител на Общински съвет Разград за член на Областен съвет 
за развитие на област с административен център Разград. 

Заповядайте господин Христов.  
 

Г-н Божинел Христов - „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо Председател. От името на нашата 
група ние предлагаме за представител на Общинския съвет в състава 
на Областния съвет за развитие на област Разград да бъде 
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председателят на бюджетната комисия, госпожа Радиана 
Димитрова.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Направено е предложение за тази комисия член да бъде 
председателят на постоянната комисия по бюджет госпожа Радиана 
Димитрова. Имате ли други предложения? Няма такива. Моля да 
пристъпим към гласуване. Който приема представител на Общински 

съвет Разград, в състава на Областен съвет за развитие на област с 
административен център Разград, да бъде общински съветник 

Радиана Димитрова моля да гласува. 
 

С 25 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 4, 

предложението за представител на Общински съвет Разград в 

състава на Областен съвет за развитие на област с 
административен център Разград да бъде общински съветник 

Радиана Димитрова се приема. 

 

Ще ви помоля колеги да гласуваме и цялата докладна записка. 
Моля, който е съгласен с така предложената докладна записка да 
гласува.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 7 

 

В съответствие с изискванията на Закона за регионално 

развитие в област Разград е създаден Областен съвет за развитие 
/ОСР/, председателстван от Областния управител. В състава му 

по право влизат кметовете на общините от областта и по един 

представител на общинските съвети. С писмо № 08-00 136 от 

17.11. 2015 г. Областния управител и Председател на ОСР ни 

уведомява, че поради настъпили промени в ръководствата на 

общините и общинските съвети на територията на област 

Разград след Местни избори 2015 г. и в изпълнение разпоредбите 
на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото 

приложение, е необходимо да бъде актуализиран съставът на 

Областния съвет за развитие, поради което трябва да изберем 

представител на Общински съвет Разград за член на тази 

структура.  
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 Като се отчита важното значение на Областния съвет за 

развитие за икономическото планиране и развитие на региона и 

в изпълнение на законовото изискване за представителство на 

общинските съвети от областта в него, на основание чл.21, ал.1, 

т.23 от ЗМСМА, във вр. с чл.62, ал.3 и ал.5 от Правилника за 

прилагане на Закона за регионално развитие и писмо № 08-

00 136 от 17.11. 2015 г. на Областния управител на област с 
административен център Разград, Общински съвет Разград, с 25 

гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 4,  

 

РЕШИ: 

 

 1. Избира за представител на Общински съвет Разград в 

състава на Областен съвет за развитие на област с 
административен център Разград общински съветник Радиана 

Ангелова Димитрова.  

 2. Задължава председателя на Общински съвет Разград 

своевременно да уведоми Областния управител за направения 

избор. 

3. Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община 

Разград и Областния управител на област Разград в седем 

дневен срок от приемането му. 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №576. 

Докладна записка от Надежда Радославова Димитрова - 

Председател на Общински съвет Разград 

 Относно: Определяне представител на Общински съвет 

Разград в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България / НСОРБ/. 

 

 Като вносител на тази докладна ще ви запозная с нейното 

съдържание. Преди това обаче ще ви помоля в диспозитива в 
последното изречение, в проекта за решение – Настоящото решение 
изписано е „за” да се поправи на „да” се изпрати, да се зачеркне в 
седемдневен срок и последното изречение от решението да 
придобие следната редакция: Настоящото решение да се изпрати на 
кмета на Община Разград и Областния управител на област Разград 

в седем дневен срок от приемането му.  
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 Уважаеми госпожи  и господа общински съветници, 

Съгласно чл.9, ал.3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация /ЗМСМА/ Националното сдружение на 
общините в Република България /НСОРБ/ представлява и защитава 
интересите на своите членове – общините пред държавните органи, 

разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната 
уредба на местното самоуправление, подготвя становища и 

предложения по проектобюджета на страната, в частта му за 
общините, осъществява контакти и взаимодействия със сродни 

организации от други страни , членува в международни сдружения, 
осъществява и други функции , определени със закон и с устава му. 

НСОРБ организира обучения, предоставя консултации, 

разпространява Информационен бюлетин, консултативни 

разработки и други информационни издания, чрез реализация на 
спечелени проекти поетапно внедрява нови практики в общините. 
Вече 19 години Сдружението обединява усилията на всички 

български общини за утвърждаването им като силни и 

демократични местни власти. Чрез дейността си, НСОРБ съдейства 
за разширяване правомощията на общините, работи за предоставяне 
на повече права по управлението на общинските дейности и 

финанси. 

 Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание. То 

приема, изменя и допълва устава на Сдружението; избира и 

освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет; 
приема решения за създаване и закриване на постоянни комисии; 

приема програмата за дейността на Сдружението; приема годишния 
бюджет на Сдружението и отчета за неговото изпълнение; взема и 

други решения, съгласно правомощията му, посочени в устава. 
Общото събрание се състои от делегатите на общините – членове на 
Сдружението. Общото събрание на НСОРБ заседава най – малко 

веднъж годишно. Съгласно чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ, в него 

всяка община е представена от двама делегати – кмета на общината 
и представител на общинския съвет. В неговите заседания общината 
има право на два гласа, упражнявани самостоятелно от двамата 
делегати. Общината се счита за представена в случай, че в 
заседанието на Общото събрание участва поне един от нейните 
делегати.  

 На основание чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, в двумесечен 

срок след провеждането на първото си заседание, новоизбраният 
общински съвет следва да определи своя представител в Общото 

събрание и да уведоми за това изпълнителния директор на НСОРБ. 

В случай, че представителят на общинския съвет няма възможност 
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да участва в работата на Общото събрание, общинският съвет 
определя друг свой представител, който да го замества на 
конкретното заседание. С оглед осигуряване участието на 
представител на ОбС във всяко заседание на Общото събрание, с 
настоящото решение бихме могли да изберем и заместник на 
определения от нас делегат. По наша преценка можем да определим 

реда, по който избрания от нас делегат да се отчита пред общинския 
съвет за дейността си във висшия орган на НСОРБ и да ни 

информира за вземаните от него решения. 
 В следващите месеци НСОРБ ще актуализира състава на 
своите 12 постоянни комисии, в които се обсъждат въпроси от общ 

интерес по основни общински сфери на дейност / здравеопазване, 
образование, социални услуги, европейски проекти и други/. В 

състава на комисиите на доброволен принцип, участват общински 

съветници, кметове и експерти от общинската администрация. В 

зависимост от приоритетите на нашата община, всеки от 
общинските съветници може да бъде включен в някоя от 
постоянните комисии, които работят към НСОРБ.  

 С оглед гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27 от Устава на НСОРБ и чл.6, 

т.14 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация ви предлагам да определите за делегат в 
Общото събрание на Националното сдружение на общините в 
Република България представителя, който ще изберем на това 
заседание на Общинския съвет като в точка втора „При 

невъзможност за участие на определения по т.1 делегат да бъде 
избран и от кого той ще бъде заместван. 

 3. Задължава председателя на Общински съвет Разград да 

уведоми официално ръководството на НСОРБ за избрания 

представител на Общински съвет Разград и за неговия 

заместник в Общото събрание  на НСОРБ. 

 4. Задължава избрания представител на Общинския съвет 

и неговия заместник да представят своевременно отчет за 

проведените заседания на Общото събрание на НСОРБ и за 

взетите решения, както и да представлява и защитава активно и 

компетентно интересите на Община Разград в Сдружението.  

 Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община 
Разград и Областния управител на област Разград в седем дневен 

срок от приемането му. 

 Приключих.  
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 Уважаеми колеги, тази докладна записка е била разглеждана в 
постоянната комисия по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с неправителствените организации. Ще помоля 
председателят й Калоян Монев да докладва за решението на 
комисията. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, настоящата докладна записка бе разгледана 
на заседание на постоянната комисия по законност, проведено на 16 

декември и комисията с 6 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали 

се” прие проекта за решение като освен това и предложи, и намери 

за разумно за член на този съвет да бъде предложен Председателят 
на Общински съвет Разград. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Колеги, имате ли въпроси към докладната 
записка с № 576. Ако няма такива очаквам вашите предложения. 
Господин Монев.  
 

 Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград” 

 Благодаря, госпожо Председател. От името на групата, която 

представлявам, правя предложение за делегат в Общото събрание на 
НСОРБ, представителят на Общински съвет Разград, да бъде 
Председателят на Общински съвет Разград, а именно госпожа 
Надежда Радославова Димитрова, а за неин заместник, при 

невъзможност да участва в заседанието на Общото събрание, да 
бъде господин Божинел Василев Христов. Правя го и в писмен вид.  
 

 Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Правите предложение и по т.1 и по т.2. от 
решението. Колеги, има ли други предложения по точка първа? 

Моля да подложим на гласуване това предложение на колегата 
Монев, а именно Председателят на Общинския съвет, Надежда 
Радославова, да бъде представител в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България. 
Който е съгласен моля да гласува.    

 

С 26 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 4, 

предложението по точка първа от решението се приема.  
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Колеги, предлагам да подложим на гласуване и 

предложението за т.2, а именно от кого да бъде заместван делегата в 
Общото събрание на сдружението. Предложението отново е от 
Калоян Монев и е за Божинел Христов. Моля, който подкрепя това 
предложение да гласува.  

 

С 26 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 5, 

предложението за Божинел Христов по точка втора от 

решението се приема.  

 

Колеги, сега вече можем да се възползваме от правото, което 

ни дава чл. 78 от нашия Правилник и ще извършим поименното 

гласуване на тази докладна записка според нейната обосновка чрез 
електронната система за гласуване и ще приложим към протокола 
разпечатка на поименното изписване на общинските съветници и 

техния вот така, както предложи колегата Димитров на предишната 
сесия на Общинския съвет. Така че ще помоля всеки от вас да 
гласува от пулта с неговото име. Нека бъдем коректни, защото тази 

допустима, но нова за Общинския съвет практика ще ни улесни 

работата и ще ни спечели много време. Колеги, който е съгласен с 
така направените предложения и с докладната записка в нейния 
цялостен текст моля да гласува.  
 

Общинският съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ  

№8 

 

Съгласно чл.9, ал.3 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация /ЗМСМА/ Националното сдружение 
на общините в Република България /НСОРБ/ представлява и 

защитава интересите на своите членове – общините пред 

държавните органи, разработва предложения за промяна и 

усъвършенстване на правната уредба на местното 

самоуправление, подготвя становища и предложения по 

проектобюджета на страната, в частта му за общините, 
осъществява контакти и взаимодействия със сродни 

организации от други страни , членува в международни 

сдружения, осъществява и други функции , определени със 
закон и с устава му. НСОРБ организира обучения, предоставя 

консултации, разпространява Информационен бюлетин, 

консултативни разработки и други информационни издания, 
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чрез реализация на спечелени проекти поетапно внедрява нови 

практики в общините. Вече 19 години Сдружението обединява 

усилията на всички български общини за утвърждаването им 

като силни и демократични местни власти. Чрез дейността си, 

НСОРБ съдейства за разширяване правомощията на общините, 
работи за предоставяне на повече права по управлението на 

общинските дейности и финанси. 

 Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание. То 

приема, изменя и допълва устава на Сдружението; избира и 

освобождава членовете на Управителния и Контролния съвет; 

приема решения за създаване и закриване на постоянни 

комисии; приема програмата за дейността на Сдружението; 

приема годишния бюджет на Сдружението и отчета за неговото 

изпълнение; взема и други решения, съгласно правомощията 

му, посочени в устава. Общото събрание се състои от делегатите 
на общините – членове на Сдружението. Общото събрание на 

НСОРБ заседава най – малко веднъж годишно. Съгласно чл.12, 

ал.2 от Устава на НСОРБ, в него всяка община е представена от 

двама делегати – кмета на общината и представител на 

общинския съвет. В неговите заседания общината има право на 

два гласа, упражнявани самостоятелно от двамата делегати. 

Общината се счита за представена в случай, че в заседанието на 

Общото събрание участва поне един от нейните делегати.  

 На основание чл.27, ал.1 от Устава на НСОРБ, в 

двумесечен срок след провеждането на първото си заседание, 
новоизбраният общински съвет следва да определи своя 

представител в Общото събрание и да уведоми за това 

изпълнителния директор на НСОРБ. В случай, че 
представителят на общинския съвет няма възможност да 

участва в работата на Общото събрание, общинският съвет 

определя друг свой представител, който да го замества на 

конкретното заседание. С оглед осигуряване участието на 

представител на ОбС във всяко заседание на Общото събрание, 
с настоящото решение бихме могли да изберем и заместник на 

определения от нас делегат. По наша преценка можем да 

определим реда, по който избрания от нас делегат да се отчита 

пред общинския съвет за дейността си във висшия орган на 

НСОРБ и да ни информира за вземаните от него решения. 

 В следващите месеци НСОРБ ще актуализира състава на 

своите 12 постоянни комисии, в които се обсъждат въпроси от 

общ интерес по основни общински сфери на дейност / 

здравеопазване, образование, социални услуги, европейски 
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проекти и други/. В състава на комисиите на доброволен 

принцип, участват общински съветници, кметове и експерти от 

общинската администрация. В зависимост от приоритетите на 

нашата община, всеки от общинските съветници може да бъде 
включен в някоя от постоянните комисии, които работят към 

НСОРБ.  

 С оглед гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.15 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.12, ал.2 и чл.27 от Устава на НСОРБ и 

чл.6, т.14 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация / Мандат 2015-2019 г./, 
Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 27 гласа 

„ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 4, 

 

РЕШИ: 
 

 1. Определя за делегат в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България 

представителя на Общинския съвет Надежда Радославова 

Димитрова – Председател на Общински съвет Разград 

/трите имена/      /позиция в ОбС/ 

 2. При невъзможност за участие на определения по т.1 

делегат в заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван 

от Божинел Василев Христов – общински съветник в Общински 

съвет Разград 

/трите имена/     /позиция в ОбС/ 

 3. Задължава председателя на Общински съвет Разград да 

уведоми официално ръководството на НСОРБ за избрания 

представител на Общински съвет Разград и за неговия 

заместник в Общото събрание  на НСОРБ. 

 4. Задължава избрания представител на Общинския съвет 

и неговия заместник да представят своевременно отчет за 

проведените заседания на Общото събрание на НСОРБ и за 

взетите решения, както и да представлява и защитава активно и 

компетентно интересите на Община Разград в Сдружението.  

 Настоящото решение да се изпрати на кмета на Община 
Разград и Областния управител на област Разград в седем дневен 

срок от приемането му. 

С Т А Т И Я 3 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с №582. 



 13

Докладна записка от Иво Борисов Димитров  -  общински 

съветник 

ОТНОСНО: Даване разрешение на „Общински пазари- 

Разград” ЕАД гр. Разград за провеждане на търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска 

собственост, включен в капитала на дружеството. 

 

 Давам думата на вносителя.  
 

 Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

 Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, докладната записка е относно: Даване 
разрешение на „Общински пазари- Разград” ЕАД гр. Разград за 
провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – 

частна общинска собственост, включен в капитала на дружеството. 

Става въпрос за стопанско помещение - магазин № 45 с площ 13 

кв.м., който в момента е свободен и ви предлагам да вземем 

решение, с което да дадем разрешение на „Общински пазари- 

Разград” EАД гр. Разград да проведе процедура за отдаване под 

наем като правя допълнение в т.1 да бъде допълнено с начална 
месечна наемна цена от 480.00 лв. без ДДС, което е последната цена, 
която е била достигната докато е имало наемател на този магазин. 

Правя това предложение в писмен вид. Готов съм да отговарям на 
вашите въпроси.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Приключихте ли господин Димитров? Преди да отговорите на 
въпросите на общинските съветници тази докладна записка е 
разглеждана в постоянните комисии по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол, както и  

в  ПК  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол 

на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации. Ще помоля председателите на 
двете комисии да докладват за гласуванията в тях. Господин 

Анастасов. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, на свое редовно заседание постоянната 
комисия по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол разгледа докладната записка и я 
подкрепи с 10 гласа „ЗА”, без „против” и „въздържали се”.  
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Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Благодаря Ви, господин Анастасов. Господин Монев. 
 

 Г-н  Калоян Монев – Председател на ПК 

 Уважаеми колеги, на проведено заседание на постоянната 
комисия по законност беше разгледана въпросната докладна 
записка. Бяха дадени препоръки на вносителя да добави към проекта 
за решение и начална тръжна цена, което той току – що направи и с 
8 гласа „ЗА” без „против” и „въздържали се” проекта за решение бе 
приет.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Благодаря Ви господин Монев. Сега вече колеги, имате 
възможност да зададете своите въпроси към вносителя. Имате ли 

въпроси към колегата Димитров? Ако нямате въпроси да пристъпим 

към мнения, съображения, предложения във връзка с така 
предложената докладна. Няма такива. Подлагам на гласуване 
докладна записка с № 582. Моля гласувайте.   
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2015 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 +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов не участва   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

19. Митко Иванов Ханчев +   
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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 не участва   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  

 

РЕШЕНИЕ  

№9 

 

В баланса на „Общински пазари – Разград” ЕАД гр. 

Разград е включено стопанско помещение, представляващо 

магазин № 45, находящ се на Централен общински пазар на        

ул. „Хан Омуртаг” № 2 гр. Разград, с Идентификаторен номер 

61710.505.1818.2.3 в сграда № 2. Договорът за отдаване под наем 

за магазин № 45 е прекратен по желание на наемателя и 

предстои отдаването му под наем. 

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

ЗМСМА и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 3 на Общински съвет гр. 

Разград, по реда на чл.34, ал. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 на 

Общински съвет гр. Разград за осъществяване на стопанска 

дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие и чрез общински предприятия и във връзка с 
писмо № РД-05-080/01.12.2015 г.  на Изп. директор на 

„Общински пазари – Разград” ЕАД,  Общински съвет  гр. 

Разград,след поименно гласуване, с 29 гласа „ЗА”, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма, 

 

             Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение на „Общински пазари- Разград” EАД 

гр. Разград да проведе търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на магазин № 45, с площ 13 кв.м,  находящ се на Централен 
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общински пазар на ул. „Хан Омуртаг” № 2 гр. Разград, с 
идентификаторен номер 61710.505.1818.2.3 в сграда № 2, за срок 

от три години за търговски цели при начална месечна наемна 

цена в размер на 480.00 лв. без ДДС.     

2. Търгът с явно наддаване за отдаване под наем по т. 1 да 

се проведе при спазване изискванията на чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 1 

от Наредба № 3 на Общински съвет гр. Разград за 

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

предприятия. 

3. Възлага на Изпълнителния директор на „Общински 

пазари – Разград” ЕАД  гр. Разград изпълнението на решенията 

по т. 1 и по т. 2. 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Разград и Областния управител на област Разград в 7 – 

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК 

пред Административен съд гр. Разград. 
 

С Т А Т И Я 4 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Преминаваме към следващата докладна записка с №583. 

Докладна записка от Иво Борисов Димитров  -  Общински 

съветник 

ОТНОСНО: Даване разрешение на „Общински пазари- 

Разград” ЕАД гр. Разград за провеждане на търг с явно 

наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска 

собственост, включен в капитала на дружеството. 

 

Заповядайте господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, докладната записка е относно: Даване 
разрешение на „Общински пазари- Разград” ЕАД гр. Разград за 
провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – 

частна общинска собственост, включен в капитала на дружеството. 

Аналогична е на преди малко разгледаната но се отнася за стопанско 

помещение – магазин № 43А с площ от 6 кв.м., което се намира на 
Централния общински пазар в гр. Разград. Предлагам да вземем 

решение, с което да дадем разрешение на „Общински пазари- 
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Разград” EАД гр. Разград да проведе търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на магазин при начална месечна наемна цена в 
размер на 189.00 лв. без ДДС, което е допълнение към докладната 
записка, която е пред вас. Правя това предложение и в писмен вид. 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладната записка е разглеждана в две постоянни комисии: 

постоянна комисия по управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол както и  в  ПК  по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации. Господин Анастасов, докладвайте 
за решението на постоянната комисия по управление на общинската 
собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, на заседанието проведено на 16 декември  

докладната записка беше подкрепена с 10 гласа „ЗА”, без „против” и 

„въздържали се”.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Монев. 
 

 Г-н  Калоян Монев – Председател на ПК 

 Уважаеми колеги, на проведено заседание на постоянната 
комисия по законност докладната записка беше разгледана и беше 
подкрепена с 8 гласа „ЗА” без „против” и „въздържали се”. Ще 
използвам възможността само да направя едно процедурно 

предложение и напомняне – посочените докладни, предходната и 

тази, са на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и се изисква 
поименно гласуване.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

 Благодаря Ви, колега Монев. Така е. И двете ще се гласуват 
поименно така както приехме и казахме още на предходната 
докладна. Колеги, имате право на въпроси към вносителя, относно 

докладна записка с № 583. Няма желаещи да зададат въпроси. 

Мнения, становища, изказвания. Ако няма желаещи моля да 
пристъпим към гласуването, което е поименно.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 
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Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2015 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 +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов не участва   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 10 

 

В баланса на „Общински пазари – Разград” ЕАД гр. 

Разград е включено стопанско помещение, представляващо 
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магазин № 43А, находящо се на Централен общински пазар на 

ул. „Хан Омуртаг” № 2 гр. Разград, с Идентификаторен номер 

61710.505.1818.2.6 в сграда № 2. Договорът за наем на магазин № 

43А  изтича на 23.01.2016 г., а именно десетгодишния срок за 

отдаване под наем на помещения общинска собственост, след 

което следва да бъде проведен нов търг за отдаването му под 

наем. 

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

ЗМСМА и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 3 на Общински съвет гр. 

Разград, по реда на чл.34, ал. 1, ал. 2, т. 1 от Наредба № 3 на 

Общински съвет гр. Разград за осъществяване на стопанска 

дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие и чрез общински предприятия и във връзка с 
писмо № РД-05-081/01.12.2015 г.  на Изп. директор на 

„Общински пазари – Разград” ЕАД,  Общински съвет  гр. 

Разград, след поименно гласуване, с 30 гласа „ЗА”, „против” – 

няма, „въздържали се” – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение на „Общински пазари- Разград” EАД 

гр. Разград да проведе търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на магазин № 43А, с площ 6 кв.м,  находящ се на 

Централен общински пазар на ул. „Хан Омуртаг” № 2 гр. 

Разград, с идентификаторен номер 61710.505.1818.2.6 в сграда № 

2, за срок от три години за търговски цели, при начална месечна 

наемна цена  в размер на 189.00 лв. без ДДС.     

2. Търгът с явно наддаване за отдаване под наем по т. 1 да 

се проведе при спазване изискванията на чл. 34, ал. 1 и ал. 2, т. 1 

от Наредба № 3 на Общински съвет гр. Разград за 

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

предприятия. 

3. Възлага на Изпълнителния директор на „Общински 

пазари – Разград” ЕАД гр. Разград изпълнението на решенията 

по т. 1 и по т. 2. 

4. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Разград и Областния управител на област Разград в 7 – 

дневен срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК 

пред Административен съд гр. Разград. 
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С Т А Т И Я 5 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. 

№586. 

Докладна записка от Иво Борисов Димитров  – Общински 

съветник от Коалиция Реформаторски блок в  Общински съвет 
Разград. 

 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба №14 на 

Общински съвет   Разград за определянето и администрирането 

на местните такси и цени за услуги на територията на община 

Разград. 

 

 Имате думата господин Димитров. 
 

 Г-н Иво Димитров – общински съветник от Коалиция 
Реформаторски блок, вносител 

 Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа 
общински съветници,  

През 2003 г. Общински съвет Разград е прие Наредба №14 за 
определянето и администрирането на местните  такси  и  цени на 
услуги на територията на Община  Разград, която многократно е 
изменяна и допълвана в резултат на настъпили нормативни промени 

и създадена допълнителна необходимост в резултат на 
практическото й приложение.  

 Освен това с §13, ал.2 от заключителните разпоредби на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и 

такси се възлага на Министерски съвет, съвместно с Националното 

сдружение на общините в Република България в срок до 30.06.2014 

г. да разработи методика за изготвяне на план-сметката с 
необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които 

служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци и да 
внесе в Народното събрание проект за изменение на чл.66 и чл.67 от 
закона. Досега след многократни ялови напъни специалната 
комисия от експерти все още не е изготвила годна за прилагане 
методика, която да бъде приета със закон. С  чл. 16а  на наредбата 
на Общинския съвет е регламентиран начина на определяне на 
размера на таксата само за 2015 г, като възниква необходимостта от 
регламентирането му за 2016 и за следващите години.  

         Със свое Решение № 501 по протокол № 35/27.11.2013 

г.,допълнено с Решение № 585 по протокол № 44 /24.06/14.г. 
Общински съвет Разград създаде специална временна комисия с 
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председател общинския съветник Никола Николов, на която 

възложи функции по  обследване дейностите по сметосъбиране , 

сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване, както и да предложи обективни критерии за 
принципа при определяне на такса битови отпадъци. В рамките на 
една година усилията на комисията бяха насочени главно към  

търсене на възможност за определяне на налога на база количество 

отпадъци, съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ. Подробно 

бе изучена действащата нормативна база и  европейското 

законодателство, с което следва да се хармонизира  местната 
практика. Търсени бяха различни варианти, които да обективират  
количествения показател като приложим критерий. Комисията 
счете, че е практически приложимо количественото измерение на 
генерирания отпадък чрез  съд за смет /контейнер или кофа/ за 
населени места или квартали с индивидуални жилища. Гражданите, 
отговарящи на горните условия могат да заявят  това с декларация  
,подадена в разумен срок. Аналогично е положението и за 
юридическите лица и нежилищните имоти . 

За живущите в условията на етажна собственост комисията приема, 
че е практически невъзможно да се  индивидуализира количеството  

изхвърлен боклук. Сериозният анализ и проучване  категорично 

затвърди становището, че при тези  субекти таксата за 
сметосъбиране и сметоизвозване обективно не може да се  формира 
по количествен признак. Практически е невъзможно да се определи 

кой и с какъв обем ползва съдовете за смет. В големите жилищни 

комплекси, особено  където има търговска мрежа,  съдовете се 
ползват и от  приходящи лица, както и от собствениците на 
магазини. Установи се, че в страната липсва модел и няма община, 
която да  определя размера на таксата чрез торби, почистващите 
машини не са  снабдени с измервателни съоръжения, няма 
разработени софтуерни продукти, които да дават данни за реалните 
ползватели на услугата, за да се  раздели общото количество  боклук 

на сметището на  единица субект. Възраженията в тази насока са и 

за липса на справедливост с оглед различното количество  боклук 

,изхвърлено от отделните  субекти. 

Обобщавайки   изводите от проучванията  комисията счете, че за 
втората група ползватели на услугата, които поради обективни 

причини не могат да ползват  индивидуален съд за смет, следва да се 
приложи различен от количествения критерий и предложи  няколко 

варианта : базата за определяне на таксата да е квадратен метър, 

коригирана със следните коефициенти : - качество на имота / 

критерий, близък до данъчната оценка на имота / ; разход на вода 
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/или друг консуматив / ; населеност на имота. Крайната позиция на  
комисията е да се предложи смесения модел - за субектите с 
индивидуалните жилища, които могат да ползват самостоятелни 

съдове за смет - по количествен показател , измерим именно чрез 
съда. За останалите субекти - на основа, близка до данъчната оценка 
в която основен елемент при формирането й е големината на имота 
и съдържаща най - точни данни и предпоставки за справедливо 

определяне на цената на услугата, с оглед причинителя на отпадъка 
на база евро правилото „замърсителят плаща”. 

В резултат на това следва да се създадат нови  редакции. В 

предложения проект е предвидено на физическите и юридически 

лица  да се предостави възможност да заплащат таксата според 

количеството отпадък измерен с вместимостта и броя на заявените 
от тях за ползване съдове за битови отпадъци. В този случай частта 
от таксата, която съответства на разходите за предоставяне на 
услугите за сметосъбиране и сметоизвозване, и за обезвреждане на 
битовите отпадъци в депа или други съоръжения (първите два 
компонента на таксата), се изчислява съобразно годишния размер на 
средствата, необходими за обслужване на един съд, за една година, 
в зависимост от официално обявената честота посочена със 
заповедта на кмета на Общината по чл.63, ал.2 от ЗМДТ и 

обезвреждане на събрания отпадък. Третият компонент - 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, се 
определя пропорционално на предполагаемия обем на отпадъците 
на база основа, която съдържа елементи свързани с площта на имота 
собственост на причинителя на отпадъка и е по - високата от 
данъчната оценка на имота или отчетната стойност на активите. 

За нежилищните имоти броят на съдовете обслужващи 

сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци е 
необходимо да бъде обвързан с броя на хората работещи в имота. 
Независимо, каква е площта на имота той сам по себе си не създава 
никакъв битов отпадък. Битовите отпадъци са страничен продукт на 
човешката дейност и като такива са обвързани само и единствено с 
броя на физическите лица. Броят на физическите лица заети в 
нежилищен имот е обективен измерител за определяне на 
количеството битов отпадък събран в рамките на този имот и за 
справедливо определяне на цената на услугата с оглед причинителя 
на отпадъка на база евро правилото „замърсителят плаща”. 

С Решение № 44/11.08.2015 г., постановено по 

административно дело № 74/2015 г. Административен съд – Разград 

отмени изцяло точки 2, 5, 6, 10, 16, 24 и 30 от Решение № 501 по 

Протокол № 35 от 27.12.2013 г. на Общински съвет - Разград за 
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определяне размера на такса битови отпадъци в населените места на 
Община Разград. В мотивите си съдът приема, че решението на 
Общински съвет – Разград е взето в нарушение на нормите на ЗМДТ 

и в противоречие с целта на закона. 
Наложително е приемане на промени, с които местните такси 

да се определят въз основа на необходимите материално-

технически и административни разходи по предоставяне на 
услугата. През 2015 год., до края на месец ноември, са събрани 

3 929 870 лв. при план-сметка за цялата година 3 720 462 лв. или в 
повече 209 408 лв., като със събраните през месец декември суми 

преходния остатък ще нарастне още повечe. Получените приходи от 
община Разград, значително превишават  разходите, които са 
заложени в план-сметките и действително направените разходи за 
услугата. Община Разград до началото на месец декември е събрала 
5.63%  повече от планираните и необходими приходи за 
поддържане на чистотата в населените места. 

Във връзка с гореизложеното, както и във връзка със 
многобройните запитвания и направени предложения от страна на 
жители на общината, общински и държавни служители, 

административни ръководители, еднолични търговци и управители 

на юридически лица, директори, родители, пенсионери и граждани с 
увреждания, възниква необходимостта от допълнение на наредбата.  

И аз ви правя предложение да направим следното изменение, с 
което да решим тези проблеми. Да подкрепите решение с което 

Приема Общинският съвет изменение и допълнение на Наредба 14 

за определянето и администрирането на местните  такси и цени на 
услуги на територията на Община Разград, както следва: 

Чл. 16б (1) Размерът на таксата се определя според 

количеството отпадък на база вместимостта и броя на използваните 
съдове за смет за всяко лице по чл. 15, ал. 1, съобразно разходите по 

одобрената план - сметка за съответната година както следва: 
а/ размерът на таксата по чл.14, ал.1, т.1 и т. 2 за лица, 

ползващи жилищни и нежилищни имоти се определя в лева за брой 

съд, в зависимост от вида и броя на декларираните съдове за битови 

отпадъци за едно извозване, умножени с обявената честота на 
извозване в заповедта на кмета на Общината по чл.63, ал.2 от ЗМДТ 

и включва годишните разходи по чл.16, ал.2, т.1, т.2 и т.3, 

калкулирани за тези съдове.  
б/ размерът на таксата по чл.14, ал.1, т. 3 за лица, ползващи 

жилищни и нежилищни имоти се определя по реда на чл. 16в и 

включва годишните разходи по чл.16, ал.2, т.4.  
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 (2) Лицата по б. „а“ от предходната алинея подават във фронт 
-офиса на отдел „Местни данъци и такси” декларация по образец в 
срок до 28 февруари при следните условия: 
а/ За един индивидуален жилищен имот общият обем на 
декларираните за ползване съдове не може да бъде по-малък от 
0.240 куб.м. 

б/ За нежилищен имот общият обем на декларираните за ползване 
съдове не може да бъде по-малък от 1.100 куб.м.  за средносписъчен 

състав до 100 човека заети в юридическото лице, ползващо имота 
плюс  1.100 куб.м. за всеки 100 човека допълнително. 

Тъй като в първоначалния текст и този, с който в момента ви 

запознах има много корекции за изменение правя тези корекции и 

изменения в писмен вид, което сега го давам на Председателя. 
Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Действително, колега Димитров, ни представихте една много 

различна от раздадената на колегите докладна записка.  
 

 Г-н Иво Димитров – общински съветник от Коалиция 
Реформаторски блок, вносител 

Която е плод на свършената работа в постоянните комисии, 

които доказаха, че са работещ орган на Общинския съвет. Аз съм се 
съобразил напълно с предложените разумни предложения, с всички 

критики, които бяха отправени и съм се постарал да направя една 
наистина добра за хората в Разград и за общинската администрация 
промяна в наредбата. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Тази докладна записка с № 586 беше 
разгледана в две постоянни комисии: в постоянната комисия по 

бюджет, финанси и икономическа политика и в постоянната 
комисия  по законност, превенция на корупцията, сигурност, 
контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации. Госпожо Димитрова, моля да 
докладвате за решението на постоянната комисия по бюджет. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря, госпожо Председател. Настоящата докладна 
записка и проекта за решение бяха разгледани в постоянната 
комисия по бюджет и финанси в този вид, с който разполагахме до 
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настоящия момент. Тя не беше подкрепена – „ЗА” гласуваха – 1, 

„против” – нямаше, „въздържали се” – 6. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Постоянната комисия по законност, господин 

Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка беше разгледана на 
заседание на постоянната комисия по законност. Изслушахме 
внимателно вносителя и имайки предвид факта, че нашата Наредба 
№14 е нормативен акт, който касае едни сериозни и продължаващи 

във времето отношения, свързани със събирането на таксите в 
общината дадохме редица препоръки относно вида и формата, която 

трябва да има една докладна записка за изменение на такъв 
нормативен акт. Вносителя се е съобразил с редица от направените 
корекции и предложения в постоянната комисия. Пред мен не е 
текста, който сега внася. Внимателно го изслушах и мисля, че откъм 

разминаванията в мотивната и диспозитивната част корекциите са 
направени правилно. Иначе на заседанието с 1 глас „ЗА”, без 
„против” и с 5 „въздържали се” предложението не беше прието.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате възможност да зададете вашите 
въпроси към вносителя Иво Димитров. Има ли желаещи да зададат 
въпроси? Госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ” 

Благодаря Ви. Уважаеми колеги, аз зададох въпроси и на 
заседание на постоянната комисия по бюджет и финанси. Първият 
ми въпрос е: Дали вносителят господин Иво Димитров има ясна 
представа за финансовият резултат, който би се постигнал след 

прилагане при евентуално приемане на промените, които той 

предлага да направим в Наредба №14?  

Вторият ми въпрос е свързан с текстовете в чл.16б, ал.1, 

подточка „а” и подточка „б”. Конкретния ми въпрос е  за подточка 
„а” и „б” какво променяме в тях тъй като според мен текстовете са 
абсолютно идентични, с текстовете по Наредба №14 към момента и 

не е логично да гласуваме два пъти абсолютно идентични текстове. 
Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 
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Колеги, има ли други желаещи да зададат своите въпроси?  

Господин Монев, заповядайте. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград” 

Аз имам един конкретен въпрос. В текста на докладната, 
който е пред мен - писмения вариант е записано, че  в предложения 
проект е предвидено физическите и юридическите лица да им се 
предостави възможност да заплащат таксата според количеството 

отпадък измерен с вместимостта и броя на заявените от тях за 
ползване съдове за битови отпадъци. Въпросът ми към вносителя е: 
Как точно ще се измерва количеството отпадъци само при 

деклариране на един или два, или три контейнера за смет? А иначе, 
тъй като съм председател  на постоянната комисия по законност, ще 
си позволя да отговоря на госпожа Радиана Димитрова защо се 
предлага изменение на целия чл. 16б. Защото поне по проекта, който 

е представен пред мен има изменение на чл.16, ал.1 в основния текст 
така, че мисля, че е разумно да се даде предложение за цялата 
разпоредба на чл.16б за изменение.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други въпроси колеги имате ли? Ако не, давам думата на 
вносителя да отговори на така зададените към него въпроси. 

 

  Г-н Иво Димитров – общински съветник от Коалиция 
Реформаторски блок, вносител 

Само да отговоря, да допълня господин Монев. В мотивната 
част аз мисля, че изясних. В предишната редакция на Наредба №14 е 
допусната грешка като е обвързана само с 2015 година. В 

текстовете, които сега ви предлагам да вземем е изчистен този 

недостатък и затова отново ал.1 е предложена като е отпаднала 2015 

година, за да може и през 2016, и през 2017 година, и нататък да 
бъдат приложими. Ако не направим тази корекция на чл.16б и 

остане да действа за 2015 година, то тези текстове няма да бъдат 
приложими към определянето на таксата за 2016 година. Затова е 
направено това изменение. До това дали съм запознат с финансовия 
резултат, който ще бъде постигнат – многократно на комисиите и в 
срещите с общинската администрация, отговаряща за тези 

проблеми, беше дискутиран този въпрос като бяха събирани 

изходните данни с това какво е населението на общината, какво 

тегло са депонирани отпадъците на депото за твърди битови 

отпадъци, общата сума по план – сметки за 2015 година, дали са 
събрани и колко в повече от предвидените в план – сметката до 
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месец декември, наистина защото в края на месеца ще бъде 
обобщено за цялата година и колко юридически лица са заявили по 

този ред да бъдат обслужвани. Тъй като са само 15 от тези 

юридически лица, които са заявили и декларирали искания за 
ползване на съдове за събиране на битови отпадъци, има справка за 
декларираните за ползване съдове и необходимото количество 

съдове декларирани според докладна записка за изменение и 

допълнение на Наредба №14 на Общински съвет Разград за цялата 
2015 година, което показва, че от всичките ползвани на територията 
заети в сметоизвозването и сметосъбирането контейнери с обем 1.1 

куб.м. 2 025 броя  само 34 са по този ред. Ще ви помоля да изчакате 
секунда за да ви дам точно отговора, за да не е голословен. Това са 
1, 67 % , а събраните в повече през 2015 година за непълната година 
приходи са 5.62%. Ако никой от тези не декларира и няма пак 

остават повече от 4% и нещо, с което не само разходите се покриват, 
необходимите за това разходи за услуга, но и в повече, което е 
недопустимо по закона тъй като таксата трябва да покрива само и 

единствено направените разходи, а не повече. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, имате ли други въпроси към вносителя?  

 

  Г-н Иво Димитров – общински съветник от Коалиция 
Реформаторски блок, вносител 

Уважаема госпожо Председател, имаше въпрос от Калоян 

Монев. Простете ми, че не отговорих.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Имате тази възможност. 
 

  Г-н Иво Димитров – общински съветник от Коалиция 
Реформаторски блок, вносител 

Бях зает с изчисления. Това на какъв обем отпадъци е 
пресметнато съм направил предложението за юридическите лица 
мога да ви го покажа нагледно. Направил съм ви един макет. При 

100 човека през ден, на два дни извозване на отпадъците означава, 
че всеки един ако са 100 човека в едно предприятие за всеки ден от 
своята работа /ето това е обема, господин Димитров показва макета/, 
който се изгенерира по документите  на общината и на ШЕЛЕ, всеки 

един от тези 100 човека, които ще пълнят контейнера. Само за ваша 
преценка и за сравнение по досега план – сметките, които ни се 
предлагат да бъдат приети при тези 2 025 броя контейнери всеки 
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един гражданин на общината, във всеки един от дните на годината 
прави отпадъци с обем два пъти този, който ви показвам което 

означава, че тук всеки един от нас в залата днес е изгенерирал два 
пъти този обем. Обръщам се към вашият здрав разум да прецените 
кой от вас е успял да стори това и ако той е успял да го стори дали 

всяко дете, всеки пенсионер в общината може да го стори. 

Благодаря Ви. Изчислено е на броя на контейнерите по честотата на 
извозване.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров. Бяхте много показателен и 

изчерпателен. Колега Монев, доволен ли сте от отговора на въпроса 
си?  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград” 

Доволен съм, госпожо Председател. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Има ли други желаещи да зададат своите 
въпроси към вносителя на тази докладна записка? Ако няма такива 
ви моля да изкажете становища, мнения, съображения, както и да 
направите предложения по тази докладна. Имате думата, колеги. 

Заповядайте, господин Монев.  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград” 

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги 

общински съветници, аз като представител на „Кауза Разград” и 

като адвокат искам да изразя своята признателност към колегата 
Иво Димитров, че още в началото на работата на настоящия 
Общински съвет поставя този актуален и много наболял проблем за 
нашата община. В качеството си на юрист и адвокат защитавах 

десетки граждани на община Разград в продължение на четири 

години срещу решенията на предходния Общински съвет относно 

определяне начина на изчисляване на такса смет и порочния режим, 

който бяха определили да бъде на промил. Категорично във всички 

съдебни решения до момента, които са влезли в сила, а те са 3 на 
брой на Върховния административен съд и на нашия 
Административен съд в Разград този начин на изчисляване на такса 
битови отпадъци е незаконосъобразен. Радвам се, че в предходния 
Общински съвет е започнала дискусията. Била е назначена тази 

комисия и тя е достигнала до някакви изводи и сега се правят и 

конкретни предложения за изчисляване на такса смет въз основа на 
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количеството. Категорично смятам обаче, че направеното 

предложение от колегата Иво Димитров със само заявяване на 
контейнер независимо от неговата вместимост и честотата на 
събирането на този контейнер от обслужващата фирма може да се 
приеме за заплащане на такса битови отпадъци съобразно 

количеството. Защото никой от обслужващата фирма не си прави 

труда, когато събере заявения контейнер било то кофа или бобър да 
провери колко боклук има в него. И колегата Иво Димитров поставя 
един много сериозен проблем: Защо в нашата община според 

обслужващите фирми на депото се генерират 30 000 тона битови 

отпадъци при положение, че нашето население на общината 
намалява. Във всяко едно семейство почти има хора, които работят 
в чужбина, учат в чужбина или в други градове, а в същото време 
генерираното количество битови отпадъци се увеличава. И именно 

от тук трябва да започне нашия дебат в настоящия състав на 
Общинския съвет в Разград да се измери реалното количество, което 

гражданите и фирмите на общината правят като количество битови 

отпадъци, защото на това количество община Разград заплаща на 
обслужващите фирми. И каквито и перфектни идеи да дадем тук, в 
тази зала, за начина на изчисляване на такса смет, когато 

обслужващата фирма е измерила 30 000 тона битови отпадъци 

община Разград иска не иска трябва да ги заплати. И затова аз 
приветствам идеята да започнем разговора по този пак казвам 

сериозен и наболял проблем, но в същото време трябва да 
съобразим и няколко момента. На първо място разпоредбата на 
чл.16б е предмет на съдебен спор, който е висящ. Да, има решение 
на Административния съд в Разград и спора е отнесен за 
окончателно решаване пред Върховния административен съд, което 

ще се случи следващата година. Хубаво или лошо нашето 

правораздаване е такова, че се налага да чакаме няколко години, за 
да имаме влязъл в сила съдебен акт. И в момента приемане на 
каквото и да е решение за изменение на настоящия текст на 
Наредбата би било и ще създаде според мен една празнота, един 

правен вакуум, защото ако съдът потвърди решението на 
Административния съд в Разград ще имаме един отменен текст, 
един създаден нов текст, има възможности за повторно обжалване, а 
нормативните актове, които Общинския съвет в Разград трябва да 
създава считам, че трябва да са постоянни и да търпят всички 

предизвикателства на времето. Категорично съм на мнение, че 
настоящия състав на Общинския съвет в Разград трябва да намери 

начин за определяне на такса смет съобразно количеството. Има 
много методики. Тепърва в Националното сдружение на общините в 
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Република България ще се разработи методика, която може да се 
използва от Общинските съвети по места. Дали ще се случи и кога 
ще се случи аз лично не мога да поема ангажимент да кажа, защото 

това трябваше да стане преди две години. Ето вече сме на прага на 
2016 година и това нещо не се случва. Затова си мисля, че началото 

на дебата е добре, че е поставено и си мисля дали не е добре да 
изчакаме с вземане на това решение, което колегата Иво Димитров 
предлага след като завършат служебните дела, по които Общински 

съвет Разград е страна, имаме наш представител по делото и след 

като евентуално имаме някаква действаща методика на национално 

ниво. Пред мен е писмо на омбудсмана на Република България, 
което потвърждава казаното от мен до настоящия момент, а именно, 

че продължаване на порочната практика за определяне на такса 
битови отпадъци на промил е не само порочна, а изцяло 

незаконосъобразна. Нашия национален законодател, Народното 

събрание на Република България, прие необходимите изменения в 
Закона за местните данъци и такси. Все пак обаче то препраща към 

една методика, която никъде все още в общините не е създадена. И 

аз призовавам колегите общински съветници да имат това предвид 

при гласуване на настоящия проект за решение. Иначе съм съгласен, 

че в нашата Наредба №14 има празноти, които ще ни поставят пред 

една дилема – възможно ли е изобщо събирането на такса битови 

отпадъци за следващата 2016 година. Към настоящия момент ал.2 на 
чл. 16б от Наредба №14 определя срока за 2015 година, в който 

данъчно задължените лица ще се ползват и облагат според 

количеството отпадък на база вместимостта и броя на използваните 
съдове. Същите трябва да подават декларация. Така определения 
срок обаче визира само и единствено календарната 2015 година и е 
неприложим за 2016 година и налага този срок и тази година да бъде 
променена. С проекта, който ще представя след малко на вашето 

внимание предлагам да изменим предложението, което колегата Иво 

Димитров е направил, то в момента е до края на месец февруари, аз 
предлагам да бъде до 15 февруари на съответната година в 

чл.16б, ал.2. Имаме и още една закована календарна година, която е 
в разпоредбата на чл.16в  където пише, че данъчно задължените 
лица, които не са подали декларации по току-що коментираните 
текстове размерът на таксата се определя на промил. И отново е 
фиксирана 2015 година. Считам, че самото изражение и запис 2015 

трябва да бъде изменен и да се каже, че същото ще важи за 

съответната година, за да не си играем всяка календарна година 
ние да правим изменение на Наредба №14. Правя писмено 

предложение за тези изменения и ще ви помоля предложението 
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внесено от колегата Иво Димитров да се гласува по алинеи и по 

букви. Завърших.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Това е процедурно предложение за начина на гласуване, 
господин Монев. Така, че колеги очаквам други предложения, 
становища, мнения. Има ли друг колега, който да изрази мнение, 
становище или да направи предложение по тази докладна записка? 

Не виждам. Колеги, постъпи процедурно предложение да гласуваме 
проекта за  решение на части. Да разбирам и за по- добро обяснение 
и яснота на всички колеги, колега Монев, че чл.16б предлагате да 
гласуваме първо текста на ал.1, след това като буква „а”, следващо 

гласуване за буква „б”, следващо за ал.2, за буква „а” и за буква „б”. 

Така ли да го разбирам?  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград” 

Да, госпожо Председател.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Добре. Колеги, ясно ли е на всички как ще протече 
гласуването според това процедурно предложение на колегата 
Монев? Който го приема моля да гласува.  

 

С 26 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

процедурното предложение за начина на гласуване на 

решението на тази докладна записка се приема. 

 

Уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване по това 
процедурно предложение. Гласуваме първо чл.16б /1/ - зачитам ви 

текста: „Размерът на таксата се определя според количеството 

отпадък на база вместимостта и броя на използваните съдове за смет 
за всяко лице по чл. 15, ал. 1, съобразно разходите по одобрената 
план - сметка за съответната година както следва:” 

Който е съгласен с така предложения текст на ал.1 моля да 
гласува.  

  

С 26 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 2, 

ал.1 на чл.16б  се приема. 

 

Пристъпваме към гласуване на точка „а” така, както е 
изписана в проекта за решение. Моля, който е съгласен да гласува.  
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С 24 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 1, се 
приема буква „а”. 

 

Пристъпваме към гласуване на буква „б” така, както е 
изписана в проекта за решение. Който е съгласен моля да гласува. 
Колега Димитров, гласуваме в момента ал.1, т.”б”. Ясно ли е колеги, 

за кой текст става въпрос точно? Моля гласувайте. 
 

С 25 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 1, 

точка „б” на ал.1 се приема.  

 

Пристъпваме към гласуване на ал.2. Гласуваме първо текста 
така, както е предложен в проекта за решение, т.е. със срока „до 28 

февруари” предложен от вносителя Иво Димитров. Добре, благодаря 
колега Димитров. Колеги, гласуваме ал.2 с предложената промяна за 
срока, т.е. „ по образец в срок до 15 февруари при следните 
условия:” Който е съгласен с така направеното предложение и така 
изглеждащият текст на ал.2, моля да гласува. 

 

С 27 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 1, 

текста на ал.2 се приема.  

 

Пристъпваме към гласуване на точка ”а” от ал.2. „За един 

индивидуален жилищен имот общият обем на декларираните за 
ползване съдове не може да бъде по-малък от 0.240 куб.м.” 

Моля, който приема този текст да гласува.  
 

С 5 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – 24, 

текста на ал.2, т. ”а” не се приема. 

 

Пристъпваме към гласуване, колега Димитров, само да 
попитам – тази точка е „б”, а не „в” нали? Колеги, моля ви да 
поправите след т.”а” идва буква „б”, а не „в” както е изписано. 

Пристъпваме към гласуване на буква „б” от ал.2. Моля, който 

приема текста на т. „б” от ал.2 да гласува. Колеги, повтаряме 
гласуването заради техническа неизправност в пулта на колегата 
Димитров. Гласуваме буква „б” от ал.2. Моля, който приема този 

текст да гласува. Не е необходимо поименно гласуване в момента.  
/ Общински съветник Иво Димитров обяснява, че не може да 

упражни правото си на глас тъй като не му работи пулта за 

гласуване/.  Мисля, че е излишно в момента да  навлизаме в подобни 

дебати.  
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Така. Колеги, пристъпваме към гласуване след отстраняване 
на техническия проблем на колегата Димитров, с неговия пулт на 
т.”б” от ал.2. Моля, който приема текста да гласува.  

 

Г-н Иво Димитров - общински съветник, вносител 

Твърде преждевременно беше казано, че е отстранен 

проблема, госпожо Председател. Съжалявам наистина. 
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Не само беше казано, беше и доказано.  

 

Г-н Иво Димитров - общински съветник, вносител 

В момента, когато се гласува има пак технически проблем, 

което показва, че тази система работи недостатъчно надеждно. Моля 
Ви наистина да проведем едно гласуване, с което да стане ясен вота 
на всеки един общински съветник. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Колеги, ще ви помоля да запазим достойнството в залата на 
Общински съвет Разград. Имаме ли, господин Спасов, за такова 
гласуване заради колегата Димитров?  

 

Г-н Веселин Спасов – дежурен секретар 

Имаме, да. Не може ли само колегата Димитров да изрази своя 
вот. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Значи всичко е възможно, но не и в тази зала. Колега Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград” 

Госпожо Председател, аз мисля, че трябва да подложите на 
гласуване направеното предложение за начина на гласуване.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Така. Колеги, има направено процедурно предложение за 
гласуване не чрез електронното устройство, а чрез изчитане на 
имена и заявяване на всеки един от вас, по микрофон, какъв е 
неговия вот за точно този текст от проекта за решение. Моля, който 

приема тази процедура да гласува. Сега гласуваме електронно. 

Колега Димитров, колко мандата сте общински съветник?  

/ Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон /. 
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Чудесно. Моля дежурния секретар да отчете гласуването. 

Колега Димитров, поименното гласуване се вижда от абсолютно 

всички. Слушат ни и ни гледат. Така както сме записали и приели в 
Правилника. Няма нужда се обръщате с гръб.  Гласуваме тъй като 

изтрихме гласуването преди изтичането на срока. Моля, господин 

Спасов.  
 

Г-н Веселин Спасов – дежурен секретар 

Гласували общински съветници с работещи устройства 25, 

„ЗА” – 3, „против” – 17, „въздържали се” – 5. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С 3 гласа „ЗА”, „против” – 17, „въздържали се” -5, 

процедурното предложение не се приема.  

 

Колеги, пристъпваме към електронно гласуване на ал.2, буква 
„б” за текста така, както е в проекта за решение. Моля ви да 
гласувате. В процедура сме на гласуване, господин Христов.  

 

/ Общински съветник Иво Димитров спори с общинските 

съветници/. 

 

Господин Димитров, Вашият глас няма да промени резултата 
от гласуването.  

 

Г-н Иво Димитров - общински съветник, вносител 

Смятате, че той не е важен, госпожо Председател?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Гласуването приключи. Моля дежурния секретар да отчете 
резултата. 

 

Г-н Веселин Спасов – дежурен секретар 

Гласували общо 26 общински съветници, „ЗА” – 2, 

„против” – 2, „въздържали се” – 22. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

С 2 гласа „ЗА”, „против” – 2, „въздържали се” – 22, буква 

„б” от ал.2 не се приема. 
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Колеги, след това гласуване ще ви помоля да прогласуваме 
целият текст на чл.16б така, както се получи след направеното 

гласуване по процедура всеки текст отделно, а тоест ще го гласуваме 
сега в цялост чл.16б /1/. 

чл.16б /1/. Размерът на таксата се определя според 

количеството отпадък на база вместимостта и броя на използваните 
съдове за смет за всяко лице по чл. 15, ал. 1, съобразно разходите по 

одобрената план - сметка за съответната година както следва: 
а/ размерът на таксата по чл.14, ал.1, т.1 и т. 2 за лица, 

ползващи жилищни и нежилищни имоти се определя в лева за брой 

съд, в зависимост от вида и броя на декларираните съдове за битови 

отпадъци за едно извозване, умножени с обявената честота на 
извозване в заповедта на кмета на Общината по чл.63, ал.2 от ЗМДТ 

и включва годишните разходи по чл.16, ал.2, т.1, т.2 и т.3, 

калкулирани за тези съдове.  
б/ размерът на таксата по чл.14, ал.1, т. 3 за лица, ползващи 

жилищни и нежилищни имоти се определя по реда на чл. 16в и 

включва годишните разходи по чл.16, ал.2, т.4.  

(2) Лицата по б. „а“ от предходната алинея подават във фронт 
-офиса на отдел „Местни данъци и такси” декларация по образец в 
срок до 15 февруари на съответната година при следните условия: 

а/ за имот с РЗП до 150 кв.м., общият обем на декларираните 
за ползване съдове не може да бъде по малък от 0.240 куб.м.  

б/ за имот с РЗП от 151 кв.м. до 1000 кв.м., общият обем на 
декларираните за ползване съдове не може да бъде по малък от 
1.100 куб.м. 

Това е така, както е в Наредба №14, стария текст. Моля, който 

приема този вариант на чл. 16б да гласува.  
 

С 22 гласа „ЗА”, „против” – 1, „въздържали се” – 4, се 
приема чл.16б в цялост.  

 

Има предложение от колегата Монев.  
 

Г-н Иво Димитров - общински съветник, вносител 

Може ли да изразя защо съм гласувал „против”?  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Да, имате право на отрицателен вот. 
 

Г-н Иво Димитров - общински съветник, вносител 
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Да, благодаря Ви. Може ли да бъде показано на екран това, 
което Ви помолих? Ще Ви кажа коя снимка. Мисля, че 
предпоследната. Защо гласувах „против” оставането на старите и 

защо смятам, че много от колегите го подкрепиха. Тъй като при 

приета Наредба №14 от Общинският съвет в община Разград е 
направена стройна процедура при която ….. не върнете отзад напред 

…….това е снимка на една официална справка от началника на 
Местни данъци и такси, която показва как е прилагана досегашната 
Наредба. При минимум съдове за деклариране / На екран се 

показват съдове и контейнери за смет/ на някои от фирмите една 
от петнадесетте би трябвало да бъде с 13 съда, друга с 11 съда са 
прилагани от общинската администрация за 2015 година 2 съда, 1 

съд, където е трябвало да бъдат 4 по 1 брой. Значи има процедура и 

ненапразно по вратите на всеки етаж пише бутни. В зависимост от 
това в коя стая влизаш, зависи с колко натиск да отвориш, с какво 

бутане. От общо 68 по правилото което по нормативното Наредбата 
№14 на Общинския съвет само за 34 съда са събирани такси за 2015 

г. За останалите 34, които би трябвало общината да събере по 

единична цена от 2 558 лв. щетата, която е нанесена е за 87 004 лв. 
Току-що мнозинството в Общинския съвет гласува тези 

предпоставки за ощетяване на общината да останат и през 2016 

година, за да може да продължи този добре смазан механизъм да 
действа. И аз не мога това нещо да го подкрепя и затова гласувах 

„против” макар и да не можах да го упражня по електронният начин. 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Благодаря, господин Димитров. За коя точно администрация 
говорихте досега? 

 

Г-н Иво Димитров - общински съветник, вносител 

Действащата през 2015 г.  
 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Добре. Благодаря Ви. 

 

Г-н Иво Димитров - общински съветник, вносител 

Твърде отскоро е новата администрация, тя не е съучастник в 
това, но се обръщам нека това да не бъде продължавано и да бъде 
проверено как се е случвало. Благодаря Ви.  

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Ще го имаме предвид. И аз Ви благодаря. Колеги, 

пристъпваме към гласуване на предложението на колегата Монев за 
промяна в чл.16в. Промяната и текста на този член изглежда по този 

начин:  

„Чл.16в. При неподадени декларации по реда на ал.2 на 

предходния член поради обективна невъзможност да се определи 

количеството отпадък, размерът на таксата се определя 

поотделно за услугите по чл.14, ал.1 съобразно разходите по 

одобрената план -сметка на населеното място за съответната 

година, за всяко лице по чл.15, ал.1 на база на подадени 

декларации по чл.14 от ЗМДТ , както следва:” 

Тоест нищо не се променя в този член освен смяната на 2015 

година с текста „за съответната година”. 

Моля, който приема така предложеното предложение да 
гласува. 

 

С 27 гласа „ЗА”, „против” – няма, „въздържали се” – няма, 

се приема предложението на колегата Монев във връзка с 
чл.16в.  

 

Колеги, подлагам на гласуване цялото решение на докладната 
записка. Във връзка с чл. 21, ал.1, т.7 от ЗМСМА това гласуване е 
поименно. Моля гласувайте. 

 

С 27 гласа „ЗА”, без „против”, и без „въздържали се”, 

решението се приема. 

 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

За пореден път вота на един общински съветник не е зачетен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Този вот не променя по никакъв начин това, какво е 
решението на Общинския съвет, колега Димитров. Мисля, че Ви 

слушахме достатъчно време. Бяхте много изчерпателен и ние 
имахме търпението да чуем какво имате да ни кажете. Много от тези 

неща ги приемаме. 
 

Г-н Иво Димитров – общински съветник, вносител 

Смятате да продължавате да ме лишавате от правото на глас? 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 
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Не сте лишен, най – малко Вие, от правото на каквото да е в 
тази зала. Благодаря Ви. 

Поради констатиран проблем в електронната система на пулт №1, 

гласуването на общински съветник Иво Димитров се осъществява в 

съответствие с изискванията на чл.78, ал.2, т.3 от Правилника. 

Поради което резултата от гласуването е както следва: 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2015 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 +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан не участва   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

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 не участва   

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 +   
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Общинският съвет взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 11 

 

През 2003 г. Общински съвет Разград е приел Наредба №14 

за определянето и администрирането на местните  такси  и  цени 

на услуги на територията на Община  Разград, която 

многократно е изменяна и допълвана в резултат на настъпили 

нормативни промени и създадена допълнителна необходимост в 

резултат на практическото и приложение.  
Освен това с §13а от заключителните разпоредби на Закона 

за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и 

такси се възлага до 31 март 2016 г. Министерският съвет 

съвместно с Националното сдружение на общините в Република 

България разработва методика за изготвяне на план-сметката с 
необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които 

служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и 

внася в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и 67. 

Досега след многократни ялови напъни специална комисия от 

експерти все още не е изготвила годна за прилагане методика, 

която да бъде приета със закон. С  чл. 16а  на наредбата е 
регламентиран начина на определяне на размера на таксата 

само за 2015 г, възниква необходимостта от регламентирането 

му за 2016 и за следващите години. 

         Със свое Решение № 501 по протокол № 35/27.11.2013 г., 
допълнено с Решение № 585 по протокол № 44 /24.06/14.г. 
Общински съвет Разград създаде специална временна комисия с 
председател общинския съветник Никола Николов, на която 

възложи функции по  обследване дейностите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване, както и да предложи обективни критерии 

за принципа при определяне на такса битови отпадъци. В 

рамките на една година усилията на комисията бяха насочени 

главно към  търсене на възможност за определяне на налога на 

база количество отпадъци, съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 1 

ЗМДТ. Подробно бе изучена действащата нормативна база и  

европейското законодателство, с което следва да се хармонизира  

местната практика. Търсени бяха различни варианти, които да 

обективират  количествения показател като приложим 

критерий. Комисията счете, че е практически приложимо 

количественото измерение на генерирания отпадък чрез  съд за 
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смет /контейнер или кофа/ за населени места или квартали с 
индивидуални жилища. Гражданите , отговарящи на горните 
условия могат да заявят  това с декларация  ,подадена в разумен 

срок .Аналогично е положението и за юридическите лица и 

нежилищните имоти . 

За живущите в условията на етажна собственост комисията 

приема, че е практически невъзможно да се  индивидуализира 

количеството  изхвърлен боклук. Сериозният анализ и 

проучване  категорично затвърди становището, че при тези  

субекти таксата за сметосъбиране и сметоизвозване обективно 

не може да се  формира по количествен признак. Практически е 
невъзможно да се определи кой и с какъв обем ползва съдовете 
за смет. В големите жилищни комплекти, особено  където има 

търговска мрежа  съдовете се ползват и от  приходящи лица, 

както и от собствениците на магазини. Установи се, че в 

страната липсва модел и няма община, която да  определя 

размера на таксата чрез торби, почистващите машини не са  

снабдени с измервателни съоръжения, няма разработени 

софтуерни продукти, които да дават данни за реалните 
ползватели на услугата, за да се  раздели общото количество  

боклук на сметището на  единица субект. Възраженията в тази 

насока са и за липса на справедливост с оглед различното 

количество  боклук, изхвърлено от отделните  субекти. 

Обобщавайки   изводите от проучванията  комисията счете, че 
за втората група ползватели на услугата, които поради 

обективни причини не могат да ползват  индивидуален съд за 

смет ,следва да се приложи различен от количествения критерий 

и предложи  няколко варианта :базата за определяне на таксата 

да е квадратен метър, коригирана със следните коефициенти : - 

качество на имота / критерий, близък до данъчната оценка на 

имота / ; разход на вода /или друг консуматив / ; населеност на 

имота. Крайната позиция на  комисията е да се предложи 

смесения модел - за субектите с индивидуалните жилища, които 

могат да ползват самостоятелни съдове за смет- по количествен 

показател, измерим именно чрез съда. За останалите субекти - 

на основа, близка до данъчната оценка в която основен елемент 

при формирането и е големината на имота и съдържаща най- 

точни данни и предпоставки за справедливо определяне на 

цената на услугата с оглед причинителя на отпадъка на база 

евро правилото „замърсителят плаща”. 

В резултат на това следва да се създадат нови  редакции. В 

предложения проект е предвидено на физическите и 
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юридически лица  да се предостави възможност да заплащат 

таксата според количеството отпадък измерен с вместимостта и 

броя на заявените от тях за ползване съдове за битови отпадъци. 

В този случай частта от таксата, която съответства на разходите 
за предоставяне на услугите за сметосъбиране и сметоизвозване 
и за обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения (първите два компонента на таксата), се изчислява 

съобразно годишния размер на средствата, необходими за 

обслужване на един съд за една година в зависимост от 

официално обявената честота посочена със заповедта на кмета 

на Общината по чл.63, ал.2 от ЗМДТ и обезвреждане на 

събрания отпадък. Третият компонент - поддържане чистотата 

на териториите за обществено ползване, се определя 

пропорционално на предполагаемия обем на отпадъците на база 

основа, която съдържа елементи свързани с площта на имота 

собственост на причинителя на отпадъка и е по високата от 

данъчната оценка на имота или отчетната стойност на 

активите. 
За нежилищните имоти броят на съдовете обслужващи 

сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци е 
необходимо да бъде обвързан с броя на хората работещи в 

имота. Независимо, каква е площа на имота той сам по себе си 

не създава никакъв битов отпадък. Битовите отпадъци са 

страничен продукт на човешката дейност, и като такива са 

обвързани само и единствено с броя на физическите лица. Броят 

на физическите лица заети в нежилищен имот е обективен 

измерител за определяне на количеството битов отпадък събран 

в рамките на този имот и за справедливо определяне на цената 

на услугата с оглед причинителя на отпадъка на база евро 

правилото „замърсителят плаща”. 

С Решение № 44/11.08.2015 г., постановено по 

административно дело № 74/2015 г. Административен съд – 

Разград отмени изцяло точки 2, 5, 6, 10, 16, 24 и 30 от Решение № 

501 по Протокол № 35 от 27.12.2013 г. на Общински съвет - 

Разград за определяне размера на такса битови отпадъци в 

населените места на Община Разград. В мотивите си съдът 

приема, че решението на Общински съвет – Разград е взето в 

нарушение на нормите на ЗМДТ и в противоречие с целта на 

закона. 

Наложително е приемане на промени, с които местните 
такси да се определят въз основа на необходимите материално-

технически и административни разходи по предоставяне на 
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услугата. През 2015 год. до края на месец ноември са събрани 

3 929 870 лв. при план-сметка за цялата година 3 720 462 или в 

повече 209 408 лв., като със събраните през месец декември 

суми преходния остатък ще нарастне още повечe . Получените 
приходи от община Разград, значително превишават  разходите, 
които са заложени в план-сметките и действително направените 
разходи за услугата. Община Разград до началото на месец 

декември е събрала 5.63% повече от планираните и необходими 

приходи за поддържане на чистотата в населените места. 

Във връзка с гореизложеното, както и във връзка със 
многобройните запитвания и направени предложения от страна 

на жители на общината, общински, и държавни служители, 

административни ръководители, еднолични търговци и 

управители на юридически лица, директори, родители, 

пенсионери и граждани с увреждания, възниква необходимостта 

от допълнение на наредбата.  

Основни цели, които се поставят: 

  -наредбата да се приведе в съответствие с нормативните 
изисквания ; 

Финансови и други средства  за прилагане изискванията на 

наредбата- Изпълнението на дейности за предоставяне на 

услугите към настоящия раздел ще се финансират чрез такса 

битови отпадъци от лицата по чл.64 от ЗМДТ. 

Очаквани резултати:  

 -подобряване цялостната дейност на прилагане на наредбата и 

справедливо облагане на принципа „замърсителят плаща”; 

       Съответствие с правото на Европейския съюз   
        -предложеното изменение и допълнение на Наредба № 14 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на  община Разград е в съответствие с 
разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление. 
Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл.26, 

ал.2 от Закона за нормативните актове бе публикуван на 

интернет страницата на Община Разград на  07.12.2015 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 

23 от ЗМСМА, чл. 33, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.37, ал.3 от Закона за 

нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане 
на Закона за нормативните актове Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване, с 27 гласа „ЗА”, „против” – няма, 

„въздържали се” – няма, 

Р Е Ш И: 
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1.Приема изменение и допълнение на Наредба 14 за 

определянето и администрирането на местните  такси и цени на 

услуги на територията на Община Разград, както следва: 

Чл. 16б (1) Размерът на таксата се определя според 

количеството отпадък на база вместимостта и броя на 

използваните съдове за смет за всяко лице по чл. 15, ал. 1, 

съобразно разходите по одобрената план - сметка за съответната 

година както следва: 

а/ размерът на таксата по чл.14, ал.1, т.1 и т. 2 за лица, 

ползващи жилищни и нежилищни имоти се определя в лева за 

брой съд, в зависимост от вида и броя на декларираните съдове 
за битови отпадъци за едно извозване, умножени с обявената 

честота на извозване в заповедта на кмета на Общината по 

чл.63, ал.2 от ЗМДТ и включва годишните разходи по чл.16, 

ал.2, т.1, т.2 и т.3, калкулирани за тези съдове.  
б/ размерът на таксата по чл.14, ал.1, т. 3 за лица, 

ползващи жилищни и нежилищни имоти се определя по реда на 

чл. 16в и включва годишните разходи по чл.16, ал.2, т.4.  

 (2) Лицата по б. „а“ от предходната алинея подават във 

фронт -офиса на отдел „Местни данъци и такси” декларация по 

образец в срок до 15 февруари на съответната година при 

следните условия: 

а/ за имот с РЗП до 150 кв.м., общият обем на 

декларираните за ползване съдове не може да бъде по малък от 

0.240 куб.м.  

б/ за имот с РЗП от 151 кв.м. до 1000 кв.м., общият обем на 

декларираните за ползване съдове не може да бъде по малък от 

1.100 куб.м. 

„Чл.16в. При неподадени декларации по реда на ал.2 на 

предходния член поради обективна невъзможност да се определи 

количеството отпадък, размерът на таксата се определя 

поотделно за услугите по чл.14, ал.1 съобразно разходите по 

одобрената план -сметка на населеното място за съответната 

година, за всяко лице по чл.15, ал.1 на база на подадени 

декларации по чл.14 от ЗМДТ , както следва:” 

Настоящото решение да бъде изпратено на кмета на Община 
Разград и Областния управител на Област Разград в 7 /седем/ дневен 

срок от приемането му. 

Настоящето решение да бъде публикувано в един местен вестник. 

Решението подлежи на оспорване по реда на АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 
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С Т А Т И Я 6 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №590. 

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

Относно: Извършени корекции по бюджета на Община 

Разград през третото тримесечие на 2015 г. 
Моля Ви, господин Василев, да представите докладната 

записка. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, 

В изпълнение изискванията на чл.124, ал.2 от Закона за 
публичните финанси промените по общинския бюджет се одобряват 
от Общинския съвет. 

През третото тримесечие на 2015 г. са получени  19 бр. 

дарения в размер на 75 368 лв., които се разходват според волята на 
дарителите. 

Извършени са 18 бр. корекции от резервирания бюджетен 

кредит за 84 851 лв. 
Издадени са 28 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за 

корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и 

бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не 
работят по системата на делегираните бюджети и 31 бр. заповеди на 
ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, 
работещи по системата на делегираните бюджети. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.124, ал.2 от 
Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, предлагам на 
Общински съвет  Разград, да реши: 

1. Одобрява промените по общинския бюджет за третото 

тримесечие на 2015 г., съгласно Приложение № 1.                 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград и на Областния управител на Област Разград  в 7-дневен 

срок от приемането му. 

Благодаря. 
              

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Тази докладна записка е разгледана във всички 

постоянни комисии. Моля Ви господин Анастасов за ПК по 
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управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

На своето редовно заседание постоянната комисия разгледа 
докладната записка и я подкрепи със 7 гласа „ЗА“, без „против“, и 

„въздържали се“ – 2. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

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

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Докладната записка беше разгледана в нашата постоянна 
комисия и с 4 гласа „ЗА“, без „против“, и „въздържали се“ – 2 бе 
приета. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на 
Общината, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

ПКпо устройство и развитие на територията, транспорт на 
Общината разгледа докладната записка и дебатира, след което се 
проведе гласуване. Резултатът от гласуването е 9 гласа „ЗА“, без 
„против“, и „въздържали се“ – 1. 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. ПК по околна среда, селско, горско, водно и 

ловно стопанство, госпожо Френкева. 
 

Г-жа Валентина Френкева - Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

На проведено на постоянната комисия по околна среда бе 
разгледана настоящата докладна записка и със 7 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“ – 1, комисията подкрепи докладната 
записка и проекта за решение. Благодаря. 
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Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване, 
д-р Петров. 

 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, на проведеното заседание на 15.12.2015 г. 
се разгледа докладната записка , гласували „ЗА“ - 9, „против“ - няма, 
„въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

ПК по образование и наука, госпожо Орешкова. 
 

Г-жа Милена Орешкова - Председател на ПК 

Уважаеми колеги, на 15.12.2015 г. се проведе заседание на ПК 

по образование и наука, от присъстващите 8 общински съветници, 8 

подкрепиха докладната записка, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

ПК по култура, културно-историческо наследство и духовни 

ценности, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева - Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги,  

На заседанието на ПК по култура, културно-историческо 

наследство и духовни ценности проведено на 15.12.2015 г. бе 
разгледана настоящата докладна записка и решението към нея. От 
присъстващи 7 члена на комисията, гласуването беше 6 гласа „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържали се“ – 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. ПК за младежта, спорта и туризма, господин 

Парашкевов. 
 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, на заседание на ПК за младежта, спорта и 

туризма, която се проведе на 16.12.2015 г. присъстваха 6 члена, 
всички гласуваха „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

ПК по международно сътрудничество, господин Вели. 
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Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 

На 15.12.2015 г. се проведе заседание на ПК по международно 

сътрудничество, разгледана е докладна записка с вх.№590, 

комисията подкрепи докладната записка със 7 гласа „ЗА“, „против“ 

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

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

ПК по бюджет, финанси и икономическа политика, госпожо 

Димитрова. 
 

Г-жа Радиана Димитрова - Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо председател. Настоящата докладна 
записка и проекта за решение беше подкрепен със 7 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате възможност да зададете своите 
въпроси към вносителя. Господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Благодаря, госпожо председател. 

Аз имам един въпрос към господин кмета на общината. И той 

е свързан с Приложение №1, т.е. със Справката с извършените 
корекции на бюджета. Искам да разбера по отношение на 
отпуснатите средства за книги, скулптури, пластики и прочие 
художествени продукти, как са отпускани парите. На базата на 
някакви правила, регламенти, следтворчески съвети, експертни 

решения или по силата на някакви субективни решения. И второ, що 

за дарение е това от 42 000 лв? действително дарение ли е и, ако е 
такова не трябва ли този човек да го предложим за почетен 

гражданин на Разград или става дума за дарение, зад което е 
оформено всъщност нещо друго? Благодаря.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Ханчев. На въпроса ще отговори госпожа 
Ганева. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Ще помоля първо всички да зададат въпросите си и след това 
ще отговорим на всичките заедно. Господин Монев. 
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Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Благодаря, госпожо председател. Аз имам допълнение към 

въпроса на господин Ханчев. На първо място, само трябва да 
уточним, че на ПК по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО установихме, че името на фирмата е 
сбъркано на този благодетел на Община Разград, не се казва 
„Райчеви“, а „Райкови“. Въпроса ми в развитие на този проблем е 
как е възможно фирма, която е отчела 35 000 лв. приходи за 2014 г., 
фирма с капитал от 100 лв., съгласно информацията в Търговския 
регистър да направи дарение на Община Разград 42 000 лв.? И 

следващия ми въпрос, който ясно осъзнавам, че не е към вносителя 
на докладната записка, но все пак той я поставя на нашето 

внимание, тази фирма страна ли е по някакви договорни отношения 
с Община Разград, извън това дарение? Ако е страна то какви 

сключени договори има с тази фирма и за какво се отнасят те? 

Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други въпроси, колеги? Д-р Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. На комисията именно за 
това зададох въпроса към вносителя – дали познава детайлно 

механизмите, по които се получават тези дарения. И когато Вие ми 

казахте, че догодина сигурно ще ми отговорите, аз тогава и си 

пожелахме догодина да не задавам такъв въпрос. Това е именно 

доуточнявайки въпросите, които преди мен колегите зададоха. 
Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други въпроси? Господин Христов. 
 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Не можахме да получим и отговор, корекцията със средства от 
резервирания бюджетен кредит свързани с две транспортни услуги 

на обща стойност 6 000 лв.  Между другото извинявайте, д-р 

Василев, обаче Вие готов ли сте да отговаряте или да поемате 
отговорност за нещо, което … 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 
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Това втори въпрос ли е господин Христов? 

 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Втори въпрос, да. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Добре. 
 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

И последния трети въпрос е, кой може да ми обясни как при 

наличие на общинско предприятие, на което му се плаща да 
извършва дейност по поддържане на зелените и тревни площи ще 
гласуваме корекция 8 000 лв. за поддържане на зелените площи.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други желаещи да зададат своите въпроси? Не виждам. Мисля 
си, че е важно да стане ясно, защото на всички нас, които сме в 
залата ни е ясно, че става въпрос за едни разходи направени през 
третото тримесечие, т.е. абсолютно е риторичен въпроса  дали е 
готов д-р Валентин Василев да отговаря на тези питания. Така че 
той ще реши кой и на кои от въпросите ще отговори. Имате думата, 
господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. Господин Христов, ще отговоря на всички въпроси  

и ако не отговоря аз ще отговорят хора от администрацията, които 

знаят точно за какво става въпрос. Вярно е, че това е в един отминал 

период, вярно е период, в който ние не бяхме стъпили в длъжност, 
това няма никакво значение, докладната записка е факт. 
Извършените корекции трябва да бъдат представени на Общинския 
съвет за одобрение. Вече дали ще ги одобрите вие или не, това е 
ваше виждане. 

Госпожо Ганева, заповядайте, ако имаме нужда от още някои 

специалисти от общината можем да изчакаме, да ги повикаме, за да 
отговори пълно и точно на съветниците. Наистина, за мен също има 
някои неясноти, но госпожа Ганева ще ги разсее предполагам. 

Благодаря. 
 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

Ще отговоря на тези въпроси, на които аз лично мога да 
отговоря. Разпределението на бюджетния кредит по силата на 



 50

решение на Общинския съвет с приемането на бюджета е 
предоставено като пълномощие на кмета на общината, той да 
разпределя резервирания бюджетен кредит. Разпределението е 
правено на база докладни записки и преценката на кмета дали това е 
необходимо или не изразено със заповед на кмета, подписано от 
него за направлението на разхода. Тук си записах един договор за 
дарение, ама май нищо повече не съм записала. Дали е страна 
фирмата „Райкови груп“, която е дарител. Дарението се отнася за 
есенния панаир. На мен лично не ми е познато тази фирма да е 
страна по други договори, които са сключвани в общината. Що се 
отнася до механизма на дарение, аз и на комисиите обясних, че след 

получаване на средствата в нашата дирекция се изготвя договор за 
дарение и се изпълнява волята на дарителя, като се прави служебна 
корекция тъй като ние не можем да променяме волеизявлението на 
дарителя, съответно заповедта, която се подготвя за корекция на 
бюджета така, както е изразена волята на дарителя. Не ми е известен 

някакъв механизъм преди подписването на този договор. Ако някой 

знае някакви други подробности би могъл да ги сподели. Аз лично, 

не знам.  

Транспортните услуги са извършвани за участие на различни 

състави като пенсионерски клубове и самодейни състави, за участие 
в други градове за такива изяви – събори, надпявания и т.н.  

Що се касае до допълнителната корекция, която е извършена 
на „Паркстрой“, с нея е увеличен бюджета на „Паркстрой“ с 8 000 

лв. по искане на директора на ОП „Паркстрой“ за допълнително 

отпускане на тези средства, с което е направено не само озеленяване 
на входните магистрали на Разград, но и извършено почистване на 
велоалеята и на м.“Пчелина“. Това мога да дам аз като отговори.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Те мисля, че се изчерпаха въпросите.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Да, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Благодаря, госпожо председател. Аз имам тогава два 
уточняващи въпроса. Да разбираме ли, че когато на Община Разград 

е предложено дарение, Община Разград не прави проучване за 
личността и правния статут на този дарител. Изисква ли декларация 
за произход на тези средства и прави ли изобщо някакво становище 
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дали да приеме това дарение или не, или директно, който дойде и 

предложи дарение Община Разград го приема? Завърших. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Господин Монев, това в което мога да Ви уверя със сигурност 
е, че за в бъдеще тези неща ще се вземат в предвид и ще се работи 

точно по този начин. За конкретния случай, госпожица Миткова, ако 

може да внесе някаква яснота, дали по този начин се работи. 

 

Г-ца Савина Миткова – Директор на Дирекция „Правно 

нормативно обслужване“ 

Мога да кажа само по отношение на договорите за дарения, 
които са минавали през Дирекция „Правна“. Имаме два случая за 
дарения, единия е на парични средства и единия не под формата на 
дарение, а вещание за недвижим имот. По отношение на 
недвижимия имот сме събрали всички документи, които 

удостоверяват правото на собственост. По отношение на паричните 
средства не са събирани данни, предвид статута на по нататъшния 
произход, за който щеше да бъде удовлетворяване. Предполагам, че 
на Вас Ви е известно, че ставаше въпрос за изграждане на котелно в 
пожарната. Това е, което е минавало през Дирекция „Правна“ 

дарение. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Доволен ли сте, господин Монев? 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Уважаема госпожо председател, 

Определено не съм доволен от получените отговори, защото 

съгласно законодателството на Република България всички сделки, 

ако не се лъжа, над 10 000 лв. трябва да вървят и да има декларации 

за произход на средствата. Ако Община Разград продължи в този 

дух, считам че ще бъде изправена пред редица закононарушения и 

се радвам, че кмета на Община Разград пое ангажимент от тук 

насетне всичко да бъде съобразно закона, за да не сме изправени 

пред неприятните хипотези на Наказателния кодекс и други закони. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, господин Димитров 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 
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Това дарение, което се дискутира по банков път ли е 
преведено или в брой в общината, само искам да разбера. 

 

Г-жа Минка Ганева – Директор на Дирекция „Финансови 

дейности и МДТ“ 

По банков път. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

След като е по банков път, всеки един попълва в банката за 
произход на средства декларация, така че… 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Имате ли други въпроси колеги? Ако няма пристъпваме към 

изказване на становища, мнения, предложения във връзка с тази 

докладна записка. Д-р Апти, заповядайте. 
 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви, отново. Изразяваме критичното си отношение 
към приходната и разходната част. За приходната, смятам че се 
разбрахме, що се отнася до разходната също считаме, че 
нецелесъобразно се изразходват средствата заложени във фонда 
„Резервен“ за функции, които не се явяват форсмажорни, 

форсмажорно възникнали имам предвид. А още повече, че самите 
суми не са измерими с получените услуги или материална стойност 
на закупените съоръжения. И поради всичко това казано тук, няма 
как нашата група да подкрепи тази докладна записка. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Има ли други, които искат да изразят становище, мнения, 
съображения, да направят предложения? Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Групата съветници от Българската социалистическа партия ще 
подкрепи докладната записка тъй като този фонд явно, който буди 

най-много притеснения в колегата, това което виждам е: средствата 
са изразходвани предимно и преобладаващо в сферата на културата 
и духовните дейности, което е похвално да се подкрепя тази сфера. 
Тези транспортни услуги, за които ставаше въпрос, всички знаем, че 
в Разград развиват дейност за добро или лошо, аз мисля че е за 
добро – много самодейни състави, които се нуждаят от 
допълнителни средства, за да правят своите изяви на различни 
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форуми, като фестивали, конкурси, от които почти всички се връщат 
с престижни награди. Аз смятам, че парите не са отишли напразно, 

така че изцяло подкрепяме предложената докладна с корекциите в 
бюджета. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други желаещи? Заповядайте, господин Ханчев. 
 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа, че без 
разбира се да хвърлям укор върху ръководството на сегашната 
администрация, защото това са стари неща извършени при 

предишното ръководство на общината. Искам само да кажа,че тази 

справка е блестящ пример за неразумно и нерационално харчене на 
обществени средства, без правилници, без процедури на базата на 
субективни преценки. Разбира се, че и в културата, и в други 

области трябва да се харчат пари, но не по този начин. Зад тези 

цифри, включително и за т.нар. транспортни разходи, прозира едно 

харчене на средства дори с предизборна цел. Това е много ясно. 

Колкото до това дарение, очевидно това само формално е дарение. 
По форма може да е законно, по същество обаче е издевателство. 

Очевидно зад това дарение прозира, просто по този начин е 
формулирано, право на тази фирма да извършва определени 

икономически дейности по време на есенния панаир. И тук става 
въпрос вече за поставяне в неравностойно положение и 

ограничаване правата на малките и частни предприемачи да 
извършват дейност за сметка на тази фирма, която по този начин се 
е отчела на общината, и вероятно са нанесени някакви щети. Защото 

никой не е луд да даде 42 000 лв. при положение, че няма да спечели 

много повече, т.е. общината е лишена от някакви средства. Затова аз 
се надявам, че никога повече няма да има такъв подход и такъв 
начин на харчене на пари. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други желаещи за изразяване на становище, мнения, 
съображения? Колеги, искам да Ви кажа само, че става въпрос за 
гласуването на един отчет, който така или иначе е минало и не 
подлежи на никаква промяна и връщане назад. Така че няма как да 
не го подкрепим и аз лично ще го направя, не защото ми харесва, а 
просто защото така се налага, обстоятелствата ни го наложиха. 

Така че разбирам, че сте изчерпани от към становища, нямате 
предложения по така предложената ви докладна. И във връзка с 
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чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, я подлагам на поименно гласуване. Моля 
колеги, подкрепете докладната записка с гласуване. 

 
Поради констатиран проблем в електронната система на пулт №1, 

гласуването на общински съветник Иво Димитров се осъществява в 

съответствие с изискванията на чл.78, ал.2, т.3 от Правилника. 

Поради което резултата от гласуването е както следва: 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2015 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 не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов   + 

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан  +  

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев   + 

14. Красимир Петров Петров  +  

15. Левент Али Апти  +  

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 +   

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  +  
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33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 12 

 

В изпълнение изискванията на чл.124, ал.2 от Закона за 

публичните финанси промените по общинския бюджет се 
одобряват от Общинския съвет, с изключение на: 

• Промени по чл.56, ал.2 от Закона за публичните 
финанси – в резултат на получени като трансфер или временен 

безлихвен заем средства от държавния бюджет и от други 

бюджети и сметки; 

• Промени по чл.125, ал.1, т.1 от Закона за публичните 
финанси – за дейностите на делегиран бюджет. 

През третото тримесечие на 2015 г. са получени  19 бр. 

дарения в размер на 75 368 лв., които се разходват според волята 

на дарителите. 
Извършени са 18 бр. корекции от резервирания бюджетен 

кредит за 84 851 лв. 

Издадени са 28 бр. заповеди на Кмета на Община Разград 

за корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на 

общината и бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет, които не работят по системата на делегираните 
бюджети и 31 бр. заповеди на ръководителите на 

второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по 

системата на делегираните бюджети. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.124, ал.2 от 

Закона за публичните финанси и чл.21, ал.1, т.6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет  Разград, след поименно гласуване с  18 гласа 

„ЗА”, „против” - 8, „въздържали се” - 5,          

 

            Р Е Ш И :  
 

1. Одобрява промените по общинския бюджет за 

третото тримесечие на 2015 г., съгласно Приложение № 1.                 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград и на Областния управител на Област Разград  в 7-дневен 

срок от приемането му. 



 56

Настоящото решение подлежи на оспорване в срока по АПК 

пред Административен съд – Разград. 
Приложение № 1 

 

С П Р А В К А 

 

за извършените корекции на бюджета през третото тримесечие на 2015 година 
 

 

Корекции по бюджета 
  

Размер 

/ в лева / 
Направление 

1 2 3 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ  01.01.2015 г.  ДО  30.09.2015 г. 
8 622 402 лв. 

Първоначален общ обем на бюджета, приет от 

Общински съвет на сесия на 17.02.2015 г.  
                                                               37 023 559 лв. 

 

 

 

Уточнен общ обем на бюджета към 30.09.2015 

г.  
 

                                                                       45 645 

961 лв. 

в това число: 

 4 492 091 

4 000 000 

130 311 

22 651 

32 022 

75 368 

• Субсидии, трансфери и др.приходи 

• Банков кредит 

• Дарения , в т.ч.: 

- първо тримесечие                                   

               - второ тримесечие                

               - трето тримесечие 

               - четвърто тримесечие                  

в това число: 

КОРЕКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОДОБРЯВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД, 

съгласно чл.124, ал.2 от Закона за публичните финанси 

 

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СПОНСОРСТВА И ДАРЕНИЯ 

през третото тримесечие на 2015 година 

75 368 лв. 

 

Дарение от „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ АД 

За ЦДГ № 4 „Митко Палаузов“ - Разград 

1 230 функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини“ 

Спонсориран концерт от Община Павликени 

За Капански ансамбъл - Разград 

2 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Спонсориран концерт от Община Велики Преслав 
За Капански ансамбъл - Разград 

1 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ АД 

За Дневен център за възрастни хора с увреждания - 
Разград 

700 функция”Социално осигураване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност”Дневни центрове за възрастни хора с 
увреждания“ 

Дарение от „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ АД 

За Дом за възрастни хора с деменция - Разград 

700 функция”Социално осигураване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност”Домове за възрастни хора с 
увреждания“ 
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Дарение от „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ АД 

За Дом за стари хора - Разград 

500 функция”Социално осигураване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност”Домове за стари хора“ 

Дарение от „Каолин“ АД 

За Защитено жилище 
1 654 функция”Социално осигураване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност”Защитено жилище“ 

Дарение от „Блиц вендинг“ЕООД 

За Регионален исторически музей-Разград 

100 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» 

Дарение от НОВИТА АД 

За ПМГ“Акад.Никола Обрешков“ – Разград 

13 000 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” 

Дарение от „Райкови груп“ ЕООД 

За Община Разград 

42 000 функция «Икономически дейности и услуги», 

дейност «Други дейности по икономиката» 

Дарение от „Валентинов В“ ЕООД 

За Община Разград 

10 000 Функция «Икономически дейности и услуги», 

Дейност «Други дейности по икономиката» 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За СОУ“Христо Ботев“-Разград 

97 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища“ 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За ОУ“Отец Паисий“-Разград 

107 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища“ 

Дарение от Таня Вълева Стоянова 
За Регионален исторически музей-Разград 

22 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» 

Спонсориран концерт от Пътинженеринг АД 

За Капански ансамбъл - Разград 

1 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Спонсориран концерт от Електра Арт ЕООД 

За Капански ансамбъл - Разград 

850 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“ 

За ОУ“Св.св.Кирил и Методий“-с.Ясеновец 

118 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища“ 

Дарение от „АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ“ АД 

За МУЦ по ТТ 

500 функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища“ 

Дарение от Стефан Стефанов Савов 
За Зоокът-Разград 

60 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Зоопаркове» 

 

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВИРАНИЯ БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ 

през третото тримесечие на 2015 година 

84 851 лв. 

 

За обучение и обмяна на опит на служители от ДСХ 

– Разград с ДСХ“Гергана“ – Варна 
737 функция «Общи държавни служби», 

дейност «Общинска администрация» 

За печат на книгата на Иван Дойнов „Зимна 
светкавица“ 

1 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За изработването на действаща реплика на Римска 
колесница при провеждането на Исторически 

фестивал „Абритус“ 

4 220 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За изработването на пластики „Орлета“ 4 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За изнесено обучение на служители от ДВХД - 

Разград  

902 функция «Общи държавни служби», 

дейност «Общинска администрация» 
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За написване на сценарий, подготовка, заснемане и 

монтиране на документален филм до 30 минути, 

посветен на културните традиции и исторически 

особености на гр.Разград 

15 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За спортно състезание Лудогорски полумаратон и 

колоездене, организирано от  Клуб за 
приключенски спортове «Зелена стъпка» към ТД 

«Буйна гора» 

500 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Спортни бази и спорт за всички» 

За дейност на Ансамбъл за автентичен фолклор 

„Капанци“-с.Гецово. 

3 000 функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност”Клубове на пенсионери и инвалиди“ 

За участие на Ансамбъл за изворен фолклор 

„Капанска китка“-с.Гецово в Международен 

фестивал „Охридски вълни“ в гр.Охрид, Македония 

4 300 функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност”Клубове на пенсионери и инвалиди“ 

За участие на клуб «Абритус» в Историческия 
фестивал «Савария», Сомбатхей, Унгария 

5 500 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За изработването на пластики 

„Орлета“/окончателно плащане/ 
4 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За благоустрояване и поддържане на зелените и 

тревните площи на входно-изходните артерии на 
гр.Разград 

8 000 функция”Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”,  

дейност“Озеленяване“ 

За изграждане на система за видеонаблюдение в 
сградата на ДСХ-Разград 

7 000 функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност”Домове за стари хора“ 

За организация на събора в с.Ясеновец 1 000 Функция «Икономически дейности и услуги», 

Дейност «Други дейности по икономиката» 

За закупуване на градинска мебел за оформяне на 
кътове за отдих в населените места на Община 
Разград 

14 692 функция”Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”,  

дейност“Други дейности по жилищното 

строителство“ 

За подготовка на терените за изграждане на нови 

детски площадки 

5 000 функция”Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”,  

дейност“Озеленяване“ 

За транспортна услуга 2 400 Функция «Икономически дейности и услуги», 

Дейност «Други дейности по икономиката» 

За транспортна услуга 3 600 Функция «Икономически дейности и услуги», 

Дейност «Други дейности по икономиката» 

 

 

  

 

 

   

 

КОРЕКЦИИ ПО ПАРАГРАФИ 

през третото тримесечие на 2015 година 

 

Заповед № 972/17.07.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград 

 

 

 

 

 

-5 980 

+5 980 

функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност”Други служби и дейности по социалното 

осигуряване, подпомагане и заетостта ”– ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 
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Заповед № 990/21.07.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград 

 

 

 

 

 

-4 330 

+4 330 

функция”Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”,  

дейност”Управление, контрол и регулиране на 
дейностите по ЖС” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1183/28.08.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград 

 

 

 

 

-261 

+261 

функция”Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”,  

дейност”Други дейности по ЖС” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 1235/08.09.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград 

 

 

 

+25 175 

-32 000 

+6 825 

функция”Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”,  

дейност”Други дейности по ЖС” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 51-00 «Основен ремонт»  

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1289/18.09.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград 

 

 

 

-12 672 

+12 672 

функция”Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”,  

дейност”Други дейности по ЖС” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1302/23.09.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград 

 

 

 

-4 000 

+4 000 

функция”Здравеопазване”,  

дейност”Здравни кабинети в училища и детски 

градини” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1344/30.09.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград 

 

 

 

-21 600 

 

+21 600 

функция”Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”,  

дейност”Други дейности по ЖС” – ОД 

§§ 53-00 «Придобиване на НДА» 

дейност”Чистота” – ОД 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1348/30.09.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград 

 

 

 

-5 000 

+5 000 

 

 

-12 000 

+12 000 

-3 000 

+3 000 

 

+42 000 

-42 000 

 

 

-2 000 

+2 000 

-7 000 

+7 000 

Функция“Общи държавни служби“, 

дейност“Държавни и общински дейности и 

служби по изборите“ - ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Дейност «Общинска администрация» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

Дейност «Общински съвет» - ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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-6 000 

+6 000 

-3 000 

+3 000 

 

-100 

+100 

 

 

-3 000 

+3 000 

 

 

+1 500 

+50 

 

-1 550 

 

 

+200 

+15000 

+1 800 

 

-17 000 

 

 

 

 

-500 

+500 

 

-10 000 

+11 200 

-1 200 

 

-6 000 

+6 000 

 

 

 

-2 200 

+2 200 

 

+150 

-150 

 

-6 100 

+6 100 

 

-200 

+200 

-1 500 

+1 500 

 

-1 000 

+1 000 

-100 

+100 

-6 000 

+6 000 

 

+10 000 

+1 600 

 

Функция“Здравеопазване“ 

дейност”Детски ясли“ /ДД/ 

§§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на 

персонала 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

дейност”Детски ясли“ /ОД/ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Здравен кабинет в детски градини и 

училища“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

Функция“Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи“ 

дейност”Клубове на пенсионери и инвалиди“ 

/ОД/ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Други служби и дейности по социалното 

осигуряване и подпомагане“  /ДД/ 

§§ 01-00 „Заплати и възнаграждения на 

персонала 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“ 

дейност”Управление, контрол и регулиране на 
дейностите по жилищното строителство“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Функция“Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“ 

дейност”Дейности по почивното дело и 

социалния отдих“- ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Спортни бази и спорт за всички“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Радиотранслационни възли“ – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Зоопаркове“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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-500 

+500 

-500 

+500 

-4 000 

+4 000 

 

 

-2 000 

+2 000 

 

-1 000 

+1 000 

 

+12 783 

+1 126 

 

-16 009 

+2 100 

 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Управление, контрол и регулиране на 
дейностите по транспорта и пътищата“ – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Други дейности по транспорт, пътища, 
пощи, далекосъобщения“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Приюти за безстопанствени животни“ - 

ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Други дейности по икономиката“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 46-00 „Разходи за членски внос и участие в 

нетърговски организации“ 
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Заповед № 1074/04.08.2015 г. на Кмета на Община  
Разград  

За собствения бюджет на Община Разград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ЦДГ № 3 „Приказка“ – Разград 

 

 

За ЦДГ № 12 „Зорница“ – Разград 

 

 

За ЦДГ „Осми март“ – с.Дянково 

 

 

За ОУ“И.Тургенев“ – Разград 

 

 

 

За отдел „Социални дейности“ 

 

 

 

 

За Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

 

 

+6 500 

 

 

 

 

+20 000 

 

 

+30 000 

+30 000 

-131 000 

 

 

+4 000 

 

 

+4 500 

 

 

+3 000 

 

 

 

+15 000 

 

 

 

 

+3 000 

 

 

 

 

+15 000 

 

 

функция”Образование”,  

дейност”Други дейности по образованието” – 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Функция“Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство, благоустройството и регионалното 

развитие“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Функция“Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“ 

дейност”Спортни бази и спорт за всички“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 43-00 „Субсидии за нефинансови 

предприятия“ 

§§ 51-00 „Основен ремонт“ 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 10-00 «Издръжка» 

функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност”Домове за деца и младежи с умствена 
изостаналост“ - дофинансиране с приходи с 
общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - дофинансиране с приходи 

с общински характер 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 18/25.09.205 г. на Директора на ЦДТ № 

3 „Приказка“ - Разград 

 

 

-6 401 

+6 401 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 46/18.09.2015 г. на Директора на 
ОУ“И.Тургенев“ – Разград  

 

 

-4 000 

+4 000 

-360 

+360 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД-08-135/18.09.2015 г. на Директора на 
ОУ“В.Левски“ - Разград 

 

 

-21 000 

+21 000 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № РД-08-136/18.09.2015 г. на Директора на 
ОУ“В.Левски“ - Разград 

 

 

 

-1 102 

+1 102 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – – 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 0079/30.09.2015 г. на Директора на 
МУЦ по ТТ - Разград 

 

 

-12 500 

+12 500 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД 328/28.08.2015 г. на Директора на 
ОУ“Отец Паисий“ – Разград  

 

 

+7 000 

-7 000 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № РД 23/29.09.2015 г. на Директора на 
ОУ“Отец Паисий“ – Разград  

 

 

-5 500 

+5 500 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 00032/05.10.2015 г. на Директора на 
ГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ – Разград  

 

 

-9 030 

+9 030 

-2 014 

+2014 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 83/29.09.2015 г. на Директора на 
ОУ“Н.Икономов“ – Разград  

 

 

-610 

+610 

-3 608 

+3608 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 325/30.09.2015 г. на Директора на ЦДГ 

 № 12 „Зорница“ - Разград 

 

 

-300 

+300 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 284/30.09.2015 г. на Директора на ЦДГ 

 № 12 „Зорница“ - Разград 

 

 

-3 000 

+3 000 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 119/16.09.2015 г. на Директора на ЦДГ  

№ 4 „Митко Палаузов“ – Разград 

 

 

-6 194 

+6 194 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 016.02.10.2015 г. на Директора на ЦДГ  

№ 6 „Шестте ястребинчета“ – Разград 

 

 

-4 515 

+4 515 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 018/02.10.2015 г. на Директора на ЦДГ  

№ 6 „Шестте ястребинчета“ – Разград 

 

 

-9 000 

+9 000 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед от 30.09.2015 г. на Директора на ЦДГ 

 № 2 „Лудогорче“ - Разград 

 

 

-840 

+840 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 
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Заповед № 1354/01.10.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За кметство Дянково 

 

 

 

-1 000 

+1 000 

 

-530 

+530 

Функция“Общи държавни служби“, 

дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Дейност «Общинска администрация» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 479-1/31.08.2015 г. на Директора на 
СОУ“Хр.Ботев“ - Разград 

 

 

+1 100 

-1 100 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 479-2/31.08.2015 г. на Директора на 
СОУ“Хр.Ботев“ - Разград 

 

 

-6 000 

+6 000 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 41/30.09.2015 г. на Директора на 
СОУ“Хр.Ботев“ - Разград 

 

 

-200 

+200 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 41-1/30.09.2015 г. на Директора на 
СОУ“Хр.Ботев“ - Разград 

 

 

-1 500 

+1 500 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 41-2/30.09.2015 г. на Директора на 
СОУ“Хр.Ботев“ - Разград 

 

 

+1 000 

-1 000 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Заповед № РД-23-007/02.10.2015 г. на Директора на 
ПМГ“Акад.Н.Обрешков“ – Разград  

 

 

+2 539 

-2 539 

 

-133 

+133 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 15/28.09.2015 г. на Директора на ЦДГ 

 „Осми март“- с.Дянково 

 

 

-3 426 

+3 426 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1077/04.08.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За отдел“Образование“ 

 

 

-5 000 

+2 003 

+2 997 

функция”Образование”,  

дейност”Други дейности по образованието” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1369/07.10.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За отдел“Образование“ 

 

 

-4 600 

+4 600 

 

-7 000 

+7 000 

 

-3 000 

+3 000 

-1 000 

+1 000 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Други дейности по образованието” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № РД-731-20/06.10.2015 г. на Директора на 
ОУ“Д-р П.Берон“-с.Осенец 

 

 

-410 

+410 

 

 

+180 

-180 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Общообразователни училища” – 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1158/24.08.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Паркстрой“ 

 

 

 

+3 270 

-3 270 

функция”Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”,  

дейност“Чистота“ – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № РД-15-66/27.07.2015 г. на Директора на 
Общежитие за средношколци – Разград  

 

+2 700 

-2 700 

В приходната част 
§§ 24-04 „Приходи от продажба на стоки и 

услуги“ 

§§ 24-05 „Приходи от наем имущество“ 

Заповед № РД-15-67/28.07.2015 г. на Директора на 
Общежитие за средношколци – Разград  

 

 

+300 

-300 

функция”Образование”,  

дейност”Общежития” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1356/01.10.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Регионална библиотека „Проф.Б.Пенев“- Разград 

 

 

 

+2 300 

-2 300 

+3 000 

-3 000 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Библиотеки с национален и регионален 

характер» - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1345/30.09.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

 

+14 439 

+1 041 

 

-30 671 

+15 191 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - дофинансиране с приходи 

с общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1346/30.09.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

-1 500 

+1 500 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № РД-103-22/12.09.2015 г. на Директора на 
ОУ“Отец Паисий“ – с.Дянково 

 

 

-1 000 

+1 000 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № РД-15-15/29.09.2015 г. на Директора на 
ОУ“Н.Вапцаров“ – Разград 

 

 

+35 

-35 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1185/28.08.2015 г.на Кмета на Община 
Разград 

За  ОП“УСХПД“ 

 

 

-3 627 

+3 627 

функция”Образование”,  

дейност”Столове” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 
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Заповед № 1347/30.09.2015 г.на Кмета на Община 
Разград 

За  ОП“УСХПД“ 

 

 

-620 

+620 

функция”Образование”,  

дейност”Столове” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 10/23.09.2015 г. на Директора на ЦДГ 

 № 5 „Незабравка“ - Разград 

 

 

-1 375 

+1 375 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 081/30.09.2015 г. на Директора на ЦДГ  

№ 2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

 

 

-4 051 

+4 051 

функция”Образование”,  

дейност”Целодневни детски градини” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 1372/07.10.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Общински културен център - Разград 

 

 

-563 

+563 

-7 830 

+7 830 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1371/07.10.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За  Капански ансамбъл-Разград 

 

 

 

-400 

+400 

 

-5 550 

+5 550 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 1206/03.09.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Ремонтстрой“  

 

 

 

+1 500 

-1 500 

 

-5 000 

+5 000 

функция”Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”,  

дейност”Други дейности по ЖС” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1355/01.10.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Ремонтстрой“  

 

 

 

-2 000 

+2 000 

функция”Жилищно строителство, БКС и 

опазване на околната среда”,  

дейност”Други дейности по ЖС” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед 1159/24.08.09.2015 г.на Кмета на Община 
Разград 

За  Център за работа с деца 

 

 

-2 000 

+2 000 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни дейности” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед 1160/24.08.09.2015 г.на Кмета на Община 
Разград 

За  Център за работа с деца 

 

 

-4 000 

+4 000 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни дейности” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 12/09.10.2015 г. на Директора на 
Спортно училище – Разград 

 

 

-300 

+300 

 

 

-200 

+200 

функция”Образование”,  

дейност”Спортни училища” – ДД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Спортни училища” – дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № ФД128-039/30.09.2015 г. на Директора 
на ОУ“Елин Пелин“ – с.Стражец 

 

 

+1 500 

-1 500 

 

 

+1 630 

-1 630 

функция”Образование”,  

дейност”Общообразователни училища” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Общообразователни училища” – 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1083/06.08.2015 г.на Кмета на Община 
Разград 

За  ОП“Разградлес“ 

 

 

 

-50 000 

+50 000 

функция”Икономически дейности и услуги”,  

дейност”Други дейности по селско, горско 

стопанство, лов и риболов” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 1217/04.09.2015 г.на Кмета на Община 
Разград 

За  ОП“Разградлес“ 

 

 

 

-16 925 

+16 925 

функция”Икономически дейности и услуги”,  

дейност”Други дейности по селско, горско 

стопанство, лов и риболов” – ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

Заповед № 1370/07.10.2015 г.на Кмета на Община 
Разград 

За  ОП“Разградлес“ 

 

 

 

+25 000 

 

-25 000 

функция”Икономически дейности и услуги”,  

дейност”Други дейности по селско, горско 

стопанство, лов и риболов” – ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № 1341/30.09.2015 г. на Кмета на Община 
Разград 

За отдел „Социални дейности“ 

 

 

-7 000 

+7 000 

 

-300 

+300 

-7 300 

+7 300 

 

 

-400 

+400 

-3 000 

+3 000 

 

-1 000 

+1 000 

-2 761 

+2 761 

 

 

 

+14 680 

-15 000 

+320 

 

 

 

-2 700 

+2 700 

 

 

-5 489 

+5 489 

 

-3 000 

+3 000 

 

-500 

+500 

-1 000 

+1 000 

функция”Социално осигураване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност“Центрове за настаняване от семеен тип“-

ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Домове за стари хора“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Центрове за социална рехабилитация и 

интеграция“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Домове за възрастни хора с деменция“ – 

ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Домове за деца и младежи с умствена 
изостаналост“ – дофинансиране с приходи с 
общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски 

от работодатели“ 

дейност”Защитено жилище за хора с психични 

разстройства“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Дневни центрове за възрастни хора с 
увреждания“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Център за обществена подкрепа“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Домашен социален патронаж“ – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, във връзка с чл.64 от Правилника за органзиацията и 

дейността на Общински съвет-Разград, неговите комииси и 

взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-

2019 година ви давам 15 минути почивка, за да можем да отстраним 

техническия проблем на пулта на колегата Иво Димитров.  
Благодаря Ви. 

 

ПОЧИВКА 
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ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я 7 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №592. 

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

Относно: Одобряване проект за Подробен устройствен 

план – план за улична регулация, план за регулация на  кв.257  

по плана на гр.Разград и  на   образуваните от него   нови 

квартали № 257 и 832 по плана  на гр.Разград, Община Разград.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми колеги, 

          С Искане с вх.№ 103-05-2712/23.02.2015 г. Петър Христов, 
като собственик на имот с идентификатор  61710.502.3649 в кв.257 

по плана на гр.Разград, община Разград е поискал разрешение за 
изработване на изменение на подробен устройствен план – план за 
регулация. На основание становището на главния архитект на 
общината, зам.-кметът е разрешил изработването на изменение на 
подробен устройствен план – план за регулация. Изготвен е проект 
за подробен устройствен план.  Съгласно действащият регулационен 

план на кв.257, одобрен със Заповед №336/1982г. -  е предвидено 

участъка от ул.”Г.С.Раковски” да бъде с ширина  11.00 м  /северната 
част от 5.00 м, а южната част от 6.00 м спрямо оста на пътя/.                                          
             Съществуващата улична регулация е приложена по времето 

на действие на предходния план от 1960 г. при ширина на уличната 
регулация от 10.00 м. 

Със сега действащия план се предвижда уширяване на 
уличната регулация с 1.00 м в посока на юг към поземлени имоти с 
идентификатори, имате ги колеги няма Ви ги чета. Във връзка с 
прилагане на действащата улична регулация части от 
горепосочените имоти  следва да бъдат отчуждени във връзка с 
реализиране на мероприятието уширение на улица. 

Съгласно същия план за регулация на кв.257 се предвижда 
част от северния тротоар на съществуващата ул.”Стефан Попилиев” 

да бъде присъединена към парцел № ІV -„Жилищно строителство”, 

а платното за движение и южния тротоар на същата улица да бъде 
присъединена към парцел VІІ-„Църква”. 
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Необходимо е да се създаде регулация на съществуващата ул. 

”Стефан Попилиев”, тъй като тя осигурява достъп до имотите с лице 
към нея. 

Предвижданията на плана  по отношение на уличната 
регулация не са реализирани. До момента не са започнали действия 
по отчуждаване на  частите от имотите отредени за улица                                                                             
и за парцел с № ІV- „Жилищно строителство”, както и не е 
извършено урегулирането на парцел с № VІІ-„Църква”. На 
основание чл.134, ал.2, т.1, във връзка с чл.208 и §70 от ПЗР на ЗИД 

на ЗУТ са  изтекли сроковете за започване на отчуждителна 
процедура. Това налага изменение на действащият подробен 

устройствен план. 

Проектът за изменение на регулацията включва следните 
изменения в регулацията и уличната регулация: 
          С изменението на плана за улична регулация /ПУР/ на кв.257 

по плана на гр.Разград се заличава предвиденото уширение в 
участъка от ул.”Г.С.Раковски” и се променя ширината на  10.00 м 

/северната част от 5.00 м и  южната част от 5.00 м спрямо оста на 
пътя/. 
           По съществуващата асфалтова улица ”Стефан Попилиев” се 
проектира улична регулация с ос определена от нови осови точки 

о.т.1282”б”-1294”б” и с ширина 8.00 м /2х4.00 м полуширини 

симетрично на пътя/, като се заличават о.т.1282”а” и 1294. За 
свързване на осите на ул.”Георги С.Раковски” с ул.”С.Катрафилов” 

се поставят нови осови точки о.т.1293”б” и 1294”а”, а се заличава 
о.т.1293. Господин Сергев, сложни работи.                                                                                                                             

В резултат на проектирането  на  улична регулация по ул.” 

Стефан Попилиев” досегашния квартал с № 257 се разделя на два 
нови квартала: северен квартал с № 257 и южен с нов  № 832. 

Външните улично-регулационни линии на кв.257  и 832 се 
поставят по съществуващи имотни граници  по зелени и кафяви 

щрихи и поправки и надписи, при което се променят очертанията на 
поземлени имоти  с №№ І-1320,1321 „КОО”, ІІ-1318, ІІІ-1316, ІV-

Жилищно строителство, V-1317 и VІ-1319, а за имот с 
идентификатор 61710.502.3649 се образува  урегулиран поземлен 

имот с  № VІІ-3649 в кв.257 и   се заличават парцел VІІ-„Църква” и 

VІІІ-„За трафопост и магазин” в кв.257 и се образуват урегулирани 

поземлени имоти по имотни граници с № І-„Църква” и ІІ-„За 
трафопост и магазин” в кв.832 по плана на гр.Разград. 

С предложеното изменение се постига икономичност на 
подробния устройствен план. Съществуващите улици са с размери 

съответстващи на ЗУТ и промяната на уличната регулация само ще 
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запази всички елементи на транспортната и  техническата 
инфраструктура. 
           Изработеният проект е разгледан от Общинския експертен 

съвет по устройство на територията с Решение № ІХ  по Протокол 

№ 8/02.07.2015 г. и допуснат за обявяване на проекта. Обявлението е 
публикувано в Държавен вестник бр.57/28.07.2015 г., съгласно 

чл.128, ал.1, от ЗУТ, във вестник „Екип 7” от 07.08.2015 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 №  VІІ по Протокол № 

12/17.09.2015 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, т.1, във връзка с чл.208 и §70 от ПЗР на 
ЗИД на Закона за устройство на територията, предлагам Общинския 
съвет да реши: 

1. Одобрява изменението на плана за улична регулация и план 

за регулация на кв.257 /двеста петдесет и седем/ и на образуваните 
от него нови квартали с №№ 257 /двеста петдесет и седем/ и  832 

/осемстотин тридесет и две/ по плана на гр.Разград, съгласно 

нанесените изменения със зелен и 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. 

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. 

Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, тази докладна записка е разгледана в три 

постоянни комисии, 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 устройство и 

развитие на територията, транспорт на Общината. Господин 

Анастасов, моля да докладвате решението на комисията. 
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Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 

Докладната записка е разгледана на заседание на постоянната 
комисия и е подкрепена с 8 гласа „ЗА“, без  „против“ и „въздържали 

се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

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

 

Г-н Калоян Монев  – Председател на ПК 

Докладната записка беше разгледана на постоянната комисия 
по законност, и с 6 гласа „ЗА“, без  „против“ и „въздържали се“, 

беше подкрепена. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на 
Общината, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров  – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Докладната записка с вх.№592/10.12.2015 г. беше разгледана 
от постоянната комисия и подкрепена с 10 гласа „ЗА“, без  „против“ 

и без „въздържали се“. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Колеги, имате възможност да зададете 
въпросите си към вносителя. Няма желаещи за въпроси. Мнения, 
становища, предложения във връзка с тази докладна записка? Няма 
желаещи. Пристъпваме към гласуване. Моля Ви гласувайте 
електронно. 

Поради констатиран проблем в електронната система на пулт №1, 

гласуването на общински съветник Иво Димитров се осъществява в 

съответствие с изискванията на чл.78, ал.2, т.3 от Правилника. 

Поради което резултата от гласуването е както следва: 

 

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2015 г. – поименно гласуване 
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№ 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 +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 13 

 

С Искане с вх.№ 103-05-2712/23.02.2015 г. Петър Ангелов 

Христов, като собственик на имот с идентификатор  

61710.502.3649 в кв.257 по плана на гр.Разград, община Разград е 
поискал разрешение за изработване на изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация. На основание 
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становището на главния архитект на общината, зам.-кметът е 
разрешил изработването на изменение на подробен устройствен 

план – план за регулация. 

  Изготвен е проект за подробен устройствен план. 

  Проектът за изменение на регулацията включва следните 
изменения в регулацията и уличната регулация: 

  С изменението на плана за улична регулация /ПУР/ на 

кв.257 по плана на гр.Разград се заличава предвиденото 

уширение в участъка от ул.”Г.С.Раковски” и се променя 

ширината на  10.00 м /северната част от 5.00 м и  южната част от 

5.00 м спрямо оста на пътя/. 

 По съществуващата асфалтова улица ”Стефан Попилиев” 

се проектира улична регулация с ос определена от нови осови 

точки о.т.1282”б”-1294”б” и с ширина 8.00 м /2х4.00 м 

полуширини симетрично на пътя/, като  се заличават 

о.т.1282”а” и 1294. За свързване на осите на ул.”Георги 

С.Раковски” с ул.”С.Катрафилов” се поставят нови осови точки 

о.т.1293”б” и 1294”а”, а се заличава о.т.1293.                                                                               

В резултат на проектирането  на  улична регулация по ул.” 

Стефан Попилиев” досегашния квартал с № 257 се разделя на 

два нови квартала: северен квартал с № 257 и южен с нов  № 

832. 

Външните улично-регулационни линии на кв.257  и 832 се 
поставят по съществуващи имотни граници  по зелени и кафяви 

щрихи и поправки и надписи, при което се променят 

очертанията на поземлени имоти  с №№ І-1320,1321 „КОО”, ІІ-
1318, ІІІ-1316, ІV-Жилищно строителство, V-1317 и VІ-1319, а за 

имот с идентификатор 61710.502.3649 се образува  урегулиран 

поземлен имот с  № VІІ-3649 в кв.257 и   се заличават парцел 

VІІ-„Църква” и VІІІ-„За трафопост и магазин” в кв.257 и се 
образуват урегулирани поземлени имоти по имотни граници с 
№ І-„Църква” и ІІ-„За трафопост и магазин” в кв.832 по плана 

на гр.Разград. 

С предложеното изменение се постига икономичност на 

подробния устройствен план. Съществуващите улици са с 
размери съответстващи на ЗУТ и промяната на уличната 

регулация само ще запази всички елементи на транспортната и  

техническата инфраструктура. 

Изработеният проект е разгледан от Общинския експертен 

съвет по устройство на територията с Решение № ІХ  по 

Протокол № 8/02.07.2015 г. и допуснат за обявяване на проекта. 

Обявлението е публикувано в Държавен вестник 
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бр.57/28.07.2015 г., съгласно чл.128, ал.1 от ЗУТ, във вестник 

„Екип 7” от 07.08.2015 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 №  VІІ по 

Протокол № 12/17.09.2015 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, т.1, във връзка с чл.208 и §70 от ПЗР 

на ЗИД на Закона за устройство на територията,  Общински 

съвет – Разград, след поименно гласуване с  32 гласа „ЗА”, 

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

 

            Р Е Ш И :  

 

1. Одобрява изменението на плана за улична регулация и 

план за регулация на кв.257 /двеста петдесет и седем/ и на 

образуваните от него нови квартали с №№ 257 /двеста петдесет 

и седем/ и  832 /осемстотин тридесет и две/ по плана на 

гр.Разград, съгласно нанесените изменения със зелен и кафяв 

цвят линии, щрихи и надписи в приложения проект, 

представлаващ 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. 

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. 
В отделен файл е приложена скица на квартал №257 – гр. 

Разград,която е неразделна част от решение № 13. 

 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с 
вх.№593. 

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

Относно: Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ 

- парцеларен план - трасе с обща дължина  111,34 л. м. – за 
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водопровод до поземлен имот с идентификатор 61710.53.8  по 

Кадастралната карта  на гр. Разград, община Разград.   

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми колеги, 

С Решение № 818 по Протокол № 59/26.05.2015 г. Общински 

съвет Разград е одобрил Задание за изработване на проект за 
подробен устройствен план  и e разрешил изработването на проект 
за подробен устройствен план – план  за застрояване  на част от 
поземлен имот с  идентификатор 61710.53.8 по кадастралната карта 
на  гр.Разград, община Разград, в м. “Алчака“  и парцеларен план за  
водоснабдяване  до имот с идентификатор 61710.53.8, собственост 
на  Гаврил Николаев Колев. 

Изготвен е проект за подробен устройствен план- парцеларен 

план за елементите на техническата инфраструктура трасе за 
водоснабдяване на имот с  идентификатор 61710.53.8 по 

кадастралната карта на гр.Разград, м. “Алчака“, през имот с 
идентификатор 61710.53.1, представляващ полски път, общинска 
собственост  и през имоти с идентификатори 61710.53.8 и 

61710.53.9, представляващи нива, частна собственост на 
инвеститора. Трасето е с обща дължина  111,34 л. м. /а през 
общинския имот дължината на трасето е 1,67 л.м./,  съгласно 

парцеларния план. Представено е предварително становище на  
„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр.Разград. 

Изработеният проект е разгледан от Общинския експертен 

съвет по устройство на територията с Решение №  V по Протокол № 

12/17.09.2015 г. и допуснат за обявяване на проекта- план за 
застрояване и за трасето - процедиране по Закона за опазване на 
земеделската земя /ЗОЗЗ/. 

Проектът за подробен устройствен план е обявен  на всички 

заинтересовани лица. В установения срок съгласно чл.128, ал.5 от 
ЗУТ не са направени възражения, предложения  и искания по 

проекта. 
С  Решение КЗЗ-21 от 08.09.2015 г., т.27  Комисията за 

земеделските земи – София утвърждава трасе за проектиране на 
водопровод, с дължина 111,34 м, преминаващо през земеделска 
територия, поземлен имот с идентификатор 61710.53.1 – полски път, 
общинска собственост и през имоти с идентификатори 61710.53.8 и 

61710.53.9, представляващи ниви, собственост на инвеститора 
Гаврил Николаев Колев  за изграждане на обект „База за 
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селскостопанска продукция и инвентар”  в имот с идентификатор 

61710.53.8  в землището на гр.Разград, Община Разград. 

Изработеният проект е приет от Общинския експертен съвет 
по устройство на територията с Решение № ІІ по Протокол № 

14/19.11.2015 год. – проектът за парцеларен план е допуснат за 
одобряване от Общинския съвет на основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ. 

На основание  гореизложеното и чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от 
ЗМСМА,  чл.129, ал. 1 и чл.110, ал.1, т.5 от Закона за устройство на 
територията и Решение № КЗЗ-21 от 08.09.2015 г., т.27  на 
Комисията за земеделските земи – София, предлагам Общинския 
съвет да вземе следното решение: 

1. Одобрява  подробен устройствен план - парцеларен  план за 
елементи на техническата инфраструктура извън границите на 
урбанизираната територия – трасе  за водоснабдяване на имот с 
идентификатор 61710.53.8 по кадастралната карта на гр.Разград, 

Община Разград, собственост на инвеститора  Гаврил Николаев 
Колев,  през поземлен имот с идентификатор 61710.53.1, 

представляващ полски път, общинска собственост и през поземлени 

имоти с идентификатори 61710.53.8 и 61710.53.9, представляващи 

ниви,  собственост на инвеститора в  землището на  гр.Разград, 

Община Разград, с обща дължина на трасето 111,34 л. м. /а през 
общинския имот дължината на трасето е 1,67 л.м./,  съгласно 

приложения парцеларен план. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 
Община Разград и Областния управител на Област Разград и се 
обнародва в „Държавен вестник” в 7-дневен срок от приемането му. 

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

вестник” пред Административен съд Разград. 

Завърших. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разглеждана в три 

постоянни комисии, 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 устройство и 

развитие на територията, транспорт на Общината. Моля 
председателите на комисиите да докладват. Господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 
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Докладната записка беше  подкрепена с 9 гласа „ЗА“, без  
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря. ПК по законност, господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев  – Председател на ПК 

Докладната записка беше подкрепена,  със 7 гласа „ЗА“, без  
„против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на 
Общината, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров  – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Тази докладна записка беше разгледана на постоянната 
комисия, на нейното заседание и след гласуване беше подкрепена с 
10 гласа „ЗА“, без  „против“ и без „въздържали се“. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Колеги, имате възможност да зададете 
въпроси към вносителя. Няма желаещи. Мнения, предложения, 
становища? Няма желаещи да направят такива. Колеги, който 

подкрепя докладната записка във връзка с чл.21, ал.1, т.8 и т.11, я 
подлагам на поименно гласуване чрез електронната система, моля 
гласувайте. 

Поради констатиран проблем в електронната система на пулт №1, 

гласуването на общински съветник Иво Димитров се осъществява в 

съответствие с изискванията на чл.78, ал.2, т.3 от Правилника. 

Поради което резултата от гласуването е както следва: 

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2015 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 +   
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5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 14 

 

С Решение № 818 по Протокол № 59/26.05.2015 г. 
Общински съвет Разград е одобрил Задание за изработване на 

проект за подробен устройствен план  и e разрешил 

изработването на проект за подробен устройствен план – план  

за застрояване  на част от поземлен имот с  идентификатор 

61710.53.8 по Кадастралната карта на  гр.Разград, община 

Разград, в м. “Алчака“  и парцеларен план за  водоснабдяване  
до имот с идентификатор 61710.53.8, собственост на  Гаврил 

Николаев Колев. 
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Изготвен е проект за подробен устройствен план- 

парцеларен план за елементите на техническата 

инфраструктура трасе за водоснабдяване на имот с  
идентификатор 61710.53.8 по кадастралната карта на 

гр.Разград, м. “Алчака“, през имот с идентификатор 61710.53.1, 

представляващ полски път, общинска собственост  и през имоти 

с идентификатори 61710.53.8 и 61710.53.9, представляващи нива, 

частна собственост на инвеститора. Трасето е с обща дължина  

111,34 л. м. /а през общинския имот дължината на трасето е 1,67 

л.м./,  съгласно парцеларния план. 

Представено е предварително становище на  

„Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр.Разград. 

Изработеният проект е разгледан от Общинския експертен 

съвет по устройство на територията с Решение №  V по 

Протокол № 12/17.09.2015 г. и допуснат за обявяване на проекта- 

план за застрояване и за трасето - процедиране по Закона за 

опазване на земеделската земя /ЗОЗЗ/. 

Проектът за подробен устройствен план е обявен  на 

всички заинтересовани лица. 

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

направени възражения, предложения  и искания по проекта. 

С  Решение КЗЗ-21 от 08.09.2015 г., т.27  Комисията за 

земеделските земи – София   утвърждава трасе за проектиране 
на водопровод, с дължина 111,34 м, преминаващо през 
земеделска територия, поземлен имот с идентификатор 

61710.53.1 – полски път, общинска собственост и през имоти с 
идентификатори 61710.53.8 и 61710.53.9, представляващи ниви, 

собственост на инвеститора Гаврил Николаев Колев  за 

изграждане на обект „База за селскостопанска продукция и 

инвентар”  в имот с идентификатор 61710.53.8  в землището на 

гр.Разград, Община Разград. 

Изработеният проект е приет от Общинския експертен 

съвет по устройство на територията с Решение № ІІ по 

Протокол № 14/19.11.2015 год. проектът за  парцеларен план за 

водоснабдяване е допуснат за одобряване от Общинския съвет 

на основание чл.129, ал. 1 от ЗУТ. 

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

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

на територията и Решение № КЗЗ-21 от 08.09.2015 г., т.27  на 

Комисията за земеделските земи – София,  Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване  с 32 гласа „ЗА”, „против” - 

няма, „въздържали се” - няма,          
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Р Е Ш И : 
 

1. Одобрява  подробен устройствен план - парцеларен  

план за елементи на техническата инфраструктура извън 

границите на урбанизираната територия – трасе  за 

водоснабдяване на имот с идентификатор 61710.53.8 по 

кадастралната карта на гр.Разград, Община Разград, 

собственост на инвеститора  Гаврил Николаев Колев,  през 
поземлен имот с идентификатор 61710.53.1, представляващ 

полски път, общинска собственост и през поземлени имоти с 
идентификатори 61710.53.8 и 61710.53.9, представляващи ниви,  

собственост на инвеститора в  землището на  гр.Разград, 

Община Разград, с обща дължина на трасето 111,34 л. м. /а през 
общинския имот дължината на трасето е 1,67 л.м./,  съгласно 

приложения парцеларен план. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Разград и Областния управител на Област Разград и се 
обнародва в „Държавен вестник” в 7-дневен срок от приемането 

му. 

3. Настоящото решение подлежи  на оспорване по реда на 

чл.215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в 

„Държавен вестник” пред Административен съд Разград. 
В отделен файл е приложена скица, която е неразделна част от 

решение №14. 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №594. 

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

Относно: Определяне на общински съветници за членове  
в състава на комисия  по чл.2 ал.3 от Наредба № 21 на 

Общински съвет Разград за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост  на територията на Бизнес зона 

„Перистър” гр.Разград. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В резултат на изпълнен  проект BG 2004/016-711-11.03 

„Конверсия на бивша военна база”  гр. Разград, Община Разград 
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придоби собственост върху имот  с идентификатор 61710.505.340 по 

кадастралната карта на град Разград, одобрена със Заповед РД-18-

37/10.03.2008 година на Изп. Директор на АГКК, с площ от 
202 188,25 /двеста и две хиляди сто осемдесет и осем цяло двадесет 
и пет стотни/ квадратни метра, с адрес:област Разград, община 
Разград, град Разград, бул.”Априлско въстание” №4.Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: За друг вид производствен, складов обект.Стар 

идентификатор: квартал 334, УПИ IX- 2519, заедно с построените в 
него сгради.  

С Решение №741 по Протокол №41 от 27.07.2010 година на 
Общински съвет Разград е одобрено изменението на плана за 
регулация на част от квартал 334 /триста тридесет и четири/ и на 
образуваните от него нови квартали №№667, 668, 669, 670, 671, 672, 

673 и 674 по плана на град Разград, като са обособени 48 броя 
урегулирани поземлени имоти с отреждане „За търговски и 

складови дейности”; „За техническа инфраструктура”; „За 
озеленяване”; „За творчески ателиета”; „За хотелски комплекс”; „За 
трафопост” и „За изложбена зала и рекреативна дейност”. 

За управлението и експлоатацията на имотите на територията 
на Бизнес зона „Перистър” с решение на Общинския съвет е 
създадено ОП „Бизнес зона „Перистър” град Разград и е приета 
Наредба №21 за управление и разпореждане с имотите общинска 
собственост  на територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград.  

Съгласно  чл.2, ал.3 от наредбата подпомагането дейността по 

управление на Бизнес зона „Перистър” се осъществява от 
определена със заповед на кмета на общината комисия в състав от 
седем души, в т.ч. и трима общински съветници, определени с 
решение на Общински съвет Разград. 

Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА   и чл.2, ал.3 от  Наредба № 21 на Общински съвет Разград 

за управление и разпореждане с имотите общинска собственост  на 
територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, предлагам 

Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 
1.Определя  за членове на комисията  по чл.2 ал.3  от Наредба 

№ 21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с 
имотите общинска собственост  на територията на Бизнес зона 
„Перистър” гр.Разград общинските съветници -1,2,3 – 

предложенията.  
   2.Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Разград и Областния управител на Област Разград в 7-

дневен срок от приемането му. 
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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, моля Ви да 
докладвате как е протекло гласуването във вашата постоянна 
комисия. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Докладната бе разгледана и  подкрепена с 8 гласа „ЗА“, без  
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

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

 

Г-н Калоян Монев  – Председател на ПК 

Благодаря Ви, госпожо председател. 

Докладната записка беше разгледана на заседание проведено 

на 16 декември, и с 8 гласа „ЗА“, без  „против“ и „въздържали се“, бе 
приета. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате ли въпроси към тази докладна 
записка? Няма такива. Очаквам Вашите предложения, за да 
попълним бройката на общинските съветници, които ще влязат като 

членове на тази комисия по чл.2, ал.3 от Наредба №21. Заповядайте, 
госпожо Христова. 

 

Г-жа Марина Христова – ПП „ГЕРБ“ 

Предлагам Стефан Стефанов за член на комисията по чл.2, 

ал.3 от Наредба №21 на Общински съвет-Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 
Бизнес зона „Перистър“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Доктор Апти. 
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Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря Ви. От името на нашата политическа група, правим 

предложение един от общинските съветници да бъде господин 

Хасан Хасанов. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте.  
 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Предложението ми е за господин Иво Димитров. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други предложения? Господин Христов. 
 

Г-н Божинел Христов– „Кауза Разград“ 

Ако може да направя предложение след госпожа Елка 
Неделчева. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева. Това жест на кавалерство ли е? 

 

Г-н Божинел Христов– „Кауза Разград“ 

Да.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря на господин Христов за кавалерския жест.  
Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 

От името на групата съветници от „БСП“, правя предложение 
член на комисията по чл.2, ал.3 от Наредба №21, да бъде избран 

адвокат Стоян Димитров. Мотивите: считаме, че с огромния си опит 
не само като юрист, а и като дългогодишен общински съветник, 

който в един от предходните мандати оглавяваше ПК по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен 

контрол, той ще бъде изключително полезен за работата на тази 

комисия. Благодаря Ви. Правя и писмено предложението. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Неделчева. Господин Христов. 
 

Г-н Божинел Христов– „Кауза Разград“ 
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От името на „Кауза Разград“, правя предложение за член на 
комисията доктор Калоян Монев. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Ханчев. 
 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Оттеглям направеното преди малко предложение. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Оттегляте Вашето предложение за общински съветник Иво 

Димитров? 

 

Г-н Митко Ханчев – „Реформаторски блок“ 

Да.  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Госпожо председател, може ли докато общинските съветници, 

които направиха предложение и ги внасят в писмен вид, аз да изразя 
становище не свързано със състава на комисията, а по общи линии 

за тази докладна? Тъй като сме и в режим на становища.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте, колега Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Бизнес зона „Перистър“ е един изключително успешен проект, 
който се развива вече няколко години на територията на Община 
Разград, и то е едно от малкото места където фирмите и новите 
предприемачи успяват да реализират своите инвестиционни 

намерения. Имам поглед към Бизнес зона „Перистър“  още от 
самото и създаване в по предходния Общински съвет и с радост 
установявам, че вече на територията на Бизнес зоната има десетки 

фирми, които освен, че наеха парцелите, които се предлагат там, 

направиха сигурно инвестиции за милиони левове  и това е едно 

място, където се насърчава бизнес климата в общината. Смятам, че 
занапред тепърва трябва да продължим да развиваме духа на 
предприемачеството в града, именно и в тази зона. Няма да скрия от 
Вас, че по повод такса битови отпадъци в „Бизнес зоната“ ме 
занимаваха няколко фирми и ще Ви дам един конкретен пример. 

Малка фирма с брой около десетина души, които работят там, 
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инвестира 200 х.лв. в бизнес зоната в предходната година и в 
началото на тази година, като изгради едно малко хале с магазини и 

производствен обект. Тази фирма въз основа на данъчната оценка, 
която е определена според нашите условия в Наредба №14, трябва 
да плати такса – битови отпадъци в порядъка на 5 000 лв. годишно. 

Идва при мен управителя на фирмата и казва „така и така…“, 

адвокат Монев, за мен е невъзможно да извадя тези пари при 

положение, че при мен работят 10 души и ние генерираме съвсем 

минимално количество битови отпадъци. И за това още веднъж Ви 

призовавам, наистина в началото на следващата година да седнем и 

да помислим как точно ще намерим начин за решение на този 

проблем, не само за такса-битови отпадъци, а изобщо за 
отношението на общината към тези фирми, които инвестират своите 
пари за развитие на бизнеса в общината. Благодаря.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. Колега Димитров, заповядайте. Становище 
ли искате да изразите? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не, аз искам да взема отношение по това, което преди малко 

се дискутира. Ако не беше Вашия въпрос щях да започна с „късно е 
либе за китка“, защото преди малко тези добри намерения бяха 
сведени до нула с неприемането на предложенията в Наредба №14, 

които щяха да урегулират и да решат този проблем. Отлагайки го с 
още една година, аз виждам как сме тръгнали по надолнището и 

този мандат да си отиде без да се направи нищо конкретно. Когато 

може да се направи нещо конкретно, трябва да се прави, а иначе 
голи излеяния какво смятаме и какво ще правим беше до края на 
първия тур, когато всички обещаваха, че ще работят след 

избирането си за благото на българския бизнес в Разград. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Димитров, бих се радвала повече, ако не ви 

работеше микрофона отколкото пулта.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз съм достатъчно гръмогласен да мога да го кажа и без 
микрофон.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 
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Искам само да кажа и на колегата Калоян Монев, и на Вас, че 
няма как за един месец да се променят абсолютно всички неща, 
които са се случвали в рамките на повече от 20 години, да не броим 

и други назад. Другото, което е, че абсолютно това управление, 
настоящото вече на Община Разград, има волята за промяна във 
всички наредби, които касаят различните области и дейности в 
общината. Това обаче няма как да се случи с магическа пръчка, за 
него се изисква технологично време и искам всички много ясно да 
си дадат сметка за това, че ние в момента получаваме едно 

наследство и всички тези докладни, особено на тази сесия, са 
свързани точно с това наследство, и не подлежат на промяна на този 

етап. Мисля си, че това е много важно да бъде отчетено от всички, 

да бъде чуто, да бъде видяно. Не популистки да се използва, като че 
някой няма желание за промяна, напротив такова желание има, то е 
заявено и ще се вижда в следващите месеци и години от мандата.  

Колеги, имате ли други становища във връзка с тази докладна? 

Ако няма такива, получени са четири предложения, които да 
попълнят състава на комисията по чл.2, ал.3 от Наредба №21 на 
Общински съвет-Разград. Ще ги гласуваме по реда на тяхното 

постъпване.  
Първото предложение е за общински съветник Стефан 

Стефанов. Моля, който подкрепя това предложение да гласува.  
 

С 25 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – 5, 

предложението общински съветник Стефан Стефанов да е член 

на комисията по чл.2, ал.3 от Наредба №21 на Общински съвет-

Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“ 

гр.Разград се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Второто предложение, което е направено от д-р Левент Апти, 

е за общински съветник Хасан Хасанов. Моля Ви, който подкрепя 
това предложение да гласува. 

 

С 23 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – 7, 

предложението общински съветник Хасан Хасанов да е член на 

комисията по чл.2, ал.3 от Наредба №21 на Общински съвет-

Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“ 

гр.Разград се приема. 
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Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Трето, е постъпило предложението от госпожа Елка 
Неделчева, което е относно общинския съветник Стоян Ненчев. 
Моля, който подкрепя това предложение да гласува. 

 

С 11 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – 18, 

предложението общински съветник Стоян Ненчев да е член на 

комисията по чл.2, ал.3 от Наредба №21 на Общински съвет-

Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“ 

гр.Разград не се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Постъпило е предложение от Божинел Христов за общински 

съветник Калоян Монев. Моля, който подкрепя това предложение да 
гласува. 

 

С 27 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – 5, 

предложението общински съветник Калоян Монев да е член на 

комисията по чл.2, ал.3 от Наредба №21 на Общински съвет-

Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“ 

гр.Разград се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, моля да гласуваме докладната записка в цялост с 
приетите вече предложения. Моля гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 15 

 

Със свое Решение № 638, Протокол № 36 от проведено 

заседание на 30.03.2010 година,  Общински съвет Разград приема 

Наредба №21 за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост  на територията на Бизнес зона „Перистър” 

гр.Разград. Съгласно  чл.2, ал.3 от наредбата подпомагането 

дейността по управление на Бизнес зона „Перистър” се 
осъществява от определена със заповед на кмета на общината 

комисия в състав от седем души, в т.ч. и трима общински 

съветници, определени с решение на Общински съвет Разград. 
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Предвид гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА   и чл.2, ал.3 от  Наредба № 21 на Общински съвет 

Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост  на територията на Бизнес зона „Перистър” 

гр.Разград, Общински съвет Разград, с 27 гласа „ЗА”, „против” - 

няма, „въздържали се” - 4,          

 

РЕШИ: 
 

1.Определя  за членове на комисията  по чл.2 ал.3  от 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост  на територията 

на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград общинските съветници:  

1.1. Стефан Димов Стефанов 

1.2. Хасан Халилов Хасанов 

1.3. Калоян Руменов Монев 

 2.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 10 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №595. 

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

Относно: Продължаване срока на договори за наем за 

жилищни имоти – частна общинска собственост. 

Давам думата на вносителя д-р Валентин Василев – кмет на 
Община Разград. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Уважаеми колеги, 

Към настоящия момент са изтекли сроковете на договорите за 
наем в рамките на шестте години на 2-ма наематели  на общински 

жилища в гр.Разград. Същите са подали заявления за продължаване 
срока на договорите. 

Комисията по чл. 3 от Наредба № 17 на Общински съвет 
Разград е разгледала подадените заявления и е установила, че лицата 
отговарят на условията за продължаване сроковете на договорите за 
наем и към настоящия момент нямат неразплатени задължения.  
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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, 
следното решение:  

   І .  Продължава срока на договорите за наем с наематели на 
жилищни имоти- частна общинска собственост, както следва:  

         1. Продължава срока на договора за наем от 01.10.2009 г. 
на Минко Христов Минков /двучленно семейство/ - наемател на 
общинско жилище в гр.Разград, ул. „Никола Пенев” № 44, вх.Д, 

ап.1, ет.1 /двустаен разширен апартамент/  до 01.10.2019 година. 
         2. Продължава срока на договора за наем от 01.10.2009 г. 

на Елена Ненова Върбанова /двучленно семейство/ - наемател на 
общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.12, вх.Г, ап.3, ет.1  

/двустаен апартамент/  до 01.10.2019 година. 
  ІІ. Поради настъпили промени в жилищната нужда, съгласно 

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

норми за жилищно задоволяване, при възможност на наемателите да 
им бъдат предоставени гарсониери. При липса на свободни такава, 
да се приложат разпоредбите на чл.13, ал.6 от Наредба № 17 на 
Общински съвет Разград. 

  ІІІ. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди 

за продължаване срока на договорите за наем с наемателите по 

точка І и сключи анекси към договорите. 
  ІV. 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. 

 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в ПК по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол, ПК по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения 
на гражданите и връзка с НПО и ПК по социална политика, трудова 
заетост и здравеопазване. Моля, председателите на тези комисии да 
докладват за гласуването в комисиите. Господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 
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Госпожо председател, на заседание на постоянната комисия по 

общинска собственост, докладната записка е подкрепена с 9 гласа 
„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

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

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, докладната 
беше приета.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Д-р Петров, за ПК по социална политика. 
 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 

ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване, 
подкрепи докладната записка с 11 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 
„въздържали се“ – няма. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, имате възможност да зададете своите въпроси към 

вносителя. Ако нямате въпроси може да изразите становища, 
мнения, съображения. Няма такива. Във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от 
ЗМСМА, подлагам докладна записка с вх.№595 на поименно 

гласуване. Моля колеги, гласувайте.  
Поради констатиран проблем в електронната система на пулт №1, 

гласуването на общински съветник Иво Димитров се осъществява в 

съответствие с изискванията на чл.78, ал.2, т.3 от Правилника. 

Поради което резултата от гласуването е както следва: 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2015 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 +   
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5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова +   

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 +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 16 

 

  1.  С договор от 01.10.2009 г. в общинско жилище, 
находящо се в гр.Разград, ул. „Никола Пенев” № 44, вх.Д, ап.1, 

ет.1 е настанен  Минко Христов Минков. Поради изтичане на 

срока за настаняване е подадено заявление от наемателя с вх. №  

94-00-1756 от 02.09.2015 г. за продължаване на наемните 
правоотношения. 

  2.  С договор от 01.10.2009 г. в общинско жилище, 
находящо се в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.12, вх.Г, ап.3, ет.1 е 
настанена  Елена Ненова Върбанова. Поради изтичане на срока 

за настаняване е подадено заявление от наемателката  с вх. № 
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94-00-1885 от 17.09.2015 г. за продължаване на наемните 
правоотношения .  

  Комисията по чл. 3 от Наредба № 17 на Общински съвет 

Разград е разгледала подадените заявления и е установила, че 
лицата отговарят на условията за продължаване сроковете на 

договорите за наем и към настоящия момент нямат 

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 – Разград, след поименно гласуване с  32 

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

 

            Р Е Ш И :  

 

  І .  Продължава срока на договорите за наем с наематели 

на жилищни имоти- частна общинска собственост, както следва:  

    1. Продължава срока на договора за наем от 01.10.2009 г. 
на Минко Христов Минков /двучленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ул. „Никола Пенев” № 44, вх.Д, 

ап.1, ет.1 /двустаен разширен апартамент/  до 01.10.2019 година. 

     2. Продължава срока на договора за наем от 01.10.2009 г. 
на Елена Ненова Върбанова /двучленно семейство/ - наемател 

на общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.12, вх.Г, ап.3, 

ет.1  /двустаен апартамент/  до 01.10.2019 година. 

  ІІ. Поради настъпили промени в жилищната нужда, 

съгласно предвидените в чл.13 от Наредба № 17 на Общински 

съвет Разград норми за жилищно задоволяване, при възможност 

на наемателите да им бъдат предоставени гарсониери. При 

липса на свободни такава, да се приложат разпоредбите на 

чл.13, ал.6 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград. 

 ІІІ. Възлага на кмета на Община Разград да издаде 
заповеди за продължаване срока на договорите за наем с 
наемателите по точка І и сключи анекси към договорите. 

 ІV. 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. 
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С Т А Т И Я 11 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка №596. 

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

Относно: Определяне състава на Местната комисия по 

чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове. 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми колеги, 

Съгласно чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани 

с многогодишни жилищноспестовни влогове по утвърден от 
Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен 

фонд списък, публикуван в ДВ бр.41 от 1992 год.,  са създадени 

местни комисии към общините. По предложение на общинските 
съвети управителният съвет утвърждава състава на местните 
комисии и техния мандат, който започва да тече от датата на 
обнародване в “Държавен вестник”. Съгласно чл.16, ал.2 от 
Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на 
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове местните 
комисии са в състав от пет до девет члена, като в тях се включват 
представители на общинските съвети, общините и представители на 
организациите, представляващи гражданите с многогодишни 

жилищноспестовни влогове, ако има такива. 
С Решение №21 по Протокол №4 от заседание на Общински 

съвет Разград, проведено на 27.12.2011 г., са определени 

числеността и състава на Местната комисия  по чл.8, ал.2 от Закона 
за уреждане правата на граждани с многогодишни 

жилищноспестовни влогове, а с Решение№230 по Протокол №18 от 
заседание, проведено на 30.10.2012 г., е извършена промяна в 
нейния състав.  

Числеността и съставът на комисията са  утвърдени с решение 
от 17.01.2012 г. по протокол №1 на Управителния съвет на 
Националния компенсационен жилищен фонд /УС на НКЖФ/ към 

Министерския съвет и обнародвани в ДВ, бр.7 от 2012 г. През 
изтеклия мандат комисията бе в състав от седем члена и включваше 
двама представители на общината, трима общински съветника и по 

един представител на “Банка ДСК” ЕАД и гражданите.  
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Местната комисия обслужва 2750 бр. граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове.  

За периода 2012 – 2015 г., при стойност на една лихвоточка 
0,08 лв., са изплатени 725056,22 лв., с които са компенсирани 102 

бр. вложители. До настоящия момент са компенсирани 854 бр. 

вложители от общо 1349 бр.  правоимащи. 

Съгласно решение на УС на НКЖФ, обнародвано в ДВ, бр.81 

от 2015 г., мандатът на местните комисии при общините 
продължава до деня на обнародване в „Държавен вестник” на 
решение на УС на НКЖФ за утвърждаване на определен от 
общинския съвет нов състав на местната комисия. С писмо с изх. 

№ІІ-1101/03.11.2015 г. УС на НКЖФ предлага, с оглед на 
социалната значимост на закона, на едно от първите заседания на 
новоизбрания общински съвет да бъде определен нов състав на 
местната комисия. За осигуряване на приемственост в работата се 
отправя препоръка някои от предишните представители на 
общината да бъдат включени в новите им състави. 

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

чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.8 ал.2 от Закона за уреждане правата 
на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, чл.16, 

ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и 

писмо с изх. №ІІ-1101/03.11.2015 г. на Управителния съвет на 
Националния компенсационен жилищен фонд, Ви предлагам да 
вземете следното решение:  

1. Определя 7-членен състав на Местната комисия по чл.8, 

ал.2 от ЗУПГМЖСВ, както следва: 
1.4. Савина Миткова Ангелова - представител на общината; 
1.5. Маринка Христова Николова - представител на 

общината; 
1.6. Данчо Минов Йорданов - Мениджър обслужване в 

“Банка ДСК”  ЕАД, Финансов център – Разград;  

1.7. Катинка Петкова Матеева - юрист, представител на 
гражданите. 

2. За председател на комисията по т.1 определя Савина 
Миткова Ангелова– представител на общината.  

3. За секретар на комисията по т.1 определя Маринка 
Христова Николова. 

4. Предлага на Управителния съвет на Националния 
компенсационен жилищен фонд към Министерския съвет да 
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утвърди новия състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от 
ЗУПГМЖСВ. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград и Областен управител на Област Разград в 7 – дневен срок 

от приемането му. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Докладната записка е 
разглеждана в ПК по по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с НПО. Господин Монев, моля да докладвате. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 

Докладната записка беше представена в постоянната комисия 
по законност, след задълбочен дебат и въпроси с 6 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“ проекта бе одобрен. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате ли въпроси към тази докладна 
записка? Ако не, очаквам вашите предложения за попълване на 
общинските съветници, които ще са в седемчленния състав на тази 

Местна комисия. Господин Христов. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. От името на „Кауза 
Разград“, предлагаме за член на комисията Владимир Димитров.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Ще Ви помоля в писмен вид. Други предложения. Госпожо 

Орешкова. 
 

Г-жа Милена Орешкова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, госпожо председател.  

Уважаеми колеги, предлагам от групата на „ГЕРБ“ в състава 
на комисията да бъде включена Марина Петрова Христова. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Други предложения за попълване на състава, на тази Местна 
комисия. Колеги, очаквам вашите предложения. Явно няма толкова 
желаещи за попълване на състава. Докато мислите за предложения, 
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може да изкажете мнения, становища, да изразите мнение. Господин 

Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз предлагам, председателя на Общинския съвет, госпожа 
Радославова, да бъде член на тази комисия. Няма пречки. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, но си правя самоотвод, ако ми позволите. Аз 
предлагам, в състава на тази комисия да влезе Светослав Банков. Ще 
внеса предложението в писмен вид. Колеги, имате ли други 

предложения във връзка с попълване състава на комисията? Има ли 

други предложения? Не виждам такива. Колеги, правя процедурно 

предложение да гласуваме анблок представителите, които ще бъдат 
членове на комисията от общински съветници – Разград. Моля, 
който подкрепя това процедурно предложение да гласува.  

 

С 32 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – няма, 

предложенията за членове на Местната комисията по чл.8, ал.2 

от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни 

жилищноспестовни влогове се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Ще Ви помоля, да гласуваме в цялост докладната записка. 
Моля, който е съгласен да гласува.  

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 17 

 

С Решение №21 по Протокол №4 от заседание на 

Общински съвет Разград, проведено на 27.12.2011 г., са 

определени числеността и състава на Местната комисия  по 

чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с 
многогодишни жилищноспестовни влогове, а с Решение№230 по 

Протокол №18 от заседание, проведено на 30.10.2012 г., е 
извършена промяна в нейния състав.  

Числеността и съставът на комисията са  утвърдени с 
решение от 17.01.2012 г. по протокол №1 на Управителния съвет 

на Националния компенсационен жилищен фонд /УС на НКЖФ/ 

към Министерския съвет и обнародвани в ДВ, бр.7 от 2012 г. 
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През изтеклия мандат комисията бе в състав от седем члена и 

включваше двама представители на общината, трима общински 

съветника и по един представител на “Банка ДСК” ЕАД и 

гражданите.  
Местната комисия обслужва 2750 бр. граждани с 

многогодишни жилищноспестовни влогове.  
За периода 2012 – 2015 г., при стойност на една лихвоточка 

0,08 лв., са изплатени 725056,22 лв., с които са компенсирани 102 

бр. вложители. До настоящия момент са компенсирани 854 бр. 

вложители от общо 1349 бр.  правоимащи. 

Съгласно решение на УС на НКЖФ, обнародвано в ДВ, 

бр.81 от 2015 г., мандатът на местните комисии при общините 
продължава до деня на обнародване в „Държавен вестник” на 

решение на УС на НКЖФ за утвърждаване на определен от 

общинския съвет нов състав на местната комисия. С писмо с 
изх. №ІІ-1101/03.11.2015 г. УС на НКЖФ предлага, с оглед на 

социалната значимост на закона, на едно от първите заседания 

на новоизбрания общински съвет да бъде определен нов състав 

на местната комисия. За осигуряване на приемственост в 

работата се отправя препоръка някои от предишните 
представители на общината да бъдат включени в новите им 

състави. 

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

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

администрация, във връзка с чл.8 ал.2 от Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни 

влогове, чл.16, ал.2 и ал.3 от Правилника за прилагане на 

Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 

жилищноспестовни влогове и писмо с изх. №ІІ-1101/03.11.2015 г. 
на Управителния съвет на Националния компенсационен 

жилищен фонд, Общинският съвет – Разград, с 32 гласа „ЗА”, 

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

 

            Р Е Ш И :  
 

1. Определя 7-членен състав на Местната комисия по 

чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ, както следва: 

1.1 Владимир Димитров Димитров - общински 

съветник; 

1.2 Марина Петрова Христова  - общински съветник; 

1.3 Светослав Теофилов Банков - общински съветник; 
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1.4 Савина Миткова Ангелова - представител на 

общината; 

1.5 Маринка Христова Николова - представител на 

общината; 

1.6 Данчо Минов Йорданов - Мениджър обслужване в 

“Банка ДСК”  ЕАД, Финансов център – Разград;  

1.7 Катинка Петкова Матеева - юрист, представител на 

гражданите. 
2. За председател на комисията по т.1 определя Савина 

Миткова Ангелова– представител на общината.  

3. За секретар на комисията по т.1 определя Маринка 

Христова Николова. 

4. Предлага на Управителния съвет на Националния 

компенсационен жилищен фонд към Министерския съвет да 

утвърди новия състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от 

ЗУПГМЖСВ. 

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 12 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №597. 

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

Относно: Актуализиране на договор за аренда между 

Община Разград и   „Лигнум Холдинг“ АД Германия. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, 

Община Разград има сключен договор  за аренда на 
земеделска земя с „Лигнум Холдинг“ АД Германия. В договора е 
предвидено да се извърши актуализация на плащането на арендното 

възнаграждение, в съответствие  с отчетената от Националния 
статистически институт инфлация за съответната стопанска година. 
Предвид изтеклият срок на периода се налага да се сключи анекс 
към договора, отразяващ промяната на арендното  възнаграждение. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.4, ал.4 и чл. 5, ал. 2 от Договор № 322/11.10.2012 година между 
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Община Разград и „Лигнум Холдинг“ АД Германия, предлагам 

Общински съвет Разград, да вземе следното решение: 
1.Да се увеличи с 0,1%  размера на арендното възнаграждение  

по договор  №322/11.10.2012 година между Община Разград и 

„Лигнум Холдинг“ АД Германия, считано от 01.10.2015 година. 
2.Възлага на кмета на Община Разград да сключи анекс към 

договора, отразяващ промяната на арендното възнаграждение. 
 3.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. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

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, моля Ви да докладвате за 
гласуването в постоянната комисия по собственост.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, докладната записка бе подкрепена с 10 

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

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За постоянната комисия по законност, докладва 
нейния председател господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекто 

решението беше прието.  

 

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, госпожо председател. 

Уважаеми колеги общински съветници, 
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Настоящата докладна записка бе разгледана на заседанието на 
ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, и с 8 

гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ подкрепи докладната 
записка и проекта за решение. Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, имате възможност да зададете своите 
въпроси към вносителя. Няма желаещи. Да изразите мнения, 
становища, да направите предложения? Няма желаещи и за това. 
Колеги, който подкрепя докладната записка, моля да я подкрепи с 
гласуване.  

 
Поради констатиран проблем в електронната система на пулт №1, 

гласуването на общински съветник Иво Димитров се осъществява в 

съответствие с изискванията на чл.78, ал.2, т.3 от Правилника. 

Поради което резултата от гласуването е както следва: 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2015 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 +   

9. Елка Александрова Неделчева не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   
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23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 18 

 

Община Разград има сключен договор № 322/11.10.2012 г. 
за аренда на земеделска земя с „Лигнум Холдинг“ АД Германия, 

съгласно който на арендатора са предоставени земеделски 

имоти-общинска собственост за създаване и отглеждане на 

трайни насаждения. Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.4 от 

договора арендното плащане се актуализира с инфлацията, 

определена от Националния статистически институт за 12-

месечния период на съответната стопанска година след решение 
на Общинския съвет, въз основа на което се сключва анекс, 
отразяващ промяната на арендното възнаграждение.. 

Отчетеният от НСИ годишна инфлация за периода 

септември 2015 г. спрямо септември 2014 година е 0,1%. 

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

т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.4, ал.4 и чл. 5, ал. 2 от Договор № 

322/11.10.2012 година между Община Разград и „Лигнум 

Холдинг“ АД Германия, Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване с  29 гласа „ЗА”, „против” - няма, 

„въздържали се” - няма,          
 

            Р Е Ш И :  
 

1.Да се увеличи с 0,1%  размера на арендното 

възнаграждение  по договор  №322/11.10.2012 година между 
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Община Разград и „Лигнум Холдинг“ АД Германия, считано от 

01.10.2015 година. 

2.Възлага на кмета на Община Разград да сключи анекс 
към договора, отразяващ промяната на арендното 

възнаграждение. 
3.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 и обсъждане на докладна 
записка №598. 

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

Относно: Продажба на имоти - частна общинска 

собственост, находящи се в землището на с. Дряновец, община 

Разград чрез публичен търг с тайно наддаване  по реда на 

Закона за общинската собственост. 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В деловодството на Община Разград е депозирана молба с 
искане за закупуване на имоти представляващи земеделски земи от 
общинския поземлен фонд, в село Дряновец, Община Разград. Към 

настоящия момент имотите са отдадени под наем на 
„Агрохимконсулт-3-Земеделие” ООД гр. Разград с Договор № 

251/01.08.2013 г. за наем на земеделски земи от Общинския 
поземлен фонд. Молбата е разгледана на заседание на Комисия по 

чл.2 от Наредба №2 на Общински съвет Разград, която е приела 
решение с предложение за удовлетворяване на искането и 

провеждане на тръжна процедура. При обсъждане на молбата беше 
дискутиран и въпросът относно законосъобразността на продажбата, 
в резултат на което комисията достигна до следните изводи: 

нормативната уредба не забранява отдадени под наем имоти да 
бъдат продадени; договорът за отдаване под наем на земеделски 

земи от общинския поземлен фонд е надлежно вписан в имотния 
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регистър, с оглед на което правата на наемателя са защитени 

съгласно нормата на чл.237, ал.1 от Закона за задълженията и 

договорите; търгът за продажба на имоти следва да бъде извършен 

при следните условия: в документацията за провеждане на търга 
изрично да бъде указана тежестта върху имотите, а именно наличен 

договор за наем, надлежно вписан в имотния регистър, със срок на 
действие до 01.10.2016 г., който остава в сила до тази дата за новия 
приобретател на имотите. Въз основа на решението на Комисията по 

чл.2 от Наредба №2 на Общински съвет Разград и с оглед принципа 
на добросъвестност в договорните отношения, общинска 
администрация е уведомила за горните обстоятелства както лицето, 

депозирало молбата, така и наемателя по Договор № 251/01.08.2013 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, 

ал.4, във връзка с ал.1, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост , чл.27 и чл.28 от Наредба  № 2 на 
Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, чл.24 и чл.25 

от Наредба №16 на Общински съвет Разград за управление, 
ползване и разпореждане със земите от Общинския поземлен фонд, 

предлагам Общински съвет Разград да вземе следното решение: 
1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за 

продажба на имоти - частна общинска собственост, по реда на глава 
седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи  частна – общинска 
собственост, както следва:  

1.1. Имот с № 046012, актуван с АОС № 1712/21.06.2013 г., с 
площ на имота 3,023 дка, с начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни условия: III (трета), находящ се 
в местността „Г. ЛИВАДИ”, землището на с. Дряновец, ЕКАТТЕ 

23902, община Разград, при граници и съседи имоти с № 047001, 

046028 при начална тръжна цена 3 703,00 лв. (три хиляди 

седемстотин и три лева), представляваща текущата пазарна оценка 
на земята, определена от оценител на имоти, при данъчна оценка 
466,60 лв (четиристотин шестдесет и шест лева и шестдесет 
стотинки). 

1.2. Имот с № 048004, актуван с АОС № 1724/21.06.2013 г., с 
площ на имота 0,664 дка, с начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни условия: Х (десета), находящ се 
в местността „АНИН ДОЛ”, землището на с. Дряновец, ЕКАТТЕ 

23902, община Разград, при граници и съседи имоти с № 048005, 
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048003, 000114 при начална тръжна цена 286,00 лв. (двеста 
осемдесет и шест лева), представляваща текущата пазарна оценка на 
земята, определена от оценител на имоти, при данъчна оценка 6,27 

лв. (шест лева и двадесет и седем стотинки). 

1.3. Имот с № 048005, актуван с АОС № 1725/21.06.2013 г., с 
площ на имота 0,728 дка, с начин на трайно ползване: нива, 
категория на земята при неполивни условия: Х (десета), находящ се 
в местността „АНИН ДОЛ”, землището на с. Дряновец, ЕКАТТЕ 

23902, община Разград, при граници и съседи имоти с № 048004, 

048006, 048003, 000114 при начална тръжна цена 313,00 лв. (триста 
и тринадесет лева), представляваща текущата пазарна оценка на 
земята, определена от оценител на имоти, при данъчна оценка 6,88 

лв. (шест лева и осемдесет и осем стотинки. 

2. В документацията за провеждане на търга изрично да бъде 
указана тежестта върху имотите, а именно наличен договор за наем, 

надлежно вписан в имотния регистър, със срок на действие до 

01.10.2016г., който остава в сила до тази дата за новия приобретател 

на имотите. 
3. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и 

да сключи договори със спечелилите търговете за продажба на 
имоти, описани в т.1. 

 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. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Господин Анастасов, моля 
Ви да докладвате за гласуването в ПК по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Докладната записка и проекта за решение е подкрепен с 8 

гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ - 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

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

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 
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Със 6  гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ – 1, 

докладната беше подкрепена.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, за ПК по околна среда, селско, горско, 

водно и ловно стопанство.  

 

Г-жа Валентина Френкева - Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана на заседанието на 
ПК по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, и с 8 

гласа „ЗА“, без „против“ и  без „въздържали се“ бе подкрепена. 
Благодаря. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, имате ли въпроси към вносителя на докладната 
записка? Нищо, че той излезе, има кой да го замести, ако имате 
такива въпроси. Имате ли мнения, становища, предложения? Няма 
такива. Подлагам докладна записка с вх.№ 598 на поименно 

гласуване.  
 
Поради констатиран проблем в електронната система на пулт №1, 

гласуването на общински съветник Иво Димитров се осъществява в 

съответствие с изискванията на чл.78, ал.2, т.3 от Правилника. 

Поради което резултата от гласуването е както следва: 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2015 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 +   

9. Елка Александрова Неделчева не участва   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров  +  
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12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров не участва   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

19. Митко Иванов Ханчев +   

20. Надежда Радославова Димитрова +   

21. Наско Стоилов Анастасов +   

22. Петя Ангелова Петкова +   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев не участва   

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 19 

 

Община Разград е собственик на имоти – частна общинска 

собственост, представляващи земеделски земи, находящи се в 

землището на с. Дряновец, ЕКАТТЕ 23902,  както следва: 

1. Имот с № 046012 с начин на трайно ползване – нива и 

площ 3,023 дка, находящ се в землището на с. Дряновец, 

местността „Г. ЛИВАДИ”, с категория на земята при неполивни 

условия: III (трета); 

2. Имот с № 048004 с начин на трайно ползване – нива и 

площ 0,664 дка, находящ се в землището на с. Дряновец, 

местността „АНИН ДОЛ”, с категория на земята при неполивни 

условия: Х (десета); 

3. Имот с № 048005 с начин на трайно ползване – нива и 

площ 0,728 дка, находящ се в землището на с. Дряновец, 

местността „АНИН ДОЛ”, с категория на земята при неполивни 

условия: Х (десета); 
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За посочените имоти е получена молба за участие в търг за 

продажба. Имотите са отдадени под наем с Договор № 

251/01.08.2013г. за наем на земеделска земя от Общинския 

поземлен фонд, надлежно вписан в Служба по вписвания – гр. 

Разград и регистриран в Общинска служба по земеделие 
Разград, със срок на действие до 01.10.2016г. Молбата е 
разгледана на заседание на Комисия по чл.2 от Наредба №2 на 

Общински съвет Разград, която е приела решение с предложение 
за удовлетворяване на искането и провеждане на тръжна 

процедура, като търгът за продажба на имоти следва да бъде 
извършен при следните условия: в документацията за 

провеждане на търга изрично да бъде указана тежестта върху 

имотите, а именно наличен договор за наем, надлежно вписан в 

имотния регистър, със срок на действие до 01.10.2016г., който 

остава в сила до тази дата за новия приобретател на имотите. 
Изготвени са пазарни оценки на имотите от лицензиран 

оценител Мария Атанасова Колева, съгласно Сертификат с Рег. 
№ 810100155 от 20 юни 2011 год. на Камарата на независимите 
оценители в България.  

Издадени са удостоверения за данъчни оценки на имотите 
по чл. 264, ал.1 ДОПК с № ДО001785/29.06.2015 г. на Община 

Разград. 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл.8, ал.4, във връзка с ал.1, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.27 и чл.28 от Наредба  № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, чл.24 и 

чл.25 от Наредба №16 на Общински съвет Разград за 

управление, ползване и разпореждане със земите от Общинския 

поземлен фонд, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване с  25 гласа „ЗА”, „против” - 1, „въздържали се” - 1,          
 

            Р Е Ш И :  
 

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за 

продажба на имоти - частна общинска собственост, по реда на 

глава седма от Наредба №2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи  

частна – общинска собственост, както следва:  

1.1. Имот с № 046012, актуван с АОС № 1712/21.06.2013 г., с 
площ на имота 3,023 дка, с начин на трайно ползване: нива, 
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категория на земята при неполивни условия: III (трета), 

находящ се в местността „Г. ЛИВАДИ”, землището на с. 
Дряновец, ЕКАТТЕ 23902, община Разград, при граници и 

съседи имоти с № 047001, 046028 при начална тръжна цена 3 

703,00 лв. (три хиляди седемстотин и три лева), представляваща 

текущата пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

имоти, при данъчна оценка 466,60 лв (четиристотин шестдесет и 

шест лева и шестдесет стотинки). 

1.2. Имот с № 048004, актуван с АОС № 1724/21.06.2013 г., с 
площ на имота 0,664 дка, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: Х (десета), 

находящ се в местността „АНИН ДОЛ”, землището на с. 
Дряновец, ЕКАТТЕ 23902, община Разград, при граници и 

съседи имоти с № 048005, 048003, 000114 при начална тръжна 

цена 286,00 лв. (двеста осемдесет и шест лева), представляваща 

текущата пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

имоти, при данъчна оценка 6,27 лв (шест лева и двадесет и седем 

стотинки). 

1.3. Имот с № 048005, актуван с АОС № 1725/21.06.2013 г., с 
площ на имота 0,728 дка, с начин на трайно ползване: нива, 

категория на земята при неполивни условия: Х (десета), 

находящ се в местността „АНИН ДОЛ”, землището на с. 
Дряновец, ЕКАТТЕ 23902, община Разград, при граници и 

съседи имоти с № 048004, 048006, 048003, 000114 при начална 

тръжна цена 313,00 лв. (триста и тринадесет лева), 

представляваща текущата пазарна оценка на земята, 

определена от оценител на имоти, при данъчна оценка 6,88 лв 

(шест лева и осемдесет и осем стотинки. 

2. В документацията за провеждане на търга изрично да 

бъде указана тежестта върху имотите, а именно наличен договор 

за наем, надлежно вписан в имотния регистър, със срок на 

действие до 01.10.2016г., който остава в сила до тази дата за 

новия приобретател на имотите. 
3. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди 

и да сключи договори със спечелилите търговете за продажба на 

имоти, описани в т.1. 

 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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С Т А Т И Я 14 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №599. 

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

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Уважаема госпожо председател, 

Следващите три докладни записки са идентични и Ви 

предлагам да бъдат представени заедно, а прогласуването да бъде 
поотделно, на три пъти.   

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, постъпило е процедурно предложение да разгледаме 
съвместно следващите три докладни записки с №599, №600 и №601. 

Моля, който е съгласен с това да гласува. 
С 25 гласа „ЗА“, „против“ - няма, „въздържали се“ – няма, 

процедурното предложение на общински съветник Иво 

Димитров се приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Василев, да ни предложите следващите 
три докладни записки, да ни ги представите. 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми колеги, 

В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-17463 

от 06.11.2015 г. от Красимир Илиев Коджахристов за разрешение за 
изработването на подробен устройствен план – план за застрояване 
на собствен поземлен имот с идент. № 61710.609.6982 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: 
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- 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. № 61710.609.6982 по 

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

лозя“, лозе  - с отреждане « За  нискоетажно жилищно строителство 

«; 

- 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.  
Красимир Илиев Коджахристов е представил задание за разрешение 
за изработването на подробен устройствен план – план за 
застрояване на собствен поземлен имот с идент. № 61710.609.6982 

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. Посочено е, че имотът се обслужва от 
полски път. Електрозахранването и  водоснабдяването  са 
съществуващи, тъй като в имота съществуват две законни 

постройки. Имотът ще се ползва за изграждане на  жилище и 

гаражи. Предвижда се да се промени предназначението на част от 
имот- земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за 
опазване на земеделските земи. 

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

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

на територията, предлагам  Общинският 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. № 61710.609.6982 по кадастралната карта на  гр.Разград, 

Община Разград, в м. “Арменски лозя“, с начин на трайно ползване-
лозе и разрешава изработването на проект за  подробен устройствен 

план – план за застрояване с отреждане “ За  нискоетажно жилищно 

строителство  “ на  собствен поземлен имот  с идент. № 

61710.609.6982 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 
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Разград, в м. “Арменски лозя“, с начин на трайно ползване-лозе, 
собственост на Красимир Илиев Коджахристов. 

            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. 
 

По втората докладна записка. 
В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-16235 

от 13.10.2015 г. от Несибе Неджиб Ахмед за разрешение за 
изработването на подробен устройствен план – план за застрояване 
на собствен поземлен имот с идент. № 61710.612.2440 по 

кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград, в м. "Обзор“, 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. № 61710.612.2440 по 

кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград,  в м. “Обзор“– 

лозе  - с отреждане « За  нискоетажно жилищно строителство «; 

- 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.  
Несибе Неджиб Ахмед е представила задание за разрешение за 
изработването на подробен устройствен план – план за застрояване 
на собствен поземлен имот с идент. № 61710.612.2440 по 

кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград, в м. “Обзор“, 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 
полски път. Електрозахранването и  водоснабдяването  са 
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съществуващи, тъй като в имота съществува законна постройка, 
която ще се премахне след реализиране на новото строителство.  

Имотът ще се ползва за изграждане на  жилище и гаражи. 

Предвижда се да се промени предназначението на част от имот- 
земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за 
опазване на земеделските земи. 

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

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

на територията,  предлагам Общинския съвет да вземе следното 

решение:                              

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот 
с идент. № 61710.612.2440 по кадастралната карта на  гр.Разград, 

Община Разград, в м. “Обзор“, с начин на трайно ползване-лозе и 

разрешава изработването на проект за  подробен устройствен план – 

план за застрояване с отреждане  “За  нискоетажно жилищно 

строителство“ на  собствен поземлен имот  с идент. № 

61710.612.2440 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 
Разград, в м. “Обзор“, с начин на трайно ползване-лозе, собственост 
на Несибе Неджиб Ахмед . 

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. 
 

По третата докладна записка. 
В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-15603 

от 01.10.2015 г. от Осман Насуфов Османов за разрешение за 
изработването на подробен устройствен план– план за застрояване 
на собствен поземлен имот с идент. № 61710.609.3056 по 

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

лозя“, с начин на трайно ползване- друг вид нива, по реда на Закона 
за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

- задание за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ 

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

собствен поземлен имот с идент. № 61710.609.3056 по 
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кадастралната карта на  гр.Разград, Община Разград, в м. “Арменски 

лозя“, друг вид нива - с отреждане « За  нискоетажно жилищно 

строителство «; 

- 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.  Осман 

Насуфов Османов е представил задание за разрешение за 
изработването на подробен устройствен план – план за застрояване 
на собствен поземлен имот с идент. № 61710.609.3056 по 

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

лозя“, с начин на трайно ползване- друг вид нива. 
Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

чието допускане се иска. Посочено е, че имотът се обслужва от 
полски път. Електрозахранването и  водоснабдяването  са 
съществуващи, тъй като в имота съществува  постройка, която ще 
бъде премахната след реализиране на новото строителство. Имотът 
ще се ползва за изграждане на  жилище, гараж и стопански 

постройки. Предвижда се да се промени предназначението на част 
от имот- земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона 
за опазване на земеделските земи. 

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

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

на територията, предлагам  Общинския съвет да вземе следното 

решение:                        

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен имот 
с идент. № 61710.609.3056 по кадастралната карта на  гр.Разград, 

Община Разград, в м. “Арменски лозя“, с начин на трайно ползване- 
друг вид нива и разрешава изработването на проект за  подробен 

устройствен план – план за застрояване с отреждане “ За  
нискоетажно жилищно строителство“ на  собствен поземлен имот  с 
идент. № 61710.609.3056 по кадастралната карта на  гр.Разград, 

Община Разград, в м. “Арменски лозя“, с начин на трайно ползване - 
друг вид нива, собственост на Осман Насуфов Османов. 
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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. 
                                                                                        

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Колеги, и трите докладни 

записки са разгледани 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. Моля техните председатели 

да докладват за гласуванията в комисиите. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаема госпожо председател, 

Трите докладни бяха разгледани на заседание на постоянната 
комисия на 16.12.2015 г., и трите бяха приети с: 6 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За ПК по устройство и развитие на територията, 
транспорт на Общината, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – Председател на ПК 

Единодушна подкрепа с 10 гласа „ЗА“, без „против“ и без 
„въздържали се“, и за трите докладни записки в постоянната 
комисия по ТСУ. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, имате възможност да задавате въпроси към вносителя. 
Няма желаещи. Становища, мнения, предложения? Няма такива.  

По процедурното предложение, което направи господин 

Димитров, разгледахме трите идентични докладни записки заедно, 

но ще ги гласуваме поотделно. Подлагам на гласуване докладна 
записка с вх.№599. Съгласно чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА гласуването 

е поименно. Моля, колеги, гласувайте.  
 



 116

Поради констатиран проблем в електронната система на пулт №1, 

гласуването на общински съветник Иво Димитров се осъществява в 

съответствие с изискванията на чл.78, ал.2, т.3 от Правилника. 

Поради което резултата от гласуването е както следва: 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2015 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 +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

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 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 +   

 

Общинският съвет взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 20 

 

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

17463 от 06.11.2015 г. от КРАСИМИР ИЛИЕВ 

КОДЖАХРИСТОВ за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен 

имот с идент. № 61710.609.6982 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 

на собствен поземлен имот с идент. № 61710.609.6982 по 

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

“Арменски лозя“, лозе  - с отреждане « За  нискоетажно 

жилищно строителство «; 

- 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.  КРАСИМИР ИЛИЕВ КОДЖАХРИСТОВ е представил 

задание за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен 

имот с идент. № 61710.609.6982 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. Посочено е, че имотът се 
обслужва от полски път. Електрозахранването и  

водоснабдяването  са съществуващи, тъй като в имота 

съществуват две законни постройки. Имотът ще се ползва за 

изграждане на  жилище и гаражи. Предвижда се да се промени 

предназначението на част от имот- земеделска земя за 
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неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на 

земеделските земи. 

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

поименно гласуване с  28 гласа „ЗА”, „против” - няма, 

„въздържали се” - няма,          
 

            Р Е Ш И :  
 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен 

имот с идент. № 61710.609.6982 по кадастралната карта на  

гр.Разград, Община Разград, в м. “Арменски лозя“, с начин на 

трайно ползване-лозе и разрешава изработването на проект за  

подробен устройствен план – план за застрояване с отреждане “ 

За  нискоетажно жилищно строителство  “ на  собствен поземлен 

имот  с идент. № 61710.609.6982 по кадастралната карта на  

гр.Разград, Община Разград, в м. “Арменски лозя“, с начин на 

трайно ползване-лозе, собственост на КРАСИМИР ИЛИЕВ 

КОДЖАХРИСТОВ. 

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. 
В отделен файл е приложено Заданието за изработване на проект за 

ПУП, което е неразделна част от решение № 20. 

 

С Т А Т И Я 15 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №600. 

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

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 
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Поради констатиран проблем в електронната система на пулт №1, 

гласуването на общински съветник Иво Димитров се осъществява в 

съответствие с изискванията на чл.78, ал.2, т.3 от Правилника. 

Поради което резултата от гласуването е както следва: 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2015 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 +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова 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  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 21 

 

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

16235 от 13.10.2015 г. от НЕСИБЕ НЕДЖИБ АХМЕД за 

разрешение за изработването на подробен устройствен план – 

план за застрояване на собствен поземлен имот с идент. № 

61710.612.2440 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 

Разград, в м. “Обзор“ ,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. № 61710.612.2440 по 

Кадастралната Карта на  гр.Разград, община Разград , в м. 

“Обзор“– лозе  - с отреждане « За  нискоетажно жилищно 

строителство « 

- 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.  НЕСИБЕ НЕДЖИБ АХМЕД е представила задание за 

разрешение за изработването на подробен устройствен план – 

план за застрояване на собствен поземлен имот с идент. № 

61710.612.2440 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 

Разград, в м. “Обзор“, 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 полски път. Електрозахранването и  

водоснабдяването  са съществуващи, тъй като в имота 

съществува законна постройка, която ще се премахне след 

реализиране на новото строителство. Имотът ще се ползва за 

изграждане на  жилище и гаражи. Предвижда се да се промени 

предназначението на част от имот- земеделска земя за 

неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на 

земеделските земи. 
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На основание гореизложеното и чл.21, ал.1, т.8 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, след 

поименно гласуване с  29 гласа „ЗА”, „против” - няма, 

„въздържали се” - няма,          
 

            Р Е Ш И :  
 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен 

имот с идент. № 61710.612.2440 по кадастралната карта на  

гр.Разград, Община Разград, в м. “Обзор“, с начин на трайно 

ползване-лозе и разрешава изработването на проект за  

подробен устройствен план – план за застрояване с отреждане  
“За  нискоетажно жилищно строителство“ на  собствен поземлен 

имот  с идент. № 61710.612.2440 по кадастралната карта на  

гр.Разград, Община Разград, в м. “Обзор“, с начин на трайно 

ползване-лозе, собственост на НЕСИБЕ НЕДЖИБ АХМЕД. 

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. 
В отделен файл е приложено Заданието за изработване на проект за 

ПУП, което е неразделна част от решение №21. 

 

С Т А Т И Я 16 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №601. 

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

Относно: Разрешение за изготвяне на проект за подробен 

устройствен план /ПУП/. 

 
Поради констатиран проблем в електронната система на пулт №1, 

гласуването на общински съветник Иво Димитров се осъществява в 

съответствие с изискванията на чл.78, ал.2, т.3 от Правилника. 

Поради което резултата от гласуването е както следва: 
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С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

22.12.2015 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 +   

9. Елка Александрова Неделчева +   

10. Емине Бейти Хасан +   

11. Иво Борисов Димитров +   

12. Илия Христов Илиев +   

13. Калоян Руменов Монев +   

14. Красимир Петров Петров +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мариан Пламенов Иванов +   

17. Марина Петрова Христова +   

18. Милена Дачева Орешкова не участва   

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  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 22 
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В Община Разград е постъпило  Искане   с вх. № 103-06-

15603 от 01.10.2015 г. от ОСМАН НАСУФОВ ОСМАНОВ за 

разрешение за изработването на подробен устройствен план – 

план за застрояване на собствен поземлен имот с идент. № 

61710.609.3056 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 

Разград, в м. “Арменски лозя“, с начин на трайно ползване- друг 
вид нива, по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането  са  приложени следните документи: 

- задание за изработване на подробен устройствен план 

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

на собствен поземлен имот с идент. № 61710.609.3056 по 

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

“Арменски лозя“, друг вид нива - с отреждане « За  нискоетажно 

жилищно строителство «; 

- 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.  ОСМАН НАСУФОВ ОСМАНОВ е представил задание 
за разрешение за изработването на подробен устройствен план – 

план за застрояване на собствен поземлен имот с идент. № 

61710.609.3056 по кадастралната карта на  гр.Разград, Община 

Разград, в м. “Арменски лозя“, с начин на трайно ползване- друг 
вид нива. 

Със заданието се установява териториалния обхват на 

плана, чието допускане се иска. Посочено е, че имотът се 
обслужва от полски път. Електрозахранването и  

водоснабдяването  са съществуващи, тъй като в имота 

съществува  постройка, която ще бъде премахната след 

реализиране на новото строителство. Имотът ще се ползва за 

изграждане на  жилище, гараж и стопански постройки. 

Предвижда се да се промени предназначението на част от имот- 

земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за 

опазване на земеделските земи. 

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

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

устройство на територията  Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване с  29 гласа „ЗА”, „против” - няма, 

„въздържали се” - няма,          
 

            Р Е Ш И :  
 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на  собствен поземлен 

имот с идент. № 61710.609.3056 по кадастралната карта на  

гр.Разград, Община Разград, в м. “Арменски лозя“, с начин на 

трайно ползване- друг вид нива и разрешава изработването на 

проект за  подробен устройствен план – план за застрояване с 
отреждане “ За  нискоетажно жилищно строителство  “ на  

собствен поземлен имот  с идент. № 61710.609.3056 по 

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

“Арменски лозя“, с начин на трайно ползване - друг вид нива, 

собственост на ОСМАН НАСУФОВ ОСМАНОВ. 

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. 
В отделен файл е приложено Заданието за изработване на проект за 

ПУП, което е неразделна част от решение № 22. 

 

С Т А Т И Я 17 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка №602. 

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 колеги, 
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До кмета на Община Разград  е постъпило искане с вх. № 94-

00-2378 от 25.11.2015 г. от  Невена Христова Цанева, живуща в гр. 

Разград, ул. „Опълченска” № 21 за  отпускане на персонална пенсия 
на детето й Робин Даниелов Хубанов. 

Видно от копие на Препис-извлечение на Акт за смърт № 10 

от 10.07.2015 г., бащата  Даниел Евгениев Хубанов е починал на 
09.07.2015 г. 

С Разпореждане № 2140-16-172/17.11.2015 г. на Национален 

осигурителен институт, Териториално поделение - Разград на детето 

Робин Даниелов Хубанов е отказано отпускането на наследствена 
пенсия за инвалидност поради общо заболяване от баща му. Към 

датата на смъртта Даниел Евгениев Хубанов има навършени  35 

години. По данни от Регистъра на осигурените лица, наследодателят 
няма положен трудов/осигурителен стаж. 

Съгласно чл. 74, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 
лицата над 30 годишна възраст, придобиват право на пенсия за 
инвалидност поради общо заболяване при зачетен 5 години 

осигурителен стаж, до датата на инвалидизиране, в случая до датата 
на смъртта. 

С разпоредбата на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване 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 на 
пенсията. 

Към момента на подаване на молбата, видно от Удостоверение 
изх. № 8212255057-1/02.12.2015 г. издадено от Национален 

осигурителен институт,  Териториално поделение-Разград, майката 
Невена Христова Цанева в периода от м. февруари 2014 г. до м. 

ноември 2014 г. е получила обезщетения за безработица общо в 
размер на 1 152,00 лв., а видно от Удостоверение № 15/01.12.2015 г. 
издадено от „ДИК-98“ ЕООД гр. Разград, считано от 19.10.2015 г. до 

24.11.2015 г. е получила брутен доход в размер на 480,26 лв.  
Детето Робин Даниелов Хубанов видно от Удостоверение № 

1486 от 03.12.2015 г. е ученик в ОУ „Никола Йонков Вапцаров” гр. 

Разград и редовно посещават учебните занятия.  
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и 

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване и чл.7, ал. 
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4, т. 3, във връзка с ал. 1 и ал. 2, т. 1 от  Наредбата  за  пенсиите и 

осигурителния стаж, предлагам Общинския съвет да вземе следното 

решение: 
1. Дава  съгласие  за  внасяне  на  предложение  в  

Министерски  съвет  на  Република  България  за  отпускане  на  
персонална  пенсия  за детето Робин Даниелов Хубанов, с постоянен 

адрес: гр. Разград, ул. „Опълченска” № 21.  

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. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Приключихте ли, господин Хасанов? 

 

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

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и в  
ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване. 
Господин Монев, моля да докладвате за постоянната комисия по 

законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта за 
решение беше приет.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

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

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Комисията подкрепи докладната записка и проекта за решение 
с: 11 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, имате ли въпроси към вносителя? Съображения, 
становища, мнения? Няма такива. Моля да пристъпим към 

гласуване, който подкрепя докладната записка, моля да гласува.  
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Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 23 

 

В Община Разград е депозирано искане с вх. № 94-00-2378 

от 25.11.2015 г. от  Невена Христова Цанева, живуща в гр. 

Разград, ул. „Опълченска” № 21 за  отпускане  на    персонална 

пенсия на детето й  Робин Даниелов Хубанов. 

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

10 от 10.07.2015 г., бащата  Даниел Евгениев Хубанов е починал 

на 09.07.2015 г. 
С Разпореждане № 2140-16-172/17.11.2015 г. на Национален 

осигурителен институт, Териториално поделение - Разград на 

детето Робин Даниелов Хубанов е отказано отпускането на 

наследствена пенсия за инвалидност поради общо заболяване от 

баща му. Към датата на смъртта Даниел Евгениев Хубанов има 

навършени  35 години. По данни от Регистъра на осигурените 
лица, наследодателят няма положен трудов/осигурителен стаж. 

Съгласно чл. 74, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално 

осигуряване, лицата над 30 годишна възраст придобиват право 

на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при зачетен 5 

години осигурителен стаж, до датата на инвалидизиране , в 

случая до датата на смъртта. 

С разпоредбата на чл. 92 от Кодекса за социално 

осигуряване 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 на пенсията, 

който към настоящия момент е 65 лв. месечно. 

Към момента на подаване на молбата, видно от 

Удостоверение изх. № 8212255057-1/02.12.2015 г. издадено от 

Национален осигурителен институт,  Териториално поделение-
Разград, майката Невена Христова Цанева в периода от м. 

февруари 2014 г. до м. ноември 2014 г. е получила обезщетения 

за безработица общо в размер на 1 152,00 лв., а видно от 

Удостоверение № 15/01.12.2015 г. издадено от „ДИК-98“ ЕООД 
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гр. Разград, считано от 19.10.2015 г. до 24.11.2015 г. е получила 

брутен доход в размер на 480,26 лв.  

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

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

администрация чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване 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  26 

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  за детето Робин Даниелов Хубанов, с 
постоянен адрес: гр. Разград, ул. „Опълченска” № 21.  

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 18 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №603. 

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

Относно: Внасяне на предложение в Министерски  съвет за  

отпускане  на  персонална пенсия. 

 

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

Уважаеми колеги, 

До кмета на Община Разград  е постъпило искане с вх. № 94-

00-2354 от 23.11.2015 г. от  Иванка Николова Иванова, от с. 
Дряновец, общ. Разград, ул. „Братя Миладинови“ № 10, чрез 
Величка Василева Иванова за  отпускане  на персонална  пенсия на 
децата – Васил Илиянов Илиев и Нелина Илиянова Илиева, 
настанени с Решение № 228 от 26.06.2015 г. по гр.д. № 705/2015 г. 
по описа на Разградски районен съд за отглеждане и възпитание в 
семейството на роднини – семейството на Неделчо Василев Иванов 
и Иванка Николова Иванова, дядо и баба на децата по майчина 
линия. 
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 Видно от копие на Препис-извлечение на Акт за смърт № 003 

от 16.02.2015 г. съставен в с. Дряновец, община Разград, майката 
Валентина Неделчева Илиева е починала на 14.02.2015 г. 

С  Разпореждане № 2140-16-65/19.08.2015 г. на Национален 

осигурителен институт, Териториално поделение  гр. Разград на 
децата Васил Илиянов Илиев и Нелина Илиянова Илиева е отказано 

отпускането на наследствена пенсия за инвалидност поради общо 

заболяване от майка им. Към датата на смъртта Валентина 
Неделчева Илиева има навършени 33 години 08 месеца и 22 дни. По 

данни от Регистъра на осигурените лица, за същата няма данни за 
осигурителни периоди. Наследодателката има зачетен осигурителен 

стаж до датата на смъртта – 04 години, 07 месеца и 21 дни, и  

действителен стаж – никакъв. 
Съгласно чл. 74, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване 

лицата над 30 годишна възраст придобиват право на пенсия за 
инвалидност поради общо заболяване при зачетен 5 години 

осигурителен стаж, до датата на инвалидизиране, в случая до датата 
на смъртта. 

С разпоредбата на чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване 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 на 
пенсията, като една трета от осигурителния стаж трябва да е 
действителен. 

Към момента на подаване на искането, видно от Декларация за 
семейно и имотно състояние и за годишен доход на семейството е 
видно, че Неделчо Василев Иванов и Иванка Николова Иванова, 
дядо и баба на децата по майчина линия нямат доходи от трудова 
дейност, и не получават обезщетения за безработица.  

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

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване 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 Общинския съвет да вземе следното 

решение: 
1. Дава  съгласие  за  внасяне  на  предложение  в  

Министерски  съвет  на  Република  България  за  отпускане  на  
персонална  пенсия  за децата Васил Илиянов Илиев и Нелина 
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Илиянова Илиева, с постоянен адрес:  с. Дряновец, общ. Разград, ул. 

„Братя Миладинови“ № 10. 

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. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, тази докладна записка е разглеждана в ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО и в  
ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване. 
Господин Монев, моля да ни запознаете с гласуването в постоянната 
комисия по законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта за 
решение е подкрепено от комисията.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Д-р Петров, за постоянната комисия по 

социална политика. 
 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Комисията подкрепи докладната записка и проекта за решение 
с: 11 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, имате ли въпроси към вносителя? Становища, мнения, 
съображения? Моля, който е съгласен с докладната записка да 
гласува.  

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 24 

 

В Община Разград чрез Величка Василева Иванова е 
депозирано искане с вх. № 94-00-2354 от 23.11.2015 г. от  Иванка 

Николова Иванова, от с. Дряновец, общ. Разград, ул. „Братя 

Миладинови“ № 10, за  отпускане  на персонална  пенсия на 
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децата – Васил Илиянов Илиев и Нелина Илиянова Илиева, 

настанени за отглеждане и възпитание с Решение № 228 от 

26.06.2015 г. по гр.д. № 705/2015 г. по описа на Разградски 

районен съд в семейството на роднини – семейството на Неделчо 

Василев Иванов и Иванка Николова Иванова, дядо и баба на 

децата по майчина линия. 

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

003 от 16.02.2015 г. съставен в с. Дряновец, община Разград, 

майката Валентина Неделчева Илиева е починала на 14.02.2015 

г.  
С  Разпореждане № 2140-16-65/19.08.2015 г. на Национален 

осигурителен институт, Териториално поделение  гр. Разград на 

децата Васил Илиянов Илиев и Нелина Илиянова Илиева е 
отказано отпускането на наследствена пенсия за инвалидност 

поради общо заболяване от майка им. Към датата на смъртта 

Валентина Неделчева Илиева има навършени 33 години 08 

месеца и 22 дни. По данни от Регистъра на осигурените лица, за 

същата няма данни за осигурителни периоди. Наследодателката 

има зачетен осигурителен стаж (от майчинство)  до датата на 

смъртта – 04 години, 07 месеца и 21 дни, и  действителен стаж – 

00 години, 00 месеца и 00 дни. 

Съгласно чл. 74, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално 

осигуряване лицата над 30 годишна възраст придобиват право 

на пенсия за инвалидност поради общо заболяване при зачетен 5 

години осигурителен стаж, до датата на инвалидизиране , в 

случая до датата на смъртта. 

С разпоредбата на чл. 92 от Кодекса за социално 

осигуряване 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 на пенсията, 

който към настоящия момент е 65 лв. месечно, като една трета 

от осигурителния стаж трябва да е действителен. 

Към момента на подаване на искането, видно от 

Декларация за семейно и имотно състояние и за годишен доход 

на семейството е видно, че Неделчо Василев Иванов и Иванка 

Николова Иванова, дядо и баба на децата по майчина линия 
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нямат доходи от трудова дейност, и не получават обезщетения за 

безработица.  

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

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

администрация чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване 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  30 

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  за децата Васил Илиянов Илиев и Нелина 

Илиянова Илиева, с постоянен адрес:  с. Дряновец, общ. Разград, 

ул. „Братя Миладинови“ № 10. 

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 19 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №604. 

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

Относно: Откриване на социална услуга, предоставяна в 

общността „Дневен център за деца с увреждания“ и социална 

услуга предоставяна в общността – резидентен тип „Звено 

майка и бебе“, като делегирани от държавата дейности. 

Заповядайте, господин Хасанов. 
 

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

Уважаеми колеги, 

В изпълнение на политическия документ Национална 
стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република 
България“, с Постановление №  176 от 10.07.2015 г. на Министерски 

съвет е закрит Дом за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) гр. 

Разград и преустановена дейността на функциониращия към 

специализираната институция Дневен център за деца с увреждания.  
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Съгласно Акт за публична общинска собственост № 465 от 
15.01.1998 г.  собственик на имота – двуетажна сграда със застроена 
площ 1560 кв.м., находяща се в ж.к „Орел“ в гр. Разград е Община 
Разград и след приключване на ликвидацията на съответния дом в 
гр. Разград, същият може да се ползва за развитие на алтернативни 

социални услуги. 

В приетата с Решение № 150 по Протокол № 12 от проведено 

на  29.05.2012 г. заседание на Общински съвет Разград, Общинска 
стратегия за развитие на социалните услуги в община Разград (2012-

2016) е планирано в сградата на ДМСГД гр. Разград, да продължи да 
функционира Дневен център за деца с увреждания, който ще 
предоставя интегрирани социални услуги за 40 деца с увреждания и 

техните семейства, както и да бъде открита услугата Звено „Майка и 

бебе“ за бременни жени и майки в риск да изоставят децата си. 

Цитираните услуги са заложени и в приетия с Решение № 791 

от 28.04.2015 г. на Общински съвет Разград, Годишен план за 
развитие на социалните услуги в Община Разград за 2016 г. и в 
проектобюджета на общината за делегираните от държавата 
дейности, финансирани чрез общинските бюджети за 2016 г. 

Съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане, изпълнителният директор на 
Агенцията за социално подпомагане разрешава откриване на 
социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности по 

предложение на директора на регионалната дирекция за социално 

подпомагане. Към предложението следва да бъде приложено и 

решение на общинския съвет за откриване, в което задължително се 
посочва капацитетът на социалната услуга и дата на влизане в сила 
на решението. 

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

чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане,  предлагам на Общинския съвет да 
вземе следното решение: 

1. Дава съгласие за откриване от 01.01.2016 г. като делегирана 
от държавата дейност нова социална услуга в общността „Дневен 

център за деца с увреждания“ в гр. Разград, с капацитет 40 места, с 
административен адрес: гр. Разград, жк „Орел“ № 30. 

2. Дава съгласие за откриване от 01.01.2016 г. като делегирана 
от държавата дейност нова социална услуга в общността – 

резидентен тип Звено „Майка и бебе“ в гр. Разград, с капацитет 8 

места, с административен адрес: гр. Разград, жк „Орел“ № 30. 
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3. Възлага на кмета на Община Разград да изпрати решението 

на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане гр. 

Разград за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на 
Агенцията за социално подпомагане. 

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

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладната записка е разгледана в ПК по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен 

контрол, ПК по законност, превенция на корупцията, сигурност, 
контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
НПО и  ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване. 
Господин Анастасов, моля да докладвате за постоянната комисия по 

общинска собственост.  
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Докладната записка и проекта за решение, бяха подкрепени с 
10 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Монев, за постоянната комисия по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта за 
решение беше одобрен от комисията.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Д-р Петров, постоянната комисия по социална политика. 
 

Г-н Красимир Петров – Председател на ПК 

Комисията подкрепи докладната записка и проекта за решение 
с: 11 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, имате думата за въпроси към вносителя. Становища, 
мнения, предложения? Заповядайте, госпожо Неделчева.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми колеги, 
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Това, което ни се предлага в тази докладна записка, считам че 
е изключително полезно за местната общност в Разград. И двата 
вида социални услуги, които ще бъдат разкрити в тази сграда са 
изключително необходими за определени социални категории-

жители на общината, и още повече, че по този начин ще бъде 
възстановена в известна степен една услуга, която се предлагаше 
там, когато съществуваше преди Дома за медико-социални грижи. 

Искам само да припомня на колегите, че преди години залата за 
рехабилитация беше оборудвана с дарения от нашите приятели, от 
побратимения ни град в Северна Ирландия – Армаа, и тя беше за 
времето си доста иновативна. Считам, че възстановяването на тази 

услуга и въвеждането на другата – Звеното за „Майка и бебе“ ще 
бъдат наистина изключително полезни и ние ще подкрепим тази 

докладна записка.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Неделчева. Други желаещи да изразят 
становище, отношение, предложения да дадат по докладната? Няма 
такива. Колеги, подлагам докладна записка с №604 на гласуване. 
Моля гласувайте. 

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 25 

 

С Постановление №  176 от 10.07.2015 г. на Министерски 

съвет е закрит Дом за медико-социални грижи за деца гр. 

Разград и преустановена дейността на функциониращия към 

специализираната институция Дневен център за деца с 
увреждания.  

Имотът предоставен безвъзмездно за управление на 

ДМСГД гр. Разград, съгласно Акт  за публична общинска 

собственост № 465 от 15.01.2015 г.  е собственост на Община 

Разград и след приключване на ликвидацията на ДМСГД гр. 

Разград, може да се ползва за развитие на алтернативни 

социални услуги. 

В Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Разград (2012-2016) приета с Решение № 150 на 

Общински съвет Разград по Протокол № 12 от 29.05.2012 г., е 
планирано в сградата на ДМСГД гр. Разград, да продължи да 

функционира Дневен център за деца с увреждания, който ще 
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предоставя интегрирани социални услуги за 40 деца с 
увреждания и техните семейства, както и да бъде открита 

услугата Звено „Майка и бебе“ за бременни жени и майки в риск 

да изоставят децата си. 

В съответствие с нормативната уредба, цитираните услуги 

са заложени в приетия с Решение № 791 по Протокол № 57 от 

28.04.2015 г. на Общински съвет Разград, Годишен план за 

развитие на социалните услуги в Община Разград за 2016 г. и в 

проектобюджета на общината за делегираните от държавата 

дейности, финансирани чрез общинските бюджети за 2016 г. 
Съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане, изпълнителният 

директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава 

откриване на социални услуги, когато са делегирани от 

държавата дейности по предложение на директора на 

регионалната дирекция за социално подпомагане. Към 

предложението следва да бъде приложено и решение на 

общинския съвет за откриване, в което задължително се посочва 

капацитетът на социалната услуга и дата на влизане в сила на 

решението. 

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

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

администрация, чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане,  Общински съвет Разград, с  
31 гласа „ЗА”, „против” - няма, „въздържали се” - няма,          

 

            Р Е Ш И :  
 

1. Дава съгласие за откриване от 01.01.2016 г. като 

делегирана от държавата дейност нова социална услуга в 

общността „Дневен център за деца с увреждания“ в гр. Разград, 

с капацитет 40 места, с административен адрес: гр. Разград, жк 

„Орел“ № 30. 

2. Дава съгласие за откриване от 01.01.2016 г. като 

делегирана от държавата дейност нова социална услуга в 

общността – резидентен тип Звено „Майка и бебе“ в гр. Разград, 

с капацитет 8 места, с административен адрес: гр. Разград, жк 

„Орел“ № 30. 

3. Възлага на кмета на Община Разград да изпрати 

решението на директора на Регионална дирекция за социално 

подпомагане гр. Разград за изготвяне на предложение до 
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изпълнителния директор на Агенцията за социално 

подпомагане. 
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 20 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Докладна записка №608. 

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

Относно: Одобряване  на  план-сметки за разходите по 

третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места  на 

Община Разград  за 2016 г. 
Заповядайте, д-р Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Благодаря ви, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, 

Съгласно разпоредбите на чл.19 от Закона за управление на 
отпадъците кметът на общината е задължен да организира 
управлението на битовите отпадъците и отговаря за изпълнението 

на дейностите за поддържане чистотата на териториите за 
обществено ползване. Финансирането на дейностите се извършва от 
постъпилите приходи от такса битови отпадъци, която съгласно 

изискванията на Закона за местните данъци и такси се определя с 
решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за 
разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане 
чистотата на териториите за обществено ползване в населените 
места. 

Предвид необходимостта от изготвяне и одобряване на план-

сметки за разходите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на територията на населените места в 
Община Разград за 2016 г., общинската администрация подготви 

предложение за осъществяване на дейностите през следващата 
година. 

При изготвянето на разчетите за 2016 г. за обезпечаване 
изпълнението на вменените със Закона за управление на отпадъците 
отговорности и поддържане на добро качество на предлаганите 
услуги по чистотата в населените места е предвидено: 
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- осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци-

кошчета за отпадъци; 

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

сключен договор; за обществени територии попадащи извън обхвата 
на договора и при провеждане на общински и национални кампании 

за почистване на населените места.; 
- събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и 

такива от текущи ремонтни дейности от домакинствата; 
- депониране на битови отпадъци на регионално депо; 

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

- поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване, в т.ч. по сключен договор, както и за обществени 

територии попадащи извън обхвата на договора вменени като 

задължения на ОП „Паркстрой” гр.Разград;  

-поддържане на чистотата в населените места за дейности 

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

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

чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии в населените места. 
С Решение № 701 по протокол № 52 от проведеното заседание 

на Общински съвет - Разград на 29.12.2014 година бяха одобрени 

план-сметки на разходите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане чистотата на територията на населените места в 
Община Разград за 2015 година и определени такси за битови 

отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на граждани и 

юридически лица. 
Общият размер на планираните разходи за дейностите 

изпълнявани през 2015 г. е 3 720 469 лв. В резултат на изпълнение 
дейностите подробно разписани в одобрените план–сметки за 2015 

г. се очакват разходи в размер на 3 700 000 лв. 
Постъпилите приходи от такса битови отпадъци през 

настоящата година към началото на м.декември са в размер на 
3 929 870 лв., които включват стари вземания и начислени лихви 

към тях.  

За следващата 2016 г. общата приходната част от такса битови 

отпадъци се очаква в размер около 3 700 000 лв., от които 3 500 000 

лв. приходи от такса битови отпадъци при запазване на досега 
приетите такси и около 165 000 лв. преходен остатък от 2015 г. 
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Разчетите на разходите за осигуряване на дейностите 
посочени в план сметките за 2016 г. са направени с възможно най-

рационално и икономично разходване на финансови средства, които 

като размер са близки на приетите за 2015 г. Нормативно 

увеличения размер за 2016 г. на плащанията за отчисления по чл.60 

и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за всеки тон 

депониран отпадък се компенсира с липсата на неразплатени 

разходи от предходни години, които бяха планувани в план сметката 
за 2015 г. Общия размер на разходите за следващата година е 
3 665 009 лв., което дава основание да считаме, че приходите за 
2016 г. ще балансират разходната част без да се налага промяна в 
размерите на досега приетите такси за битови отпадъци. 

За постигане на целите и изпълнение вменените отговорности 

на общините за дейностите по управление на отпадъците 
общинската администрация  е подготвила предложение за план-

сметки за финансовите разходи за Дейност „Чистота” за 2016 г., 
включващи изпълнение на дейностите по управление на битовите 
отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
 План-сметките са разработени съгласно изискванията на 

чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и чл.16, ал.2 от Наредба № 

14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането 

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

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 

- събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

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

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

отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, 
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 

отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 
отпадъците;  

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места, предназначени 

за обществено ползване. 
План–сметките включват необходимите разходи за 

изпълнение дейностите посочени в чл.66 ал.1 от Закона за местните 
данъци по населени места и са на стойност 3 665 009 лв. 
/Приложения от 1–23/. 
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При направените разчети за 2016 г. разходите за дейностите 
по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на 
територията на община Разград, са както следва: 

- на обобщените разходи за дейностите по третиране на 
битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 
населените места в Община Разград за 2016г. /Приложение № 1/ в 
размер на 3 665 009 лв. 

Само ще изреждам населените места и сумата. 
- с.Балкански -  21 265 лв. 
- с.Благоево - 29 121 лв. 
- с.Гецово -  84 680 лв. 
- с.Дряновец -  34 462 лв. 
- с.Дянково -  61 590 лв. 
- с.Киченица -  27 657 лв. 
- с.Липник -  21 280 лв. 
- с.Мортагоново - 39 178  лв. 
- с.Недоклан -  13 503 лв. 
- с.Осенец -  40 883 лв. 
- с.Островче - 19 019 лв. 
- с.Побит камък -18 467 лв. 
- с.Просторно - 16 430 лв. 
- с.Пороище -  26 758 лв. 
- с.Радинград -   15 723 лв. 
- с.Раковски -  67 577 лв. 
- с.Стражец - 45 601 лв. 
- с.Топчии - 23 382 лв. 
- с.Ушинци -  21 890 лв. 
- с.Черковна - 14 270 лв. 
- с.Ясеновец - 55 997 лв. 
- гр.Разград - 2 966 276 лв. 
Предвид изложеното и на основание чл.22, ал.1, във връзка  с 

чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.16, ал.2 от 
Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Разград, предлагам Общински съвет Разград 

да вземе следното решение: 
1.  Одобрява план-сметки на разходите по третиране на 

битовите отпадъци и поддържане чистотата на територията на 
населените места в Община Разград за 2016 г., както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на 
битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 
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населените места в Община Разград за 2016г. в размер на 3 665 009 

лв. 
И пак: 

- с.Балкански -  21 265 лв. 
- с.Благоево -  29 121 лв. 
- с.Гецово -  84 680 лв. 
- с.Дряновец -  34 462 лв. 
- с.Дянково -  61 590 лв. 
- с.Киченица -  27 657 лв. 
- с.Липник -  21 280 лв. 
- с.Мортагоново -  39 178  лв. 
- с.Недоклан - 13 503 лв. 
- с.Осенец -  40 883 лв. 
- с.Островче -  19 019 лв. 
- с.Побит камък - 18 467 лв. 
- с.Просторно -  16 430 лв. 
- с.Пороище -  26 758 лв. 
- с.Радинград -   15 723 лв. 
- с.Раковски -  67 577 лв. 
- с.Стражец -  45 601 лв. 
- с.Топчии - 23 382 лв. 
- с.Ушинци -   21 890 лв. 
- с.Черковна - 14 270 лв. 
- с.Ясеновец -  55 997 лв. 
- гр.Разград -  2 966 276 лв. 
2. Общинската администрация да организира и контролира 

дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите 
отпадъци по обявената със заповедта на кмета на общината честота за 
2016 г., обезвреждането им на депо и поддържане чистотата на 
населените места при условия, гарантиращи качествено обслужване 
на гражданите, предприятията и организациите. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград и Областния управител на Област Разград в 7/седем/ дневен 

срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК 

пред Административния съд – Разград. 

Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, д-р Василев. Докладната записка е разглеждана в 
три постоянни комисии. Ще помоля госпожа Димитрова да докладва 
за ПК по бюджет, финанси и икономическа политика.  
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Г-жа Радиана Димитрова - Председател на ПК 

Благодаря Ви.  

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Докладната записка и проекта за решение бяха разгледани на 
постоянната комисия по бюджет и финанси и проекта за решение 
беше одобрен с: 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

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

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Благодаря, госпожо председател. Със 7 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „ „въздържали се“ докладната записка беше приета.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

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

госпожо Френкева.  
 

Г-жа Валентина Френкева - Председател на ПК 

Благодаря, госпожо председател. 

Уважаеми колеги, 

Комисията подкрепи докладната записка и проекта за решение 
с 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. Благодаря.  

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Уважаема госпожо председател, 

След подробно запознаване с предложената на вниманието на 
общинските съветници докладна записка установихме 
математически неточности в изчисленията. Затова ще Ви помоля за 
10-минутна почивка, за да може господин Тахиров да направи 

сметките и ако има грешка да ги изчисти. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Монев, председател на вашата група е господин 

Христов. Нека той да поиска, аз ще ви я дам веднага.  
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Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо председател. От името на „Кауза 
Разград“, Ви моля за почивка.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, на основание чл.64 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация Мандат 2015-

2019 година и по искане на председател на група общински 

съветници, обявявам 10 минути почивка. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

След докладите на председателите на постоянни комисии, в 
които е разглеждана докладна записка с вх.№608, след което 

постъпи предложение за почивка от групата на „Кауза Разград“ във 
връзка с това, че има технически корекции за тази докладна записка. 
Вносителят готов ли е да отговори на това предизвикателство.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Да, госпожо председател. Колегите да отворят на – след 

Приложение 23 А, където са подробните разбивки и където са 
елементите на ценообразуването, наистина е допусната грешка. 
Става въпрос за позиция 1.1.1. Брой контейнери тип Бобър от 1,1 

куб.м., тук вместо 62,000 – да се чете 31,000. Намерихте ли го?  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Страница? 

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Няма страница. След Приложение №23 А, на следващата 
страница. Момент само, да покажа ли. Ето, става въпрос за тази 

разбивка, подробната която е. Намерихте ли? Значи тук позиция 
1.1.1. . Брой контейнери тип Бобър от 1,1 куб.м., вместо 62,000 – да 
се четат 31,000. И след това отиваме в 1.1.3. Брой обслужване за 
година – 364,000, а не 182,000. Това по никакъв начин не променя 
сметката. Тоест, накратко казано всеки ден се събират по 31 Бобъра, 
всеки ден 364 дни в годината, а не както беше написано 62 през ден.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 
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Колега Христов, отстранени са тези технически детайли, 

благодарим Ви за острия поглед. Колеги, имате възможност да 
зададете своите въпроси към вносителя, касаещи докладна записка 
№608. Има ли желаещи да зададат въпроси? Можете да изразите 
становища, мнения, да направите предложения относно докладната. 
Колега Димитров, заповядайте.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Аз, ще направя предложение, което съм го подготвил и в 
писмен вид, но искам пред Вас да го аргументирам преди това. 
Общата сума по план сметките за 2015 година е 3 720 469 лв., като 

до началото на декември за 11 месеца през текущата година са 
събрани  3 929 870 лв., което е с 209 408 лв. повече, което 

представлява 5,63 % повече приходи, отколкото са направени 

разходите за сметосъбиране и сметоизвозване. Както господин 

кмета преди малко каза, липсват неразплатени задължения, всичко е 
платено и остава преходен остатък за 2016 година, което показва, че 
тези план сметки – цените и разходите, които са планирани са доста 
по-големи, отколкото действително направените разходи за 
сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на обществените 
територии. Ето защо е възможно и наложително да направим така, 
че приходите на общината да отговарят на действително 

направените разходи за сметосъбиране, сметоизвозване и чистотата 
на обществените площи. Ето защо, аз направих също през почивката 
изчисления и вместо 3 665 009 лв., намалено с тези 5,63 % за 2016 г. 
са необходими 3 458 669 лв. Съответно правя предложение тази 

цифра да бъде записана в т.1.1., като в точките да бъдат добавени и 

промени, които са в 4.1., 5.1., 6.1., до 24.1., или това са промилите в 
населените места на Община Разград.  

Като за Разград от 1,61 %, промилът става 1,52 %. 

В с.Балкански от 4,18 %  на 3,94% 

В с.Благоево от 4,59 промила, става на 4,33 промила 
В с.Гецово от 5,17 промила, пада на 4,88  

В с.Дряновец от 5,89 до 5,56 промила 
В с.Дянково от 4,03 на 3,08 промила 
В с.Киченица от 2,41 на 2,27 промила 
В с.Липник от 3,14 на 2,96 промила 
В с.Мортагоново от 4,38 на 4,13 промила 
В с.Недоклан от 4,44 на 4,19  

В с.Осенец от 2,93 на 2,76  
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В с.Островче от 2,61 на 2,46 

В с.Побит камък от 1,59 на 1,05 

В с.Просторно от 1,63 на 1,53 

В с.Пороище от 4,13 на 3,89 промила 
В с.Радинград от 4,98 на 4,69 промила 
В с.Раковски от 6,84 на 6,45 промила 
В с.Стражец от 5,58 на 5,26  

В с.Топчии от 15 промила на 14,15 

В с.Ушинци от 3,08 на 2,90 

В с.Черковна от 3,07 на 2,89 промила 
В с.Ясеновец от 6,22 на 5,86 

С тези промени няма да има никакъв проблем и от тези 

събрани средства от населението ще могат напълно да покрият 
разходите за сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на 
обществените места. Благодаря Ви. Правя го и в писмен вид.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Да, госпожо Георгиева, заповядайте.  
 

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

Бих искала да взема отношение по направеното предложение 
на господин Иво Димитров. Той като дългогодишен общински 

съветник би трябвало да знае, че определянето на промилите и 

въобще основата, върху която се изчислява таксата за битови 

отпадъци е предмет на отделно решение съгласно Закона за 
местните данъци и такси на Общинския съвет. Това решение има 
характер на общ административен акт и изисква съответната 
процедура за спазването. А именно да бъде обявено предварително 

един месец, да има обществено обсъждане и така с план сметката то 

не може да бъде направено. Даже и да има някакъв резон в неговото 

предложение, процедурата в момента не е спазена и то не може да 
бъде прието от Общинския съвет. Благодаря Ви. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Георгиева. Колеги, имате ли други 

предложения, становища, мнения, изказвания? Заповядайте. 
 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Уважаема госпожо председател, 

Уважаеми господин кмете, 
Уважаеми колеги, 
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Известно е, че от декември миналата година Община Разград 

премина от ежедневно събиране на сметта в кварталите на града и 

общината на режим – през ден. Това води до значително струпване 
на отпадъци от ненавреме извозените контейнери. Единственият 
изход за преодоляване на тази ситуация, защото тя е продиктувана, 
естествено, от липса на средства в общината, това е закупуване на 
по-голямо количество контейнери. В своето подробно изложение на 
Директора на Дирекция „Околна среда“ господин Тахиров, стана 
ясно, че в Община Разград в рамките на 5 години са закупени около 

200 контейнери разставени по кварталите на града. Моя въпрос 
обаче е, какъв е делът на закупените контейнери в ж.к. „Орел“, 

защото… 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Илиев, не сме в процедура на въпроси, а в 
процедура на становища, мнения, изказвания, както може да 
направите и предложения. Така че, ако имате становище имате 
право да го изкажете тук пред нас, иначе въпросите вече ги 

изчерпахме.  
 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Моето предложение е да се увеличи броя на новозакупените 
контейнери за ж.к. „Орел“. Това е, защото съгласете се, че от 200 

контейнери за Община Разград, ако 180 са за центъра на града, а 20 

за Орел, какво топли това жителите на Орел. Трябва да Ви кажа, че 
събирането на смет в ж.к. „Орел“ през летните месеци, където 

количеството на отпадъците нараства на 70 %, придобива характера 
на истинско бедствие.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Илиев, правите ли такова предложение?  

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Не, не правя предложение. Искам само да заостря вниманието 

на общинската администрация върху този проблем. Сега, да се 
правят предложения по тази докладна записка е все едно да се прави 

обструкция на общинската администрация.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Добре, благодаря Ви. Изразихте Вашето становище, а ние го 

чухме. Колеги, имате ли други предложения, желание за становища 
и изказвания? Заповядайте господин Христов.  



 147

 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, госпожо, предложение. 
Правя предложение, което е свързано с наредбата за 

поддържане и изграждане на зелената система. Това предложение е 
свързано с обхвата на дейността на „Паркстрой“ гр. Разград, за 
събиране и транспортиране на битовите отпадъци и поддържане на 
чистотата на озеленените територии за обществено ползване. Като 

т.4. и т.5., тъй като не е спомената какъв вид поддържане е, 
предлагам зоната за отдих „Пчелина“ и поддържането на велоалеята 
в м.“Пчелина“ да мине към екстензивното поддържане.  

 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, помолете Божинел Христов да каже по 

ясно предложението си. 

 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Ако си отворите Приложение 23 Б, и ако едновременно с това 
си отворите и Наредба №19, и погледнете в наредбата чл.24, ал.1, ще 
разберете, че според интензитета на поддържане зелените площи 

общинска собственост се разпределят в следните категории, и за 
всяка една категория площ се издава заповед, която трябва да 
определи границите и районите и ще видите, че обхвата на 
дейността, тъй като тези средства които са определени в 
Приложение 23 Б са за дейностите, които са свързани с „Паркстрой“ 

извършва, ще видите че всичките територии са с определен 

интензитет на поддържане с изключение на зоната за отдих 

„Пчелина“ и поддържане на велоалеята гр. Разград, м.“Пчелина“. И 

тъй като не се споменава какъв е интензитета, аз предлагам да си 

влязат в екстензивното поддържане, защото така не става ясно 

поддържа ли се тази зона за отдих в „Пчелина“ и велоалеята или не 
се поддържа. А тя следва да се поддържа.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Господин Христов, да разбираме че не е ясна терминологията. 
Екстензивно и интензивно поддържане, имате в предвид честотата. 
Нали това имате предвид? Интензивното е всеки ден, трябва да 
знаете колко е екстензивното и колко е зоната за отдих, защото са 
дадени като отделни точки, да.  

 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 
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Като допълнение, за да не стане, че не им стигат парите или 

пък трябва допълнително и т.н.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Вашето предложение е 4 и 5 точка да влязат в т.2? 

 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Да влязат в трета точка. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

В трета: Екстензивно поддържане, заедно със Северен градски 

парк, терени в промишлена зона и т.н.  

 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Да, защото съгласно Наредба №19 – Интензитета на 
поддържане на зелените площи се определя като: първа категория, 
втора категория и трета категория. Няма други категории, няма друг 
начин. Или интензивно или екстензивно, или трета категория, няма 
друго. Тук нищо не се посочва. И става така, че „Паркстрой“ може 
да си искат това нещо един път в годината да го поддържат или само 

два пъти. Така става просто трета категория поддържане.  
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Госпожо председател, ако позволите реплика.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Заповядайте господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Димитров – ПП „БСП“ 

Аз моля колегата Божинел Христов като прави това 
предложение, нека да поясни на общинските съветници свързано ли 

е това с допълнителни финансови разходи и въобще дава ли 

отражение върху стойността и върху сумите, които са необходими 

за този вид дейности. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Христов.  
 

Г-н Божинел Христов –„Кауза Разград“ 

Аз няма как да Ви отговоря, тъй като не знам дали 

„Паркстрой“ въобще поддържа зона за отдих „Пчелина“. 
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Извинявайте ама, за това казвам и така: сега, от тук нататък те ще 
започнат да я поддържат поне един път в месеца.  

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Искам отношение.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Господин Илиев. 
 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Искам да информирам общинските съветници, че ОП 

„Паркстрой“ поддържа редовно зоната за отдих „Пчелина“, както и 

велоалеята. В м.“Пчелина“ се проведоха редица крупни 

мероприятия, като „Най-голямата сватба“, „Най-дългата трапеза“ ли 

беше и т.н., и ние сме работили изключително напрегнато за 
реализиране на тези мероприятия. Така че аз не виждам защо се 
задават тези въпроси. Редовно поддържаме м.“Пчелина“ и 

велоалеята.  
 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Господин Христов, ако може и аз да взема отношение. Не е 
проблем това, разбирам Ви, че общинското предприятие да засили 

дейността си, особено в края на пролетно и летния сезон. Зимата, 
освен поддържането на проходимостта на пътя не виждам какво 

може да се направи отстрани, нито храсти, нито друго. Разбира се 
сега както е времето позволява тези неща, но ще го вземем в 
предвид. Едва ли ще оскъпи толкова това, което имате предвид. 

Освен това нашите съграждани, ако спазват всички правила, не би 

трябвало да хвърлят боклуци, така че би трябвало общинското 

предприятие, специално там, да има по-малко работа. Нали, 

господин Димитров? Ние с Вас не хвърляме, нали? 

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Единодушно няма човек тук в залата, който да не се съгласи с 
Вас смятам, господин кмете. Въпреки, че втори път ще взема 
отношение, но то е във връзка с броя на контейнерите в „Орел“ и 

изобщо в Разград. Тук съм подготвил едно такова слайдшоу, което 

показва на 630 м. как има 18 на брой контейнери, които обслужват 
индустриалния квартал. Така е издадена сигурно заповедта от 
предишния кмет.  
 

/Господин Иво Димитров показва снимков материал на екран/ 



 150

 

Няма как тези 18 броя, които са през 40, 30, през 10 метра и 

всеки, който минава от там и ги вижда, че стоят празни. Те през ден 

се обслужват на хартия, но стоят празни. Част от тези контейнери 

могат да бъдат използвани не само в „Орел“, а и на места където има 
наистина фрапираща нужда. Вместо на „Млади семейства“ да има 
два контейнера, да има поне четири. 18 броя не са необходими, това 
е само по една улица 600 метра. В други части на града е същият 
този проблем. И Ви моля наистина по някакъв начин да бъде решен, 

за да може там, където е необходимо да има контейнери, там където 

не е необходимо да отпаднат, за да може не само да се запазят, а и 

да намалеят таксите, които нашите съграждани плащат през 
общината на сметосъбиращата фирма. Благодаря.  
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Имате микрофон.  

 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Ето тези контейнери ще ги видите как стоят и, който и да мине 
винаги са празни. Сметосъбиращите машини минават, само се 
надигат работниците да проверят, да се уверят, че наистина няма 
нищо в тези контейнери и продължават без да спират. Но това 
общината го плаща, като извозени контейнери на депото за твърди 

битови отпадъци.  

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, колега Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров –„Реформаторски блок“ 

Искам само на финала, госпожо председател…Нека ПК по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с НПО да 
види защо не се изпълнява решението на предишния Общински 

съвет, в което трябваше да има онлайн GPS- система, в която всеки 

един наш съгражданин да може да погледне и да види автомобилите 
на тази фирма дали в момента работят и къде, и да се вижда дали 

обслужват неговия дом, където той е платил такса смет. Благодаря. 
 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Благодаря Ви, заострихте вниманието на вносителя. Колеги, 

има постъпили две предложения във връзка с тази докладна записка, 
от колегата Иво Димитров и от колегата Божинел Христов. Имате ли 
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други предложения? Ако нямате, ще ги подложа на гласуване. 
Искам само да Ви кажа, че както Ви обясни зам.-кмета на Община 
Разград, госпожа Галина Георгиева, ако приемете предложението на 
общински съветник Иво Димитров то е незаконосъобразно, което 

означава, че в този случай Общински съвет – Разград ще вземе 
такова решение, а нашата роля не е тази. Въпреки това тъй като е 
постъпило при мен в писмен вид, аз съм длъжна да го поставя на 
гласуване. Д-р Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Процедура. След като ще е незаконосъобразно за какво ще го 

подлагаме на гласуване? Ако наистина е така. Няма никакво 

значение дали е постъпило. Щом ще е законосъобразно това 
гласуване, изобщо не подлежи на гласуване. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Д-р Апти, Вие с Вашето решение ще решите дали да приемете 
или не, това е.  

 

Г-н Валентин Василев – кмет на Община Разград 

Д-р Апти, понеже всички сме били общински съветници, 

имало е и такива решения на Общинския съвет, които са били 

незаконосъобразни. Нали така, господин Димитров? И в 
последствие се е решавало. Има и съд за тази работа. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на общински 

съветник Иво Борисов Димитров във връзка със събраните приходи 

и разходваните разходи, предлага промяна на промилите. Моля, 
който подкрепя това предложение да гласува. 
 

С 2 гласа „ЗА“, „против“ - 5, „въздържали се“ – 11, 

предложението на общински съветник Иво Димитров не се 
приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Преминаваме към гласуване на следващото предложение от 
общински съветник Божинел Христов, което касае Приложение 23Б, 

мисля си, че на всички стана ясно точно какво има предвид колегата 
Христов, а именно т.4. и т.5 да отпаднат и зона за отдих „Пчелина“ и 

поддържане на велоалея гр. Разград м.“Пчелина“ да влязат в т.3. 
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екстензивно поддържане. Моля, който приема това предложение да 
го подкрепи с гласуване.  

 

С 23 гласа „ЗА“, „против“ - 2, „въздържали се“ – 2, 

предложението на общински съветник Божинел Христов се 
приема. 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Колеги, предлагам Ви да гласуваме в цялост, с приетите 
предложения, докладна записка №608. Който е съгласен моля да 
гласува.  

 

Общинският съвет взе следното  

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 26 

 

В съответствие с изискванията на чл.66, ал.1 от Закона за 

местните данъци и такси и чл.16, ал.2 от Наредба № 14 на 

Общински съвет Разград за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Разград е постъпила докладна записка за одобряване на план 

сметки за разходите по третиране на битовите отпадъци за 2016 

г.  
 За постигане на целите и изпълнение вменените 

отговорности на общините за дейностите по управление на 

отпадъците общинската администрация  е подготвила 

предложение за план-сметки за финансовите разходи за Дейност 

„Чистота” за 2016г., включващи изпълнение на дейностите по 

управление на битовите отпадъци и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване. 
План-сметките са разработени съгласно изискванията на 

чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и чл.16, ал.2 от Наредба 

№ 14 на Общински съвет Разград за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Разград и отразяват необходимите 
разходи за: 

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите 
отпадъци - контейнери, кофи и други; 

- събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и 

съоръжения за третирането им; 
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- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови 

отпадъци или други инсталации или съоръжения за 

обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови 

отпадъци, включително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона 

за управление на отпадъците;  
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, 

парковите и другите територии от населените места, 

предназначени за обществено ползване. 
План–сметките включват необходимите разходи за 

изпълнение дейностите посочени в чл.66 ал.1 от Закона за 

местните данъци по населени места и са на стойност 3 665 009 

лв. /Приложения от 1–23/. 

При направените разчети за 2016 г. разходите за 

дейностите по третиране на битовите отпадъци и поддържане на 

чистотата на територията на община Разград, са както следва: 

- на обобщените разходи за дейностите по третиране на 

битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията 

на населените места в Община Разград за 2016г. /Приложение № 

1/ в размер на 3 665 009 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Балкански, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 2/ в 

размер на 21 265 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Благоево, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 3/ в 

размер на 29 121 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Гецово, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 4/ в размер 

на 84 680 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Дряновец, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 5/ в 

размер на 34 462 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Дянково, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 6/ в 

размер на 61 590 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 
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с.Киченица, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 7/ в 

размер на 27 657 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Липник, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 8/ в 

размер на 21 280 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Мортагоново, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 9/ в 

размер на 39 178  лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Недоклан, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 10/ в 

размер на 13 503 лв. 

-на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Осенец, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 11/ в 

размер на 40 883 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Островче, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 12/ в 

размер на 19 019 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Побит 

камък, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 13/ в размер 

на 18 467 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Просторно, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 14/ в 

размер на 16 430 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Пороище, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 15/ в 

размер на 26 758 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Радинград, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 16/ в 

размер на  15 723 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Раковски, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 17/ в 

размер на 67 577 лв. 
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- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Стражец, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 18/ в 

размер на 45 601 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Топчии, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 19/ в 

размер на 23 382 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Ушинци, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 20/ в 

размер на  21 890 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Черковна, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 21/ в 

размер на  14 270 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Ясеновец, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 22/ в 

размер на 55 997 лв. 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

гр.Разград, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 23/ в 

размер на 2 966 276 лв. 

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

с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от ЗМДТ, чл.16, ал.2 от 

Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Разград,  Общински съвет Разград, с  28 

гласа „ЗА”, „против” - 1, „въздържали се” - 1,          
 

            Р Е Ш И :  
 

1.  Одобрява план-сметки на разходите по третиране на 

битовите отпадъци и поддържане чистотата на територията на 

населените места в Община Разград за 2016 г., както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на 

битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията 

на населените места в Община Разград за 2016г. /Приложение № 

1/ в размер на 3 665 009 лв. 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 
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с.Балкански, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 2/ в 

размер на 21 265 лв. 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Благоево, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 3/ в 

размер на 29 121 лв. 

1.4. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Гецово, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 4/ в размер 

на 84 680 лв. 

1.5. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Дряновец, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 5/ в 

размер на 34 462 лв. 

1.6. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Дянково, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 6/ в 

размер на 61 590 лв. 

1.7. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Киченица, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 7/ в 

размер на 27 657 лв. 

1.8. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Липник, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 8/ в 

размер на 21 280 лв. 

1.9. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Мортагоново, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 9/ в 

размер на 39 178 лв. 

1.10. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Недоклан, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 10/ в 

размер на 13 503 лв. 

1.11. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Осенец, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 11/ в 

размер на 40 883 лв. 

1.12. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Островче, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 12/ в 

размер на 19 019  лв. 
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1.13. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Побит 

камък, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 13/ в размер 

на 18 467 лв. 

1.14. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Просторно, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 14/ в 

размер на 16 430  лв. 

1.15. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Пороище, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 15/ в 

размер на 26 758 лв. 

1.16. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Радинград, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 16/ в 

размер на  15 723 лв. 

1.17. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Раковски, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 17/ в 

размер на 67 577  лв. 

1.18. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Стражец, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 18/ в 

размер на 45 601 лв. 

1.19. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Топчии, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 19/ в 

размер на 23 382 лв. 

1.20. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Ушинци, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 20/ в 

размер на  21 890 лв. 

1.21. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Черковна, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 21/ в 

размер на  14 270 лв. 

1.22. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Ясеновец, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 22/ в 

размер на 55 997 лв. 

1.23. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 
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гр.Разград, общ.Разград за 2016 година /Приложение № 23/ в 

размер на 2 966 276 лв. 

2. Общинската администрация да организира и контролира 

дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите 
отпадъци по обявената със заповедта на кмета на общината 

честота за 2016 г., обезвреждането им на депо и поддържане 
чистотата на населените места при условия, гарантиращи 

качествено обслужване на гражданите, предприятията и 

организациите. 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и Областния управител на Област Разград в 7/седем/ дневен 

срок от приемането му. 

Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на АПК 

пред Административния съд – Разград. 

 

/План – сметките за 2016 г. с приложения от №1 до № 23 са 

неразделна част от Решение №26 и са приложени към 

протокола/. 

ТОЧКА ВТОРА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-жа Надежда Радославова - Председател на ОбС 

Преминавам към точка втора от дневния ред – текущи. Искам 

от ваше име да благодаря и за подаръците, които ни дадоха от ОУ 

„И. С. Тургенев“, както и от ОП „Ремонтстрой“, които получихме по 

късно на тази сесия.  
Искам да ви информирам за това, че е получен Отчет за 

дейността на „ДКЦ I – Разград“ ЕООД за третото тримесечие на 
2015 година – Отчет за „Финансовото състояние“, Отчет за 
„Приходите и разходите“, Счетоводен баланс и Справка за 
преминалите болни през кабинета на центъра през третото 

тримесечие на 2015 година.  
Получен е Отчет за Статуса на проектната дейност на Община 

Разград за месец октомври 2015 година, както и Отчет за статуса на 
проектната дейност на Община Разград за месец ноември за 2015 

година. 
В Звеното на Ваше разположение е Отчет за приходите и 

разходите на „Общински пазари - Разград“ ЕАД  гр. Разград към 30 

септември 2015 г. и счетоводен баланс на „Общински пазари - 

Разград“ ЕАД гр. Разград към 30 септември 2015 година. 
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Получили сме и Отчет за напредъка по изпълнявани от 
Община Разград проекти, финансирани по Оперативни програми за 
периода от 1 юли до 30 септември 2015 година.  

Има и получена Информация от Областния управител във 
връзка с проведено извънредно Общо събрание на Асоциацията по 

В и К, обслужвана от Водоснабдяване „Дунав“ ЕООД гр. Разград. 

Получена е Информация и от кмета д-р Валентин Василев 
относно Актуализирано разпределение на променения бюджет на 
Община Разград след извършени корекции през третото тримесечие 
на 2015 година.  

Постъпила е и Информация, относно „Доклад за изпълнение 
на годишния план за дейността по вътрешен одит“ през третото 

тримесечие на 2015 година при Община Разград. 

Всички тези материали са на ваше разположение в Звеното, 

което е към Общинския съвет.  
Искам също да ви запозная и с едно писмо, в което ни 

уведомяват, че съгласно Решение №833 на Министерския съвет на 
Република България от 29.10.2015 г.  е отпусната персонална пенсия 
в размер на 103,64 лв. месечно, считано от 01.11.2015 г. по приети с 
ваше решение предложения за следните лица: Петя Петкова 
Стойкова от Разград, Мариан Петков Стойков от Разград, Севине 
Хюсеин Ахмед от с.Дянково, Синем Хюсеин Ахмед от с.Дянково, 

Октай Карамфилов Узунов от с.Ясеновец, Джихан Карамфилов 
Узунов от с. Ясеновец. В изпълнение на решение за отпускане на 
такива персонални пенсии взето от Общинския съвет в предходния 
мандат. 

С това изчерпах и втора точка от дневния ред. 

Искам да ви пожелая на всички Светли празници, Вълшебна 
Коледа и една по-добра Нова година! 

Закривам сесията на Общински съвет – Разград в 16.40 часа. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /Надежда Радославова / 

 

       

 ПРОВЕРИЛ  СЕКРЕТАР: /Веселин Спасов / 


