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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 34 

 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 28.11. 

2017 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  33. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 32 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включи общински съветник Веселин 

Спасов. 

 

 

/ Приложение №1 към Протокола/ 

 

На заседанието присъстваха: д-р 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; журналисти и граждани. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Уважаеми жители на Община Разград, уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, уважаеми доктор Василев, Кмет на Община Разград, 

уважаеми заместник кметове госпожо Георгиева, господин Хасанов за 
днешната редовна сесия на Общински съвет Разград са се регистрирали 32 

общински съветници.    

 

 Общински съветник Емине Хасан ще бъде дежурен секретар на 

това заседание. 

 

 Имаме кворум  за да вземаме решения. Обявявам сесията на 
Общински съвет Разград за открита и ви предлагам проекта за дневен ред, 

който включва три точки: 

1. Докладни записки. 
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2. Питане. 
3. Текущи.   

 Имате ли предложения във връзка с така предложения ви дневен 

ред? Заповядайте господин Димитров. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

 Госпожо Председател, предлагам в третата точка от дневния ред, 

която Вие обявихте, а именно Текущи да бъде включена нова точка или да 
бъде включен въпроса за изслушване на устна информация от 
Председателя на Общинския съвет, относно образуваното и гледано в 

Административен съд Разград административно дело № 125/2017 година за 
което ние съветниците не сме получавали информация и узнахме за това от 
медиите, конкретно от в. Екип 7. Този въпрос е важен и считам, че можем 

в тази точка да го коментираме. 
      

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Разбрах Ви господин Димитров. Само искам да кажа, че реда, който е 
определен за това в нашия Правилник аз като Председател на Общинския 
съвет съм го спазила, но имате право на предложение, което ще подложа 
на гласуване. Разбрах в точка трета Текущи искате Председателя на 
Общинския съвет да даде информация на Общински съвет Разград устна 
във връзка с дело №125. Това ли е? Коректно ли изказах Вашето 

предложение. Колеги, пристъпваме към …. Заповядайте господин Ханчев. 

В момента сме в процедура на гласуване на предложение, което е направил 

общински съветник. Пристъпваме уважаеми колеги, пристъпваме към 

гласуване на предложението на общински съветник Стоян Димитров. На 
всички ли стана ясно какво е то? Надявам се. Добре. Моля гласувайте.    
 

 С 15 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – 14, 

предложението не се приема.  

  

 Поискана е почивка от общински съветник Митко Ханчев, 

представител на групата на Реформаторския блок. Обявявам 10 минути 

почивка. 
 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 След приключване на почивката поискана от групата на 
Реформаторски блок вече сме в пълен състав 33 общински съветника. 
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Продължаваме с обсъждането на дневния ред за днешното заседание. 
Заповядайте госпожо Неделчева. 
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, предлагам в точка 
първа Докладни записки да бъде включена по извънредния способ 

докладна записка с вх. № 554, която е внесена по надлежния ред, в 

указаните срокове според Правилника. Благодаря. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Постъпило е предложение от общински съветник Елка 
Неделчева за включването на докладна записка с вх. №554, в точка първа 
Докладни записки. Моля гласувайте това предложение.  
 

 Поради техническа неизправност в пулта за гласуване общински 

съветник Иво Димитров гласува „ЗА“ с вдигане на ръка. 

 

 Със 17  гласа „ЗА“, „против“ -  14, „въздържали се“ -2, 

предложението се приема.  

 

 Други предложения във връзка с дневният ред? Не виждам желаещи. 

Пристъпваме към неговото гласуване, с приетото предложение. Моля 
гласувайте.  
 

 Поради техническа неизправност в пулта за гласуване общински 

съветник Иво Димитров гласува „ЗА“ с вдигане на ръка. 

 

 С 24 гласа „ЗА“, „против“ - 3, „въздържали се“ – 5, дневният ред 

на днешното заседание се приема. 

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Госпожо Председател, процедурно предложение. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Заповядайте госпожо Неделчева. 
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Предлагам, с оглед по деловото протичане на заседанието днес току-

що докладната , която гласувахме да влезе в точка първа да бъде 
разгледана като първа в днешното заседание.  
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 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Постъпило е процедурно предложение от Елка Неделчева докладна 
записка вкарана по извънредния способ с вх. №554 да бъде разгледана 
първа в точка първа Докладни записки. Моля гласувайте.  
 

 Поради техническа неизправност в пулта за гласуване общински 

съветник Иво Димитров гласува „ЗА“ с вдигане на ръка. 

 

 Със 17  гласа „ЗА“, „против“ -  14, „въздържали се“ -2, 

процедурното предложение за разглеждане на докладна записка с вх. 

№554  като първа в точка първа Докладни записки се приема. 

 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. №554. 

 Докладна записка от ръководители на групи общински съветници и 

общински съветници от Общински съвет Разград 

 Относно: Включване в дневния ред на заседанието на Общински 

съвет Разград на 28.11. 2017 г. на проект за решение по извънреден 

способ по чл.54, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация. 

 Това е предложението, с този входящ номер. Към него е и 

докладната записка, която е относно: 

 Прекратяване на правомощията на Председателя на Общински 

съвет Разград и избор на Председател на Общински съвет Разград. 

 Кой от вносителите ще представи докладната? Заповядайте госпожо 

Неделчева. 
 

 Г-жа Елка Неделчева – ръководител на групата общински съветници 

от ПП „БСП“ 

 Уважаеми колеги, както каза госпожа Радославова докладната 
записка е внесена от името на ръководителите на групи общински 

съветници – Елка Неделчева; Митко Ханчев; доктор Левент Апти и 
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общинските съветници Милена Орешкова и Иво Димитров. Тя касае 
прекратяване правомощията на Председателя на Общински съвет Разград и 

избор на Председател на Общински съвет Разград.  

 Уважаеми общински съветници, с решение №1, по протокол №1 от 
06.11. 2015 година на Общински съвет Разград е избрана за Председател на 
Общински съвет Разград Надежда Радославова Димитрова за мандат 2015 

– 2019 година. 
 Поради недобра организация на работата на Общинския съвет през 
2016 и 2017 г., свързана с подготовката на заседанията на постоянните 
комисии и приемането на решения от съвета, своевременното 

информиране на съветниците относно постъпили оспорвания на актове и 

решения, както и за създаване на спокойна и делова обстановка се налага 
да се вземат мерки за осигуряване на нормална и законосъобразна работа 
на Общинския съвет. 
 Общинският съвет счита, че Председателят на съвета не е в 

състояние да изпълнява функциите си пълноценно и при спазване на 
нормативните изисквания. Това налага прекратяване на правомощията му 

и провеждане на избор за Председател на съвета. 
 Във връзка с гореизложеното предлагаме Общинският съвет да вземе 
следното Решение: 
 На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 във вр. с чл.9 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет Разград Реши: 

1. Прекратява предсрочно правомощията на Председателя на 
Общинския съвет Надежда Радославова Димитрова. 

2. Да се проведе избор на Председател на Общинския съвет. 
3. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

Разград и Областния управител на Област Разград в 7 – дневен 

срок от приемането му. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Тъй като тази докладна записка касае моята дейност по Правилник 

имам възможност да предоставя воденето на настоящата сесия в този 

момент на заместник председател и ще помоля доктор Апти като такъв да 
ръководи заседанието оттук нататък докато обсъждаме този въпрос. 
Благодаря Ви. Заповядайте доктор Апти. 

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 
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 Имаме и друго предложение госпожо Председател. 

 Имам предложение тъй като много често предоставяте ръководенето 

на заседанията на колегата Монев, а и имаме избрани двама заместник 

председатели  и предлагам да подложите на гласуване кой от двамата да 
бъде водещ на заседанието, касаещо тази докладна.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

 Госпожо Неделчева, в правомощията на Председателя на Общинския 
съвет какъвто все още съм е да посочи кой от заместник председателите да 
ръководи заседанието. Заповядайте доктор Апти.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Нямам нищо против. Колеги, в изпълнение на решение на 
Общинския съвет първо да се внесе докладната записка по извънредния 
способ както Закона и Правилника ни налагат аз ще водя заседанието на 
Общинския съвет до вземането на решение от съвета на дадената докладна 
записка. Преди да изберем комисия за прекратяване на правомощията на 
Председателя на Общинския съвет аз ще дам думата и възможността да 
зададете въпроси на вносителя, след това да изразите становище по 

дадената докладна и тъй като самата докладна не е разглеждана в 

постоянните комисии преминаваме към въпроси по точка едно за 
прекратяване предсрочно на правомощията.След това ще преминем към 

точка две и т.н. 

 

 Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

 Господин Председателстващ, само да Ви обърна внимание ако ми 

позволите преди избора на комисията трябва да има и валидно решение по 

изпълнение на докладната записка.  Така, че нека да не слагаме каруцата 
пред коня, да си вървим по ред въпроси, становища и когато се гласува 
решението, тогава да избираме комисия.   
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Точно така предложих. Ако имате въпроси към вносителите моля 
заповядайте. Господин Христов, заповядайте.  
 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

 Благодаря Ви господин Председател. Уважаеми другари и другарки, 

уважаеми колеги общински съветници, от много време усещам как 
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Българската социалистическа партия иска да ни вкара в някаква нейна 
предизборна кампания и лошото е, че и ние дясно мислещите хора …. 

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Господин Христов, въпрос, не становище, а въпрос. 
 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

 извинявайте ще задам въпроса, се вкарваме в такава безсмислена 
полемика. Въпросите ми които са свързани с докладната записка са 
следните: в решението се казва, че поради недобра организация на 
работата на Общинския съвет през 2016 и 2017 година Председателя на 
Общинския съвет създавал предпоставка за неспокойна и неделова 
обстановка. Може ли накратко да се даде разяснение какво е това 
ненормална и недобра обстановка за работа? Да, и конкретни примери ако 

може да се даде. Освен това е записано, че Председателя не е в състояние 
да изпълнява функциите си пълноценно. Може би въпросът ми трябва да 
бъде към Председателя, дали той има някакви заболявания, неможе да 
говори или неможе да ходи, та не си изпълнявал функциите пълноценно. 

Да, това са ми. По нататък като ми се даде възможност за изказване.   
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Благодаря господин Христов. Кой от вносителите ще отговори. 

Господин Димитров, заповядайте. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Хайде аз първо да кажа от името на себе си като съвносител защото 

извън залата ме питаха поради какви причини съм станал съвносител та да 
обясня на незнаещите. Както господин Кмета на предпоследното заседание 
отправи искане, препоръка настоятелна да бъде организиран другарски съд 

срещу мен като рушител на реда и дисциплината в тази зала, Вие 
призовахте председателите на групи да вземат мерки да не се нарушава 
дисциплината, тихия и смирен тон на залата и аз получих покана да ме 
изслушат защо се държа по този начин в Общинския съвет. Част от 
ръководителите на групи бяха и представители на независимите аз 
обстойно обясних моята позиция какво ме кара в зала да се държа по 

определен начин. Обясних, че  това по никакъв начин   не саботира 
работата на Общинския съвет, а за лошата организация на Общинския 
съвет на  заседанията на комисиите тежка вина носи сегашния 
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Председател, което след излагане на множество документи, които след 

малко част от тях ще изложа и пред вас, председателите ги възприеха и аз 
като съвносител правя това предложение. И сега нека да отговоря на 
господин Христов. Тъй като ще се опитам да не го затруднявам с факти 

отдалечени във времето само ще припомня, което той няма как да не знае, 
че Председателят в четвъртък беше насрочил сесия на Общинския съвет в 

ден, в който очевидно знае, че няма да може да присъства. Няма да може 
да изпълнява своите задължения. Оказа се, че и много други общински 

съветници по някакви уважителни причини може би съвсем неволно се 
опитаха да провалят тази сесия за да запазят репутацията и реномето на  
Председателя, което обаче не стана. От това по – фрапантно неуважение 
към Общинския съвет аз наистина през годините когато съм бил общински 

съветник не съм срещал. Има и много други факти и обстоятелства, 
събития, които бих могъл да припомня но се боя, че паметта на Христов 

може и да го подведе и няма да си ги спомня и това припомняне ще бъде 
напразно, но каквото и да кажа ще бъде несравнимо с това, което се случи      

миналият четвъртък. Другото нещо, по вторият му въпрос е дали е болнава 
или не, очевидно е в цветущо здраве но много често може да се провери и 

по предполагам някакъв регистър, в който се записват отпуските ще 
видите, че много често когато аз като общински съветник съм имал нужда 
от съвет и подкрепа и съм ходил в кабинета на Председателя не съм 

намирал никой.  Имало и случаи когато съм бил приеман, изчерпателно 

сме дискутирали, но в повечето случаи е нямало кой да ме приеме в 

кабинета в работно време. Предполагам, че това също се дължи на някакви 

особено  извинителни причини, които са били, но честото повторение 
показва, че трябва някой който може да поддържа по – директна връзка за 
да може оперативно да се решават проблеми на гражданите, проблеми в 

работата на Общинския съвет. Затова смятам, че можем тук да търсим сред 

общинските съветници друг Председател, който може да се справя с тези 

тежки наистина задачи, да освободим плещите на госпожа Радославова от 
тежкото и очевидно непосилно за нея бреме. Благодаря.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Господин Христов, доуточняващи въпроси? Нямате. Други въпроси?  

 

 Г-жа Елка Неделчева – ръководител на група общински съветници 

от ПП „БСП“, съвносител 

 Не, аз бих искала да допълня отговора на въпросите на другаря 
Божинел Христов понеже иска конкретни аргументи. Аз ще припомня на 
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всички общински съветници една сесия, която проведохме на Пчелина 
миналата година и поради неспазени процедури от нашият Председател 

отпадна докладна записка, която трябваше да бъде внесена от общински 

съветник Милена Орешкова. Друг пример пак през миналата година за 
една от сесиите общинските съветници не получиха съобразно Правилника 
и изискванията за срокове в Правилника навреме материалите за 
предстоящата тогава сесия. Още един пример и той е най – яркия от тях: 

преди малко когато гласувахме дневния ред господин Стоян Димитров    

предложи в Текущи една точка свързана с административно дело №125 

тази година на Административен съд Разград, с което се отменят внесени с 
докладна записка на нашия Председател промени в Правилника за 
работата на Общинския съвет и резултата вече го знаете, 
Административния съд констатира, че внесените промени трябва да бъдат 
отменени тъй като не кореспондират с ред членове от ЗМСМА. Друг е 
въпроса, че информацията за това, което се е случило между другото на 25 

юли госпожа Радославова е получила Протеста на Окръжна прокуратура, с 
който са оспорени тези изменения, но ние като общински съветници не сме 
уведомени. Като се има предвид, че имахме аналогични Протести  по 

други документи приети от Общинския съвет няколко наредби бяхме 
информирани своевременно и съответно направихме своевременно 

промени в съответните наредби за да не стига до Административен съд 

разглеждането на Протеста.   Това тъй като не бяхме информирани от 
госпожа Радославова не се е случило и в момента е налице вече решение 
на Административния съд. Що се отнася до пълноценно или непълноценно 

изпълнение на задълженията й аз ще припомня сесията господин Христов, 

която по Ваша инициатива беше внесено предложение за такава сесия, 

касаещо миризмите в Разград. На тази сесия въпреки, че госпожа 
Радославова присъства тя не мотивира защо абдикира тогава от мястото си 

на Председател и водене на сесията. Благодаря.    

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Благодаря Ви и аз. Други въпроси към вносителите? Заповядайте 
госпожо Димитрова. 
 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря Ви господин Апти. Уважаеми колеги общински 

съветници, досега за всичките ми десет години практика в Общински съвет 
Разград не съм виждала по – нескопосана докладна записка по отношение 
на мотивите, които са изразени в нея. Очевидно тя е писана на крака както 
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виждате нищо, че от звеното са се постарали да заличат страниците 
109,110,111. Явно е ползвана стара история, както и да е. Ние сме на ниво 

въпроси. Съгласно нашия Правилник чл.13 и чл.14, единия определя какви 

са задълженията и правомощията на Председателя на Общинския съвет, а 
чл.14 определя пълномощията на Общинския съвет за предсрочно 

прекратяване на функциите на Председателя. Искам да ми отговорите 
конкретно: по ал.2 – Какво имате предвид под трайна невъзможност или 

системно неизпълнение на задълженията си като Председател за повече от 
3 месеца? Какво е вашето определение за системно неизпълнение? Легално 

определение за системно неизпълнение, да посочите точно от къде и как 

сте определили, че Председателят на Общинския съвет системно не е 
изпълнявал задълженията си?   Тези мотиви, че видите ли на тази сесия не 
могло да се разгледа една докладна или друга това е някакъв пълнеж, 

някаква слама, която е недостойно на общински съветници, с толкова 
дълъг опит  да изсмукват от пръстите си. Благодаря Ви. Моля за Вашият 
отговор на какво основание конкретно с факти стъпвате? Между другото 

ще Ви подскажа, този филм сме го играли втора серия с разменени герои, в 

далечната 2009 година на 20.10. пак по средата на мандата. Там обаче се 
бяхте постарали малко повече. Цитирахте членове, моля отворете си 

протокола и бяхте в малко по така изискан вид представили и по – 

задълбочено представили мотивите си. В момента това не са мотиви. 

Благодаря.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Благодаря Ви и аз. Кой от съвносителите иска да отговори на 
въпроса? Госпожо Неделчева, заповядайте. 
 

 Г-жа Елка Неделчева – ръководител на група общински съветници 

от ПП „БСП“, съвносител 

 Мисля, че няма легално определение за системно неизпълнение, но 

преди малко колегата Димитрова мисля, че внимателно поне така ми се 
стори внимателно слуша аргументите, които изнесох. Аз казах няколко 

конкретни неща, но ако искате да влизаме в полемика, която ще принизи за 
пореден път нивото на заседанията можем да продължим и в изброяване и 

на други нарушения. Благодаря.   

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Реплика към госпожа Неделчева. Госпожо Неделчева, разглеждаме 
един изключително важен въпрос. Вие сте си сложили името. Вие трябва 



11 

 

 

 

да ми дадете определение „за системно неизпълнение на задълженията“. 

Колко пъти, какво, за какъв срок? Три пъти на ден ли, десет пъти на сесия 

ли? Моля отговорете ми какво означава системно неизпълнение? Записано 

е в нашия Правилник.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

 Съвносител Иво Димитров иска да отговори на въпроса. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“, съвносител 

 Аз искам да отговоря защото всички знаят моите така 
добронамерени и приятелски чувства към Председателката на Общинския 
съвет.  
 Госпожо Димитрова, ако Вие искате някой да Ви обясни, то много 

трудно ще намерите човек, който тук да го направи за да не пострада 
честта и достойнството на Председателката. Аз няма да го направя. 

Колкото и да настоявате и да се опитвате да ме вкарате или някой от 
съвносителите в този филм. Ние няма да посегнем на достойнството на 
Председателката. Искам още нещо да Ви припомня 2009 година  точно на 
Вас: ако тези изказвания и въпроси са продиктувани от Вашия страх да не 
би да не се повтори точно едно към едно случката през 2009 година когато 

всички председатели на групи, включително и ГЕРБ, освен Вас бяха 
свалени от ръководството на постоянните комисии /не, не бяхте Вие, има 
протоколи, Вие продължихте да изпълняване функциите се на председател/ 

повярвайте ми никой не Ви посяга на председателството на комисията, 
която водите. Дръжте се коректно и не ни вкарвайте в такива лични драми, 

които трябва да дискутираме тук на висок глас. Благодаря Ви.   

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Реплика към господин Иво Димитров, тъй като е засегнато името ми. 

 Първо, си припомни протокола.   
 Уважаеми колеги общински съветници, току-що зададох въпрос, 
които бяха зададени през 2009 година от общински съветник Иво 

Димитров, който в продължение на твърде дълго време искаше своите 
отговори и настояваше за тях.  

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“, съвносител 

 Което показва, че когато съм прав съм прав и тогава и сега. 
Благодаря.  
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 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Доуточняващи въпроси госпожо Димитрова, имате ли или 

приключихте с въпросите?  

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Трудно се говори.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Други въпроси колеги към вносителите? Ако нямате въпроси добре. 
Заповядайте господин Кмет.  
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря господин Председател. Уважаеми съветници от 
Реформатори, БСП и ДПС, само толкова ли можете? Не чух нищо 

смислено. Дайте да прекратяваме всякакви дебати, гласувайте си смяната 
на Председателя и я караме нататък. Това, което слушаме е толкова 
смешно, толкова жалко и трагично бих казал.   Няма да постигнете нищо 

със смяната на Председателя на Общинския съвет. Няма да ни отклоните 
от пътя който вървим, от начина по който управляваме общината, това 
трябва да ви е ясно. Тези политически дребни игрички, закачки, желанието 

през Общинския съвет да саботирате открито   работата на общинска 
администрация няма да се получи. Така, че моля ви гласувайте. Наистина 
господин Димитров е прав, че не е нужно да се унижаваме. Всички вече за 
2 години и цялата разградска общественост знае кой, кой е  в този 

Общински съвет, кой с какво се занимава, кой къде са му интересите, на 
кой колко му е интелектуалния багаж и т.н. тъй, че няма смисъл вече да 
коментираме каквото и да било. Това е моята молба. Благодаря господин 

Председател.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 С изказването си Кмета закри процедурата по задаване на въпроси и 

откри фронт за становища.  Защо има ли други въпроси? Само, че тука в 

случая  становища чуваме само. Дайте въпроси. Слушам въпроси.  Имате 
ли въпроси колеги? Добре. Преминаваме към становища. Има ли кой да 
изрази становище? Господин Христов. 

 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 
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 Благодаря Ви господин Председател. Считам, че така предложената 
докладна записка е абсолютно незаконосъобразна поне в своите мотиви. В 

Закона за местното самоуправление и вносителите са го цитирали са 
описани точно поради какви причини се прекратяват предсрочно 

пълномощията на Председателя на Общинския съвет. Ние в нашия 
Правилник дори сме разширили задълженията на Председателя на 
Общинския съвет и сме посочили при какви обстоятелства се прекратяват 
предсрочно неговите пълномощия.  

 1. Председателя на Общинския съвет свиква Общинския съвет на 
заседание -  считам, че за 2015 и 2016 година заседание не само 1 път в 

месеца, а дори някой път и повече са свиквани   и провеждани.    

 2. Определя проект на дневен ред за заседанието – ние сме хората, 
които гласуваме дори и да има някакви допълнителни точки към проекта 
за дневен ред.  

 3. Ръководи подготовката на заседанията на общинския съвет – това 
се прави. 

4. Провежда срещи и консултации със заместник-председателите, 
председателите на постоянни комисии, председателите на групи общински 

съветници, представители на политически партии, обществени 

организации и граждани – и това се прави. 

5. Разпределя работните материали, свързани с дейността на 
общинския съвет между неговите комисии според компетентността им – 

разпределят се работните материали, даже някой път сме казвали, че има 
някой работни материали, които действително може и да не се гледат в 

някои от комисиите но и това се прави. Всички работни материали се 
разпределят в комисиите.  
 6. Подпомага съветниците в тяхната дейност 
 7. Упражнява контрол върху разходването на средствата,  от 
бюджета, които се отнасят за  общинския съвет. 
 Не вярвам да има някакви такива разходване на средства, които не са 
по предназначение защото си има и одит, подлежи на проверка от Сметна 
палата.   
 8. Определя местата в заседателната зала на общинските съветници – 

и това се прави.  

Но Пълномощията на председателя на Общинския съвет се 
прекратяват предсрочно при: 

/1/ Подаване на писмена оставка – няма такава. 
/2/ Трайна невъзможност – явно не разбрахме какво значи това 

„трайна невъзможност“ . 

Здрава, права, хубава.  
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/2/  или системно неизпълнение на задълженията си като председател 

за повече от 3 месеца – и това не отговаря за да прекратим пълномощията. 
Затова считам, че тази докладна е незаконосъобразна.  
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Благодаря Ви господин Христов. Други изказвания? Госпожо 

Димитрова, заповядайте.  
 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви господин Председателстващ на тази сесия. Ще бъда 
много кратка, ще определя всичко, което се случва като една голяма 
нелепица. Кмета е прав, че просто е излишно даже да го обсъждаме и да се 
компрометираме толкова много пред Разградската общественост като цяло 

всички общински съветници.  Какво искам да ви кажа: Както стана ясно, в 

случая  не само, че е  незаконосъобразна докладната, тя е и неморална. 
Нашите съграждани знаят обаче от много време, че точно поради подобен 

акт действия затова думата „политик“ девалвира толкова надолу. Нямаме 
трайна невъзможност и системно неизпълнение на задълженията. Нямаме 
факти за което, но ще си го гласуваме. В този Общински съвет обаче има 
нещо сигурно: имаме трайно, системно неспазване на Правилника. Имаме 
трайно, системно обиждане на институциите и на общинските съветници. 

Но никой не внесе докладна срещу този общински съветник. Напротив, 

аплодирате го, което ме навежда на една мисъл: Събрали се няколко  

политически сили, поискали нещо, не им било дадено и айде сега ще 
видите вие как ще ви го на … няма да се доизкажа.  

Уважаеми колеги общински съветници, прочетете протокола от 
20.10. 2009 година, ситуацията, филма е същия. Отделете малко време и 

прочетете за какво става дума.  Филма се повтаря по същия неморален 

начин, по същия начин без всякакви основания. Днес понеже сме събрали 

необходимото мнозинство, с лека ръка ще освободим Председателя на 
Общинския съвет. Много амбиции на много нелицеприятни хора.   Хора, 
които са лишени от всякакъв морал. Имах удоволствието да разговарям с 
някои от тях, никога няма да приема в живота си, че просто това е 
политика. Айде малко да я разчупим  тази политика и ако я водим тази 

политика поне днес 10% да постъпим по различен начин, утре 20% за да 
може тези хора, които слагат бюлетините в урните да почнат да ни 

уважават малко повече. Поне малко повече.  
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 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Госпожо Димитрова, няма глухи тук в залата. Моля запазете 
спокойния тон.   

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Господин Димитров, моля да спазвате Правилника. Ако 

председателстващия не Ви прави забележка Ви правя аз. Аз не Ви 

прекъсвам когато се изказвате.  
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Госпожо Димитрова, приемете моята забележка.  
 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Уважаеми колеги общински съветници, обръщам се към Вас, които 

все пак още имате усещането, че имате съвест да гласувате по съвест. 
Благодаря Ви.   

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Благодаря и аз. Други за изказвания колеги? Заповядайте господин 

Парашкевов. 

 

Г-н Галин Парашкевов – ПП „ГЕРБ“ 

Уважаеми колеги, разглеждам тук докладната записка и се спирам на 
един текст от нея където е посочено „създаване на спокойна и делова 
обстановка“ и като погледна от другата страна така вносителите няма да 
цитирам имена нека всеки от вас да си направи равносметка какво 

наричаме „спокойна и делова атмосфера“ и кой я създава. Завърших.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Благодаря Ви. Други изказвания? Заповядайте госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Ръководител на групата съветници от ПП 

„БСП“, съвносител 

Преди да направя процедурно предложение за прекратяване на 
разискванията само една реплика към госпожа Радиана Димитрова. 

Госпожо Димитрова, неможе ….. 
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Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС  

Искам да се намеся. Можеше да направите реплика господин 

Председателстващ, след изказването на Радиана Димитрова. След него 

имаше друго и вече нямате право на такава реплика.   
 

Г-жа Елка Неделчева – Ръководител на групата съветници от ПП 

„БСП“, съвносител 

Добре. Правя процедурно предложение: тъй като влизаме в 

издребняване в изказванията на двама от прежде говорещите и предлагам 

прекратяване на изказванията и преминаване към гласуване на докладната. 
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Имаме процедурно предложение за прекратяване на разискванията. 
Заповядайте. След изказването на общинския Кмет ще преминем към 

гласуване. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. Аз няма да правя изказване. 
Уважаеми общински съветници, позволете ми от мое име, от името 

на ръководството на Община Разград, от всички съветници, които са ни 

подкрепяли досега от съветниците, които в момента гледам в залата, че са 
с наведени глави и които ще гласуват под определен диктат да благодаря 
на госпожа Радославова за всичко, което е направила до този момент. Тя 

вдигна доста нивото на Председателя на Общинския съвет.  Последните 
две години има страхотно развитие при нея. Който и да изберете оттук 

насетне като Председател  най – вероятно ще има доста да гони. Ще му 

пожелаем успешна работа. Надявам се и всички тези съветници, които 

ходиха и идваха за нейната помощ и тя им беше указвана така сега пак 

смело да отидат и при новия Председател да поискат и неговата помощ и 

неговата подкрепа.   Благодаря господин Председателстващ.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Благодаря Ви и аз. Имаме процедурно предложение да прекратим 

разискванията и да преминем към гласуване. Моля гласувайте. 
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „ЗА“. 
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 Общински съветник Иво Димитров гласува „против“. 

 

С 19 гласа „ЗА“, „против“ – 8, „въздържали се“ - 2,  

процедурното предложение за прекратяване на разискванията се 

приема.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Във връзка с точка едно от проекта за решение , относно Прекратява 
предсрочно правомощията на Председателя ние трябва да изберем комисия 
по избор. Моля, самата докладна? Извинявайте. Благодаря Ви за помощта.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Процедура. Не може да гласуваме цялата докладна тъй като има 
изисквания в Закона как да се гласуват двете точки от решението. И двете 
точки трябва да бъдат с таен избор, първа и втора точка. Така, че не може 
да гласуваме цялата докладна.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Тогава преминаваме към съставяне на комисия по избор за 
прекратяване. Подлагам на гласуване това предложение за съставяне на 
комисия за прекратяване на правомощията на Председателя. С тайно 

гласуване прекратяване на правомощията. Гласуваме колеги.  

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Свиквайте от сега нататък така ще бъде. 
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Гласуваме колеги. За съставяне на комисия по прекратяване на 
правомощията.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „ЗА“. 

 

 Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 

С 15 гласа „ЗА“, „против“ – 6, „въздържали се“ – няма. 
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 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

В този случай колегите юристи да ми подскажат каква е 
процедурата. 

 

Г-н Стоян Ненчев  – ПП „БСП“ 

Господин Председател, за процедура. 
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Господин Ненчев, заповядайте. 
 

Г-н Стоян Ненчев  – ПП „БСП“ 

Както каза  колегата Монев гласуването по проект за решение за 
прекратяване на правомощията на Председател, респективно и за избор на 
Председател се извършва с тайно гласуване. Винаги при тайно гласуване 
Общинският съвет трябва да предприеме необходимите процедурни 

решения за организация на това тайно гласуване. За да стане това се налага 
избор на комисия, определяне на персоналния й състав, ако съвета прецени 

и председател, които вече ще предложат на съветниците конкретен начин 

за провеждане на съответните гласувания. В този смисъл са и тези 

процедурни решения. Ако има някаква забелязах някаква суматоха и 

неяснота аз правя формалното предложение за прегласуване на проекта за 
протоколно решение   да се избере комисия по принцип за провеждане на 
гласуването по докладната записка. 

/Шум в залата/.   

Видях, че има неясноти и затова ви моля да прогласуваме това 
процедурно решение да бъде избрана комисия за провеждане на тайното 

гласуване.  
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Има процедурно предложение от господин Ненчев за избор на 
комисия. Господин Ненчев каза да се прегласува.  

 

Г-н Стоян Ненчев  – ПП „БСП“ 

За процедура. Доктор Апти, аз Ви моля по – ясно повторете Вашето 

предложение. Колеги, трябва да бъде избрана комисия за провеждане на 
тайното гласуване. Това е смисъла на протоколното решение. Да бъде 
избрана комисия за провеждане на тайното гласуване.  



19 

 

 

 

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Избор на комисия за прекратяване.  
 

/ Шум в залата. Говорят няколко общински съветници/. 

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Господин Ненчев има предложение да се повтори гласуването за 
съставяне на комисия.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Председател, моля да обясните на общинските съветници 

има ли процедурно предложение? Какво е то? И какво гласувахме? Защото 

ако сме гласували точка едно от решението, тя е съвсем различна. Но, ние 
не чухме кой прави процедурно предложение, представено ли е в писмен 

вид?  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не си чула какво гласуваме Димитрова?  Като не си чула, какво 

гласува?  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Общинският съвет трябва да се произнесе по точка едно с тайно 

гласуване. За произнасянето на това решение на Общинския съвет е нужно 

да се състави преди това комисия за избор за прекратяване на 
правомощията. След като се проведе този таен избор ще се обяви 

решението на Общинския съвет дали прекратява или не прекратява 
правомощията на Председателя.  

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Е това вече е ясно, точно казано и правите процедурно предложение.  
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Точно така.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 
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Благодаря Ви. Нека да е ясно на общинските съветници какво 

гласуват.  
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

След като общинските съветници не са разбрали господин Кмет за 
какво точно гласуват въпреки това чинно някои съветници тук гласуват 
отново повтарям: пристъпваме ……. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Заради Радиана Димитрова правя процедурно предложение за 
прегласуване дали да има комисия по тайния избор от първа точка.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“  

Колега Димитров, то ако няма комисия не може да има таен избор 

колеги. Как ще стане иначе тайния избор? То няма алтернатива това 
решение.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Господин Монев, нека да гласуваме за самата комисия след това 
комисията ще избере процедурни правила как да се проведе този таен 

избор. В режим на гласуване сме.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Даже и трудно ви е да смените хората.  
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Господи Кмет, ще Ви направя забележка, в режим на гласуване сме.  
Не сте извинен. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Можете да ме отстраните от заседание нали, но обикновено за това 
вземат оставки.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „ЗА“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „за“. 
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Общинският съвет със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 9, „въздържали 

се“ – няма, избира комисия за избор по прекратяване на 

правомощията на Председателя.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Започваме със състав на комисията  за избор по прекратяване на 
правомощията на Председателя. Трябва да решим какъв да бъде числения 
състав и качествения състав на тази комисия. Заповядайте госпожо 

Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Правя предложение в комисията да влязат по 1 представител от 
всички групи съветници представени в Общинския съвет и независим 

общински съветник, все пак имаме няколко такива да представлява по 

някакъв начин и независимите общински съветници. Благодаря. 

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

И аз Ви благодаря. Други предложения? Господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Уважаеми господин Председател, поставете първо на гласуване  
предложението  от колко човека да се състои комисията, а не от всички 

групи, шест ли, пет ли, четири ли?    

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Господин Христов, с това предложение стана ясно. Ясно е колко 

групи участват в Общинския съвет.  
 

/Шум в залата, говорят едновременно няколко общински 

съветници/. 

 

Моля Ви запазете спокойствие. Други предложения имате ли? Други 

предложения господин Христов?  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Да господин Председател. Групите на „Реформаторски блок“ има и 

на Нова република …. 
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 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Господин Христов, да не говорим излишни неща.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Доктор Апти, да уточня предложението си. Не сметнах първоначално 

да уточнявам защото всички можем да броим но явно че трябва.  Имаме 5 

групи общински съветници и 1 независим, комисията да се състои ….. 

Предложението беше за 1 представител на независимите общински 

съветници и общо комисията да се състои от 6 члена.  
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Други предложения имате ли колеги?  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Имам въпрос към госпожа Неделчева.  
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Имате ли други предложения? 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

То е свързано с да изясним предложението на госпожа Неделчева. 
Има трима независими общински съветници, те трябва да имат 1 

представител, с консенсус ли ще го вземат това?   

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Други предложения имате ли? Да считам, че нямате други 

предложения. Преминаваме към гласуване.   
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Уважаеми господин Председателстващ, ….. 

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Господин Христов, няколко пъти ви давах думата да предложите.  
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Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Да, това бяха уточняващи. Това което се предложи от госпожа 
Неделчева е абсолютна дискриминация политическа. Много Ви моля и 

тримата независими общински съветници са със съвсем различна 
политическа ориентация и затова не бива да се прави това предложение. 
Правя предложение от 5 члена да бъде комисията.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Подлагам на гласуване първо предложението на госпожа Неделчева 
от всяка политическа група да има по 1 представител и от независимите 
също 1 представител, общо 6. Моля гласувайте това предложение.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „ЗА“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „ЗА“. 

 

Общинският съвет със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 5, „въздържали 

се“ – няма, определя състав на Комисия за прекратяване на 

правомощията на председателя на Общинския, състояща се от  6 

члена.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Преминаваме към конкретни предложения за членове на тази 

комисия. Господин Джипов, заповядайте. 
 

Г-н Джипо Джипов – „Реформаторски блок“  

Предлагам Митко Ханчев като председател на групата на 
„Реформаторския блок“ и Милена Орешкова като независим общински 

съветник.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Други предложения? Госпожице Тодорова. 
 

Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

От името на нашата група предлагам Елка Неделчева. 
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 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Благодаря. Господин Хамиев. 

 

Г-н Хами Хамиев – ПП „ДПС“ 

От името на групата на ДПС предлагам Хасан Хасанов.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Благодаря. Господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

От името на „Кауза Разград“ предлагам доктор Калоян Монев.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Други предложения?  

 

Г-н Стефан Стефанов – ПП „ГЕРБ“ 

От името на групата на ПП „ГЕРБ“ предлагам Мариан Иванов. 

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Заповядайте господин Монев.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Аз имам предложение като независим общински съветник Янка 
Георгиева.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Благодаря. Подлагам на гласуване първо тъй като се получиха две 
предложения от групата на независимите общински съветници трябва да 
изберем един от представителите предлагам първо да гласуваме 
предложението за Милена Орешкова и ако примерно не се приеме тогава 
ще подложа на гласуване кандидатурата на Янка Георгиева. Господин 

Монев, подлагам на гласуване предложението като член на комисията от 
групата независими общински съветници госпожа Милена Орешкова. В 

режим на гласуване сме колеги, запазете тишина.  
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 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „ЗА“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „ЗА“. 

 

Общинският съвет с 16 гласа „ЗА“, „против“ – 3, „въздържали 

се“ -2, приема предложението в състава на комисията да бъде включен 

независимия общински съветник  Милена Орешкова. 

 

Трябва ли да се подложи на гласуване и предложението за Янка 
Георгиева?  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Може да събере повече гласове. 
 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Добре. Подлагам на гласуване предложението за Янка Георгиева.  
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

За процедура господин Председател. По тези 2 предложения всеки 

един общински съветник може да гласува само веднъж „ЗА“. В конкретния 
случай е налице болшинство от общински съветници, които са гласували 

„ЗА“. Така, че е безпредметно ……. /прекъсват общински съветник Стоян 

Ненчев/. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Колега Ненчев, това не е вярно, не сме приемали правила за избора. 
Така, че не заблуждавайте съветниците.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Нека да гласуваме и за госпожа Янка Георгиева.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 

Дайте да гласуваме за Янчето бе. 
 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Кой ще следи съветниците които са гласували веднъж, как гласуват 
втория път? 



26 

 

 

 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Който е гласувал „ЗА“ Милена Орешкова трябва да гласува 
„въздържал се“ или „против“.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Не сме приели такива правила колега Ненчев, недейте да 
заблуждавате съветниците.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Само човек, който е бил от БСП, а после от „Кауза Разград“  може да 
има такова раздвоение. Не може веднъж да гласуваш „ЗА“ някого и след 

това да гласуваш „ЗА“ друг.  
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Мога. Харесвам ги и двете.  
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Малий. 

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Подлагам на гласуване предложението за член на комисията Янка 
Георгиева. 

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „въздържал се“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „против“. 

 

Общинският съвет с 14 гласа „ЗА“, „против“ – 7, „въздържали 

се“ – 1, не  приема в състава  на комисията да бъде включен 

независимия общински съветник Янка Георгиева. 

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Колеги, всяко едно предложение поотделно ли да гласуваме или 

анблок? Добре. Да припомним ли кои бяха предложенията? Знаете ли за 
какво гласувате? След това пак да не подскочите по същия начин. Не 
цялостно. Другите членове на комисията не сме гласували. След това 



27 

 

 

 

цялостно ще гласуваме. За другите предложения по групи подлагам на 
гласуване.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „ЗА“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „ЗА“. 

 

Общинският съвет с 19 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали 

се“ – 2,  приема предложението от всяка група общински съветници да 

има представител в състава на комисията.  

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Като цяло подлагам на гласуване състава на комисията за 
предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на 
Общинския съвет: 

1. Милена Дачева Орешкова 
2. Митко Иванов Ханчев 

3. Калоян Руменов Монев 

4. Мариан Пламенов Иванов 

5. Елка Александрова Неделчева 
6. Хасан Халилов Хасанов 

 Моля гласувайте като цяло състава на комисията, след това ще 
изберем председател на комисията.  
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „ЗА“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „ЗА“. 

 

Общинският съвет с 18 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – 1, определя  състав на комисията за предсрочно 

прекратяване на правомощията на Председателя на Общинския 

съвет, както следва: 

1. Милена Дачева Орешкова 

2. Митко Иванов Ханчев 

3. Калоян Руменов Монев 

4. Мариан Пламенов Иванов 

5. Елка Александрова Неделчева 

6. Хасан Халилов Хасанов 
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Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Колеги, трябва да изберем Председател на комисията. Слушам 

вашите предложения. Господин Спасов, заповядайте. 
 

 Г-н Веселин Спасов – „Реформаторски блок“ 

 Предлагам Председател на комисията да бъде независимия 

общински съветник Милена Орешкова. 
 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Други предложения колеги? Заповядайте господин Банков. 

 

 Г-н Светослав Банков – ПП „ГЕРБ“ 

 Предлагам общински съветник Калоян Монев за Председател на 
комисията.  
 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Други предложения колеги? Подлагам на гласуване първото 

предложение на господин Спасов за Председател на комисията за 
прекратяване предсрочно правомощията на Председателя на Общинския 
съвет независимата общинска съветничка Милена Орешкова. В режим на 
гласуване сме. Моля гласувайте. 
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „ЗА“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „ЗА“. 

 

 Със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – няма, избира 

за Председател на комисията за прекратяване предсрочно 

правомощията на Председателя на Общинския съвет независимата 

общинска съветничка Милена Орешкова. 

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 Колеги, предлагам 10 минути почивка за заседание на комисията, 
която да проведе консултации и да предложи след това на Общинския 
съвет процедурни правила по гласуването.   
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П О Ч И В КА 

Заседанието продължава 

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Колеги, продължаваме заседанието на Общински съвет Разград, 

Комисията за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на 
Общинския съвет е готова с проекто предложение за провеждане на избор. 

Давам думата на нейния Председател госпожа Орешкова да ни запознае с 
проекто решението на комисията. Госпожо Орешкова, заповядайте. 

 

Г-жа Милена Орешкова  - Председател на комисията 
Благодаря Ви господин Председателстващ.  

Комисията избрана с Решение на Общински съвет Разград, на 28.11. 

2017 година в 15.03 часа се събра и обсъди Процедурни правила за 
провеждане на гласуване за предсрочно прекратяване правомощията на 
Председателя на Общински съвет Разград Мандат 2015 – 2019 г. госпожа 
Надежда Радославова. Ще ви запозная първо с предложените Правила и 

след това с дебатите в комисията по тях.  

 

ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГЛАСУВАНЕ ЗА ПРЕДСРОЧНО 

ПРЕКРАТЯВАНЕ 

НА ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - 

РАЗГРАД МАНДАТ 2015 - 2019 г. 

Г-ЖА  НАДЕЖДА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА 

 

1. Гласуването се организира и провежда от нарочно избрана комисия 
общински съветници 

2. Гласуването се провежда в рамките на гласуван от общинския съвет 
времеви интервал 

3. Гласуването за предсрочно прекратяване на правомощията на 
председателя на общинския съвет г-жа надежда Радославова  е тайно 

съгласно чл.24, ал.3, т.2 от ЗМСМА. 

4. Право да гласуват имат всички действащи общински съветници в 

Общински съвет Разград мандат 2015-2019г. към 28.11.2017 г. и положили 

клетва при встъпването си в длъжност. 
5. За определяне на поименния състав на имащите право да гласуват се 

изготвя списък от звеното обслужващо Общинския съвет 
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6. При регистрация на общински съветник желаещ да упражни правото 

си на глас, комисията извършва проверка в поименния списък и 

самоличността му, предоставя на избирателя три отделни бюлетини „За”, 

„Против” и „Въздържал се” всяка от които подпечатана на гърба с печата 
на Общински съвет Разград. 

 

 Единствено по този въпрос има постъпило друго предложение от 

господин Калоян Монев – той предлага бюлетината да бъде интегрална 

като на 1 лист формат А5 бъде изписано „За”, „Против” и „Въздържал 

се” и всеки, който упражнява правото си на вот да го направи с химикал.  

 

7. Гласуването се извършва самостоятелно от всеки общински съветник, 

в отделно помещение или обособена част от зала с непрозрачни стени, 

гарантиращи тайната на вота. 
8. Гласуването се извършва чрез поставяне само на една от бюлетините 

изразяваща вота на избирателя сгъната три  пъти през средата. 
Председателят на Комисията поставя втори печат след което избирателя 
сам пуска бюлетината се пуска в изборната урна находяща се на масата на 
комисията по избора. След пускане на бюлетината  в урната, избирателя - 

общински съветник полага подпис под нарочен списък удостоверяващ 

упражняването на вота му. 

9. След изтичане на времето за провеждане на избора, председателя на 
комисията обявява края на гласуването. Председателя на комисията 
отваря урната и организира преброяването на гласовете „ЗА”, „Против” и 

„Въздържал се”. 

10.  Бюлетини не по образец или без два печата на Общински съвет 
Разград  се считат за недействителни. 

11. Една валидна бюлетина отразява един глас. 
12. За провеждането и резултата от избора се съставя протокол от 

комисията. 
13.  Намерените бюлетини в урната, протокола на комисията и препис от 

настоящите правила се съхраняват от председателя на Общински съвет - 

Разград съгласно нормативните изисквания. 

14.  Решението за предсрочно прекратяване правомощията на г-жа 
Надежда Радославова Димитрова като председател на Общински съвет 
Разград се счита за взето ако „За” са гласували 17 или повече общински 

съветници. 

Приложение №1 
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Решение за предсрочно прекратяване на правомощията на г-жа 

Надежда Радославова Димитрова като председател на Общински съвет 
- Разград мандат 2015-2019 г. 

 

„ЗА” 

 

Решение за предсрочно прекратяване на правомощията на г-жа 

Надежда Радославова Димитрова като председател на Общински съвет 
- Разград мандат 2015-2019 г. 

 

„ПРОТИВ“ 

 

 

 

Решение за предсрочно прекратяване на правомощията на г-жа 

Надежда Радославова Димитрова като председател на Общински съвет 
- Разград мандат 2015-2019 г. 

 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

 

 

 

 Уважаеми господин Председателстващ, под този протокол са 
поставили подписа си шестимата членове на комисията, единствено 

господин Калоян Монев е  с особено мнение.  
Ще предложа да проведете гласуване във връзка с двете 

предложения за вида на бюлетините, с които ще се гласува. 
 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Колеги общински съветници, предполагам, че разбрахте постъпило е 
предложение от член на комисията господин Калоян Монев предлага с 
интегрална бюлетина да се проведе тайния вот. Това процедурно 

предложение на член от комисията подлагам на гласуване.  
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „въздържал се“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „против“. 

 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 
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Гласували „ЗА“ - 15, „против“ – 9, „въздържали се“ – 5. 

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

За процедура. В съответствие с нашия Правилник чл.78  моля да бъде 
повторено гласуването тъй като стана ясно, че има някаква неяснота и 

преди това от името на нашата група общински съветници, моля за 15 

минути почивка.  
 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

ОБЯВЯВАМ 15 МИНУТИ ПОЧИВКА 

 

Г-жа Надежда Радославова – Председател на ОбС 

Нали сме в процедура на гласуване. Как обявявате почивка? Аз мога 
да Ви извадя протокол, в който имаше когато дадох такава. 

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Имаме процедурно предложение от общински съветник Стоян 

Ненчев за 15 минути почивка.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми колеги, всички решения, които ги взехте до сега, ги взехте 
без необходимото мнозинство.  

 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Колеги, продължаваме заседанието на Общински съвет Разград. 

Имаше процедурно предложение от господин Стоян Ненчев.  

 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“ 

Да, аз вече направих процедурно предложение в съответствие с 
нашия Правилник да бъде повторено гласуването по предложението на 
общинския съветник и член на комисията Калоян Монев.  

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Да повторим само предложението на господин Калоян Монев. 
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Г-жа Милена Орешкова – Председател на комисията 
Господин Председателстващ, предложението на господин Калоян 

Монев е да се гласува с интегрална бюлетина, която да съдържа трите вида 
вот „ЗА“, „против“, „въздържал се“.   

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Гласуваме това процедурно предложение на господин Монев.  

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „въздържал се“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „против“. 

 

С 16 гласа „ЗА“, „против“ – 10, „въздържали се“ – 6, 

предложението на г-н Калоян Монев не се приема. 

 

Подлагам на гласуване предложението на Комисията. 
Госпожо Орешкова, да повторите отново. 

 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на Комисията 
Отново ще изчета предложението. Гласува се с три отделни 

бюлетини, всяка от тях е в размер А5 и на всяка от тях е изписано  „За”, 

„Против”, „Въздържал се“ по Приложение 1 и всяка от тях да бъде 
подпечатана с печата на Общински съвет Разград.  

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Подлагам това процедурно предложение на гласуване.  
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „ЗА“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „ЗА“. 

 

Общинският съвет със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 15, 

„въздържали се“ – 1, приема предложението за гласуване с три 

отделни бюлетини, всяка от тях  в размер А5 и на всяка от тях е 

изписано  „За”, „Против”, „Въздържал се“. 
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Подлагам на гласуване изцяло процедурните правила, които са 
възприети от комисията. 

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „ЗА“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „ЗА“. 

 

Общинският съвет със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 15, 

„въздържали се“ – 1,  приема  ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА за 

провеждане на гласуване за предсрочно прекратяване на 

правомощията на Председателя на Общински съвет Разград Надежда 

Радославова Димитрова. 

 

Давам 15 минути почивка за подготовка за осъществяване на тайния 
вот. 

 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на Комисията 
Уважаеми господин Председателстващ, нужни са 20 минути почивка 

за подготовка и предлагам да започне гласуването в 16.05 часа.  
 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Благодаря. Обявявам 20 минути почивка за подготовка и в 16.05 часа 
ще проведем тайния вот. 

 

Заседанието продължава. 

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Уважаеми колеги, продължава заседанието на Общинския съвет. Тъй 

като вече имаме резултат на Комисията за прекратяване предсрочно 

правомощията на Председателя на Общинския съвет, давам думата на 
нейния председател да обяви резултата. 

 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на Комисията за 
прекратяване предсрочно правомощията на Председателя на Общинския 
съвет 

Благодаря ви господин Апти.  

Уважаеми колеги общински съветници, протокола от проведеното 

гласуване за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на 
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Общински съвет Разград Мандат 2015 – 2019 г. г-жа Надежда Радославова 
Димитрова е следния: 

Днес 28.11. 2017 година в 16.42 Комисията отвори урната и 

констатира следното:  

1. Брой намерени бюлетини в урната  - 33 

2. Брой действителни бюлетини   - 32 

3. Брой недействителни бюлетини   -   1 

4. Брой бюлетини „ЗА“    - 17 

5. Брой бюлетини „Против“    - 15 

6. Брой бюлетини „Въздържал се“   -   0  

 

По списъка е видно, че са гласували 33 общински съветници.  

Комисията обявява в съответствие с изискванията на ЗМСМА и 

Правилника за дейността и организацията на Общински съвет - Разград 

мандат 2015-2019 г. , че със  17 „ЗА”, 15 - „Против” и 0- „Въздържал се” 

решението за предсрочно прекратяване правомощията на Председателя на 
Общински съвет Разград, г-жа Надежда Радославова Димитрова се приема. 

Следват подписи на членовете на комисията. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Процедура господин Председател. Председателя на Комисията не 
запозна общинските съветници, че аз като член на комисията съм подписал 

протокола „с особено мнение“  тъй като в урната се намери 1 

недействителна бюлетина, която за мен опорочава проведения вот. 
Благодаря Ви.   

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Със  17 „ЗА”, 15 - „Против” и 0- „Въздържал се”, Общинският 

съвет приема обявения резултат от Комисията. 

  

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 449 

 

 С решение №1, по протокол №1 от 06.11. 2015 година на 

Общински съвет Разград е избрана за Председател на Общински съвет 

Разград Надежда Радославова Димитрова за мандат 2015 – 2019 

година. 
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 Поради недобра организация на работата на Общинския съвет 

през 2016 и 2017 г., свързана с подготовката на заседанията на 

постоянните комисии и приемането на решения от съвета, 

своевременното информиране на съветниците относно постъпили 

оспорвания на актове и решения, както и за създаване на спокойна и 

делова обстановка се налага да се вземат мерки за осигуряване на 

нормална и законосъобразна работа на Общинския съвет. 

 Общинският съвет счита, че Председателят на съвета не е в 

състояние да изпълнява функциите си пълноценно и при спазване на 

нормативните изисквания. Това налага прекратяване на 

правомощията му и провеждане на избор за Председател на съвета. 

На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл.24, ал.3 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.14, ал.2 във вр. с чл.9 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, Мандат 2015 - 2019 г., както и Протокол с резултатите 

от проведена процедура с тайно гласуване на комисията за предсрочно 

прекратяване правомощията на председателя на Общински съвет- 

Разград- Надежда Радославова Димитрова , Общинският съвет, със 17 

гласа „ЗА”, „против” – 15, „въздържали се” - 1, 

 

РЕШИ: 

 

1. Прекратява предсрочно правомощията на председателя на 

Общински съвет- Разград- Надежда Радославова Димитрова. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 

  

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

 С оглед на ЗМСМА и Правилника за работа на Общинския съвет ние 
трябва да изберем Председател на Общинския съвет и затова преминаваме 
към точка две – Избор на Председател на Общинския съвет. 
 

 Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Още една процедура, ако ми позволите. 
 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 
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Момент само, не ме прекъсвайте господин Монев. Преди да обявим 

номинациите искам преди това да изберем комисия за избор на 
Председател на Общинския съвет. Имам процедурно предложение същата 
комисия да изпълнява функцията и на Комисия за избор на Председател на 
Общинския съвет. Господин Монев, заповядайте. 

 

 Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Имам процедурно предложение, извинявайте но това което казвате 
не е вярно. Значи, в момента имаме избрани 2 заместник председатели. 

Общинският съвет може да продължи да действа и работи без да бъде 
избран нов Председател на съвета. Така, че ние може да решим да 
продължим с двамата заместници или да изберем нов Председател на 
съвета. Така, че това трябва да го съобразим.  

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

С оглед на ЗМСМА ще изберем нов Председател на Общинския 
съвет господин Монев. Ако искате мога да подложа процедурното Ви 

предложение на гласуване. Добре. 
 

Г-н Стоян Ненчев – ПП „БСП“  

Господин Председател за процедура. Във връзка с направеното 

предложение има необходимост от някои допълнителни уточнения. Аз 
моля по тази точка за избор на Председател, ако е необходимо да се 
направи някаква почивка или консултация. Има ли нужда.   

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Има процедурно предложение дали да преминем към точка Избор на 
Председател на Общинския съвет. Гласуваме процедурното предложение 
на господин Калоян Монев да не се избира Председател на Общинския 
съвет на днешното заседание. Така ли да го разбирам?  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Затова аз правя процедурно предложение за Избор на Председател на 
Общински съвет Разград на днешното заседание. Ей сега да проведем.   

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 
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Спрямо докладната записка преминаваме към точка втора Да се 
проведе избор на Председател на Общинския съвет. Моля гласувайте. 
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „ЗА“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „ЗА“. 

 

Общинският съвет със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 10, 

„въздържали се“ – 3, преминава към подточка втора от докладната 

записка  Да се проведе избор на Председател на Общинският съвет. 

 

Колеги, преди да преминем към номинации имам процедурно 

предложение същата комисия, която беше за прекратяване предсрочно на 
правомощията на Председателя на Общинския съвет да бъде и по избора 
на Председател на Общинският съвет. Имате ли други предложения? 

Нямате. Подлагам на гласуване същият състав на комисията за провеждане 
на избор на Председател на Общинският съвет: 

1. Милена Дачева Орешкова – Председател на комисията  
2. Митко Иванов Ханчев 

3. Калоян Руменов Монев 

4. Мариан Пламенов Иванов 

5. Елка Александрова Неделчева 
6. Хасан Халилов Хасанов 

 

 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „ЗА“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „ЗА“. 

 

Общинският съвет с 18 гласа „ЗА“, „против“ – 7, „въздържали 

се“ -1, определя Комисия за произвеждане на избор за председател на 

Общински съвет- Разград с тайно гласуване в състав: 

1. Милена Дачева Орешкова – Председател на комисията  

2. Митко Иванов Ханчев 

3. Калоян Руменов Монев 

4. Мариан Пламенов Иванов 

5. Елка Александрова Неделчева 

6. Хасан Халилов Хасанов 
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Преди да преминем към процедурните правила за работа на 
Комисията по избор на Председател на Общинския съвет предлагам 

групите да номинират или съветниците да номинират нов Председател на 
Общинския съвет. Имате ли предложения? Заповядайте госпожо 

Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ръководител на групата  общински 

съветници от ПП „БСП“ 

Благодаря господин Председател.Уважаеми колеги, от името на 
групата съветници от ПП „БСП“ правя предложение да бъде номиниран 

господин Стоян Димитров за Председател на Общински съвет Разград. 

Мисля, че каквото и да кажа за него вече е известно защото той е един 

човек с огромен опит в сферата на местното самоуправление, 
дългогодишен общински съветник. Един изключителен професионалист 
юрист, а виждаме, че голяма част от материята, която минава при 

подготовка на докладни, при самото водене на заседанието на Общинския 
съвет и на комисиите е свързана със спазване на нормативни законови и 

подзаконови актове и смятам, че с опита и професионализма който има 
господин Димитров би могъл успешно да оглави Общински съвет Разград 

и да създаде атмосфера за добра работа на всички нас. Благодаря Ви.      

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Благодаря. Други предложения. Господин Иванов, заповядайте.  
 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря господин председателстващ. От името на ПП „ГЕРБ“ 

правя предложение за госпожа Надежда Радославова. През последните 2 

години тя доказа, че заслужава да бъде на този пост според нас. Това, 
което се случва днес не е това, което трябва да бъде.  

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Благодаря Ви. Други предложения колеги? Няма други предложения. 

Аз предлагам 10 минути почивка и комисията отново за избор на 
Председател на Общинския съвет да заседава и да ни предложи проект за 
решение как да се проведе тайния вот.  

 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 
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Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Колеги продължаваме заседанието на Общински съвет Разград. След 

като вече комисията за избор на Председател на Общинския съвет вече е 
готова давам думата на нейния Председател да ни запознае с проекто 

процедурните правила. 
 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на Комисия за избор на 
Председател на Общинския съвет 

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги, Комисията 
взе решение на 28.11. 2017 година в 17.00 часа да се проведе избор на 
Председател на Общинския съвет по процедурните правила, които 

проведохме по предходния избор, с изключение на това, че ще бъдат 2 

бюлетини на които ще бъдат изписани имената на двамата номинирани 

господин Стоян Димитров Ненчев и госпожа Надежда Радославова 
Димитрова. В процеса на работа постъпи предложение да има интегрална 
бюлетина и ще Ви помоля това предложение да го подложите на 
гласуване.  

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Благодаря ви госпожо Орешкова. Подлагам първо на гласуване 
процедурното предложение от страна на член на комисията самата 
бюлетина да бъде интегрална. Моля гласувайте това предложение. 

 

/ Резултата от гласуването не е обявен, но има предложение от 

общински съветници за прегласуване/ 

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Добре. Повтаряме гласуването. В режим на гласуване сме колеги. 

Моля за тишина.  
 

 Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието гласува „против“. 

 Общински съветник Иво Димитров гласува „против“. 

 

С 15 гласа „ЗА“, „против“ – 13, „въздържали се“ – 4, 

предложението за интегрална бюлетина не се приема.  
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Подлагам на гласуване проекта за решение на Комисията за избор на 
Председател на Общинския съвет 

 

Общинският съвет със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 13, 

„въздържали се“ – няма, приема  същите ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА 

от предходния избор за прекратяване на правомощията на 

Председател.  Бюлетините ще бъдат две на които ще бъдат изписани 

имената на двамата номинирани Стоян Димитров Ненчев и Надежда 

Радославова Димитрова.  

 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на Комисия за избор на 
Председател на Общинския съвет 

Уважаеми господин Председателстващ, необходими са 20 минути за 
техническа подготовка. Гласуването ще започне в 17.40 часа. 

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Обявявам 20 минути почивка за подготовка. 
 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА СЛЕД ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБОР 

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Уважаеми колеги продължава заседанието на Общински съвет 
Разград. Имаме резултат от гласуването и давам думата на Председателя 
на Комисията за избор на Председател на Общинския съвет да докладва. 

 

Г-жа Милена Орешкова – Председател на Комисия за избор на 
Председател на Общинския съвет 

Благодаря ви господин Председателстващ.  

Протокол №4 от 28.11. 2017 година, 18.04 часа от заседание на 
Комисията за избор на Председател на Общински съвет Разград, мандат 
2015 – 2019 година. 

Комисията подготви и проведе избора на Председател на Общински 

съвет Разград в съответствие с изискванията на чл.24 от ЗМСМА и чл.9 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Разград, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
Мандат 2015 – 2019 година. 
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Комисията установи, че има достатъчен брой бюлетини за 
номинираните кандидати – по 33 броя за всяка кандидатура плюс 2 

резерви.   

След обявяване на приключването на избора, Комисията отвори 

урната и констатира: 
1. Брой гласували по списък   - 33 

2. Брой действителни бюлетини  - 33 

3. Брой недействителни бюлетини  -   0 

4. Действителните бюлетини се разпределят както следва: 
- За кандидат Стоян Димитров Ненчев     - 17 броя 
- За кандидат Надежда Радославова Димитрова  -  16 броя 

Комисията взе следното Решение: 
 Обявява в съответствие с изискванията на чл.24 от ЗМСМА и чл.9, 

ал.2 от  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 
Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация Мандат 2015 – 2019 година Стоян Димитров Ненчев за 
избран със 17 /седемнадесет / действителни гласа за Председател на 
Общински съвет Разград. 

 Следват подписи на комисията, като Калоян Монев се е подписал с 
особено мнение.  

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Благодаря Ви госпожо Орешкова. След докладвания резултат от 
Председателя на комисията за избор на Председател на Общинския съвет, 
Общински съвет Разград обявява господин Стоян Димитров Ненчев за 
Председател на Общинския съвет. Моля господин Председател да заемете 
своето място. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

РЕШЕНИЕ  

№ 450 

 

 На основание резултатите от избора, проведен по реда на чл. 24 от 

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

Общински съвет- Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация Мандат 2015- 2019 година установени в 

протокол на Комисията за произвеждане на избора, Общински съвет 

Разград, със 17 гласа “ЗА”, 
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Р Е Ш И: 

 

1. Избира за Председател на Общински съвет Разград за 

мандат 2015 – 2019 година г-н Стоян Димитров Ненчев.  

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград и Областния управител на Област Разград в 7 – дневен срок от 
приемането му. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Доктор Апти, ще Ви помоля преди това да ми дадете думата. 
 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Имате думата. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Много благодаря. Преди да заема едно от местата, които са свободни 

в залата първо искам да благодаря на тези от вас, които ме подкрепиха в 

този много тежък ден на тази сесия. Искам да благодаря и на Кмета за 
това, че ме защити по такъв начин. Искам да пожелая на новият 
Председател наистина ползотворна работа. Надявам се господин Димитров 

наистина да спрат цирковете в залата на Общинския съвет не защото Вие 
сте по – добрият Председател, а просто защото сте в коалиция с тези, които 

ги правят. Където и да съм на какъвто и пост, на каквато и позиция това за 
което ще работя винаги е да има промяна в Разград, в общината. Тази 

промяна да е видима, такава каквато е в последната година   и мисля си, че 
наистина сме длъжни да бъдем с малко по – висока политическа култура. 
Да знаем, че не личния интерес управлява, а управлява този, който ни е 
избрал и ни е сметнал за достойни за да бъдем в тази зала и да решаваме 
вместо него. Благодаря ви.   

 

/Аплодисменти в залата/ 

 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

Господин Ненчев, заповядайте.  Нека Председателя да заеме поста си 

и след това да Ви даде думата госпожо Димитрова.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 
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Имаме право на изказване.  
 

Г-н Левент Апти – зам. – председател на ОбС, председателстващ 

заседанието 

При таен вот нямате право на отрицателен вот.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Не казвам отрицателен. Вие от къде знаете как съм гласувала като е 
таен вота?  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Уважаеми съветници, 

 Не като проява и желание за спазване на добрите нрави, аз искам да 
изкажа благодарност за подкрепата, която получих от болшинството 

общински съветници да поема тежката и не лека задача от този горещ стол 

да бъда този от 33-мата общински съветници, които ще имат задължението 

да ръководят заседанията на общинския съвет и да представляват 
общинския съвет. Както многократно е определял и висшият съдебен 

орган в нашата страна Върховният административен съд по тези въпроси, 

председателят на общинския съвет е този, който представлява съвета и в 

резултат на едно вътрешно организационно решение ръководи заседанията 
му както и извършва и други спомагателни дейности. Аз искам да изкажа и 

думи на благодарност към госпожа Радославова за усилията, които положи 

и искам да изразя пред вас твърдата си увереност, че с общи усилия аз, до 

колкото мога с моите знания и опит по проблемите на местното 

самоуправление, и вие като отговорни общински съветници да направим 

така, че общинският съвет да работи пълноценно и нормално и наистина да 
бъде здравият втори стълб в местното самоуправление. Понеже както и 

друг път сме имали поводи да кажа, местното самоуправление това са два 
взаимно свързани стълба и крака – ръководството на общинската 
администрация в лицето на кмета, неговият екип и общинската 
администрация и общинският съвет. Надявам се, че ще можем да 
отговорим на тези изисквания, гражданите на нашата община го изискват и 

интересите на нашата община го изискват, и в тези трудни и динамични 

времена ние трябва да бъдем на висотата на нашите отговорности. 

Веднага след това обявено решение и прието решение на общинския 
съвет, аз моля в решението на общинския съвет по този въпрос да бъде 
добавено и следното: Считам че обемът от работа за председателя на 
общинския съвет е такъв, че осем часа работно време са много и 

председателят на общинския съвет може да изпълнява своите функции и за 
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по-кратко време. За това и на основание чл.11 ал.1 т.2 предлагам на 
общинския съвет в съответствие и с правилника и сега, веднага да приеме 
решение в следния смисъл, като продължение на решението за избора: „На 
основание чл.11 ал.1 т.2 определя седем часово работно време на ден на 
председателя на общинския съвет.“. Това разбира се ще доведе и до 

корекция и на възнаграждението, което се определя по правилата на 
ЗМСМА и на нашия правилник.  

Ще представя в писмен вид, за протокола, това предложение и 

понеже то е кратко, ще го подложа сега на гласуване и ви моля да се 
произнесете по следното решение като продължение в нова точка след 

Обявява за избран председател на общинския съвет, а именно „Определя 
седем часово работно време на ден на председателя на общинския съвет.“. 

Имате ли становища по така направеното предложение, уважаеми колеги? 

Госпожо Димитрова, заповядайте. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Благодаря Ви, господин Председател. Тъй като не ми бе дадена 
думата, съм лишена от възможността да се изкажа по отношение на Вашия 
избор, но по отношение на предложението Ви ще кажа следното: Аз 
предлагам предложението Ви да бъде коригирано, като се посочи точно 

часовото време на тези седем часа, т.е. часовият диапазон. Дали работното 

Ви време ще бъде от 08:30 до 16:30, от колко обедна почивка. Тъй като по 

всяко едно време Вие може да сте в този един час, в който Ви няма и за да 
няма и за Вас някакви недоразумения за в бъдеще, нали моля, да уточни 

точно часовото време, което Вие ще присъствате на работното си място и 

всички ние и всички граждани ще могат да се срещнат с Вас. Оставям на 
Вас да уточните времето и да ни предложите как Ви е удобно. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Завършихте ли, госпожо Димитрова? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Да, господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Във връзка с това предложение, аз искам да поясня, че в Кодекса на 
труда е дадена възможност, ще се изразя с един по-прост израз, за плаващо 

работно време и в рамките на така определения диапазон вече съответно да 
се уплътняват и да се упражняват труда в рамките на това работно време 
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или в рамките на определеното работно време за общинския съвет 
общинска администрация да бъде осъществявана тази дейност. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 За реплика, може ли? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Днес станахме свидетели точно на един от упреците, които бяха 
срещу госпожа Надежда Радославова, че много от съветниците са ходили и 

са имали нужда да разрешават въпроси, касаещи нейното присъствие и не 
са я открили. Да не изпаднете в същата ситуация, след два три месеца да се 
иска Вашето отстраняване по този повод? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Господин Иво Димитров, ще Ви дам думата. Но аз мога да ви кажа, 
че ще бъда на разположение на общинските съветници, образно казано, 24 

часа. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

 Това означава ли, че ще продължите практиката си в съда? И това не 
е ли вратичката? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 За разлика от колегата Стоян Стоянов, отговарям на вашия въпрос, 
който не беше се погрижил за тези неща. Когато имам нужда да отсъствам 

по някакви други причини, аз ще ползвам правото си на отпуск. 

 Заповядайте, господин Иво Димитров. По тази точка дневния ред ли? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Да. Благодаря Ви, господин Председател. Аз се включвам в този, не 
бих го нарекъл дебат, но това предложение според мен е неуместно и 

показва едно пълно непознаване на работата на председателя на 
общинския съвет. Той не е, как да се изразя, затворник в четири стени на 
кабинета на председателя. Да, но когато е ясно кога неговата работа и 

задължения изискват да бъде там, кога неговите задължения, 

представителни функции и работата, която трябва да извършва са извън 

този кабинет, дали са в командировка, дали са ако щете като официално 
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лице на някой празник общински или национален, няма как да бъде казано, 

че той от 10:30 до 11:25 трябва да бъде закован в този кабинет. Той може 
да работи, както и досегашния председател и всички преди него са 
изпълнявали своите функции и задължения, представлявали са общинския 
съвет на места, които са извън вратите на кабинета. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, има ли други желаещи да вземат отношение по този въпрос? 

Не виждам. Подлагам на гласуване предложението за добавка и 

допълнителен текст към приетото решение във връзка с избора на 
председател. Има ли нужда да го прочета отново? Не виждам желаещи да 
го чуят отново. В режим на гласуване сме. Моля да пристъпим към 

гласуване. Аз моля съветниците, които нямат техническа възможност да 
гласуват на пулт, да изразят вота си гласно, за да отразим в протокола. 

Господин Иво Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

За. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Радославова? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Против. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Има ли някой друг, който не може да изрази вота си чрез системата 
за електронно гласуване? Няма. Аз натиснах този пулт и нашият експерт 
ме уверява, че моят вот е валиден и чрез това устройство и ще бъде 
зачетен. Моля секретаря да обяви резултата. 

 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар. 

Участвали в гласуването 23-ма общински съветника, „ЗА“ – 16, 

„против“ – 4, „въздържали се“ – 3. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С този резултат и характера на взетото решение, имаме валидно 

решение и то се приема. 

 

Общинският съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 451 

 

На основание чл.11, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Разград Мандат 2015 – 2019 г., 

Общинският съвет с 16 гласа „ЗА“ , „против“ – 4, „въздържали се“ – 3, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя на Председателя на Общински съвет Разград 

Стоян Димитров Ненчев работно време от 7 /седем/ часа на ден. 

2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на 

Община Разград и Областния управител на Област Разград в 7 – 

дневен срок от приемането му. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме, колеги, към разглеждане на другите точки от точка 
първа докладни записки по приетия дневен ред. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

По процедура. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

За процедура, заповядайте. 
 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Предлагам докладната записка, която касае детските градини да бъде 
изтеглена и да бъде разгледана първа. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля, посочете входящия й номер. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Номер 520, ми подсказват колегите. Да 520. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

520. Уважаеми съветници, постъпило е процедурно предложение 
докладна записка с вх.№ 520, която касае предложение на кмета на 
общината господин Василев относно изменение на бюджета на Община 



49 

 

 

 

Разград за 2017 година да бъде разгледана най-напред от останалите 
докладни записки. Има ли някой, който желае да изрази противно 

становище? Не виждам. Подлагам на гласуване процедурното 

предложение да пристъпим към разглеждане на докладна записка с вх.№ 

520. 

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

Община Разград 

Относно: Изменение на бюджет на Община Разград за 2017 

година. 

Моля гласувайте. В режим на гласуване сме. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да обявите резултата. 
 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 

Да, разбира се. 
Уважаеми господин Председател, 

Участвали в гласуването 31 общински съветника, „ЗА“ – 31, 

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

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Прието е валидно решение да пристъпим към 

разглеждане на докладна записка номер 520. 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Докладна записка с вх.№ 520. 

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

Относно: Изменение на бюджет на Община Разград за 2017 

година. 

 Давам думата на вносителя доктор Василев, да представи докладната 
записка. Заповядайте. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря. 

Бюджетът на Община Разград за 2017 година е приет с Решение от 
31.01.2017 г. на Общински съвет Разград. Съгласно Закона за публичните 
финанси и Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда 
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за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет: 

- приетият бюджет може да се актуализира при изменение в 

макроикономическите условия и при възникване на неотложни или други 

непредвидими обстоятелства; 
- промени по общинския бюджет, извън тези по чл. 56, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси, се одобряват от общинския съвет. 
Стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2017 година са приети с Решение № 304 от 
26.04.2016 г. на Министерски съвет, изменени и допълнени с Решение № 

920 от 02.11.2016 година и Решение № 458/11.08.2017 година на 
Министерски съвет. С анекс от 13.09.2017 година към Колективен трудов 

договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 година и приети 

изменения и допълнения в Наредба № 4 от 20.04.2017г. за нормиране и 

заплащане на труда /ДВ бр.76 от 19.09.2017 г./, считано от 01.09.2017 

година са увеличени заплатите на работещите в системата на 
предучилищното и училищно образование с 15% и средствата за 
допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати с 0,5%.  

Съгласно чл. 25 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на труда 
средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати 

резултати от труда през учебната година на педагогическите специалисти с 
изключение на директора са включени в стандартите за едно дете или 

ученик и се планират в рамките на бюджетите на институциите в размер 

не по-малко от 3,5 % и не повече от 4,5 % от годишния размер на 

средствата за работни заплати. 

През 2017 година Регионално управление на образованието – Разград 

даде указания относно прилагане разпоредбата на чл. 25 от Наредба № 4 в 

резултат на което, трудовите разходи на звената в системата на 
предучилищното и училищното образование се увеличиха за сметка на 
разходите за издръжка. Съобразно тези указания при изчисляване на 
сумата за допълнителното трудово възнаграждение: 

• за база следва да се използва годишния размер на средствата 
за работни заплати на педагогическия и непедагогически 

персонал, формиран въз основа щатно разписание към 
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01.01.2017 година, а не реално изразходвани средства за 
работни заплати; 

• осигурителните вноски за сметка на работодател се начисляват 
допълнително, а не влизат в определените по чл. 25 от Наредба 
№ 4 средства. 

Измененията в нормативната уредба са валидни за всички звена от 
системата на народната просвета, но несъвършенствата в нея влияят 
различно върху разходите, което прави всяко едно от тях, в зависимост от 
спецификата по отношение на структура на персонала, материално-

техническа база и записани деца. В резултат на това за не всички детски 

градини се очертава дефицит в края на годината в рамките на общия им 

бюджет.   
Във връзка с изложеното Община Разград предлага с 57 000 лева 

допълнително да бъдат финансирани местните дейности на следните 
детски градини: 

1. ДГ № 4 „Митко Палаузов“ гр.Разград с 13 000 лева. 
2. ДГ № 8 „Райна княгиня“ гр.Разград с 20 000 лева. 
3. ДГ № 11 „Детелина“ гр.Разград с 12 000 лева. 
4. ДГ № 2 „Дора Габе“ село Ясеновец с 12 000 лева. 
Причините довели до недостига в тези детски градини могат да се 

обобщят в няколко точки: 

Причина Резултат 
1. Преобладава персоналът със стаж 

35-40 години професионален опит  
Увеличение на ФРЗ с почти 

половин заплата под формата на 
допълнително възнаграждение с 
постоянен характер  

2.Записани деца след 01 януари Липса на финансиране за тези деца 
и увеличени разходи за издръжка  

3.Материално-техническата база не 
е обновена с мерки за енергийна 
ефективност 

По-високи разходи за отопление 

4.Детската градина е с голяма 
материално-техническа база и 

малко деца 

Назначен е повече помощен 

персонал и разходите за издръжка 
са увеличени 

5.Детската градина има филиал, т.е Назначен е повече помощен 
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две сгради и малко деца персонал и разходите за издръжка 
са двойни  

 

 Във връзка с осигуряване дейностите по залавяне, обезпаразитяване, 
кастриране и връщане на безстопанствените кучета по местата съобразно 

изискванията на нормативната уредба са необходими допълнително около 

10 000 лева за Приют за безстопанствени кучета гр. Разград. 

За обект „Основен ремонт Спортна зала „Абритус“ - разсрочено 

плащане“ са предвидени 67 076 лева. През 2017 година няма да има 
плащане за този обект, което дава възможност освободеният финансов 

ресурс да бъде пренасочен за покриване на недостига в размер на 57 000 

лева в дейност „Детски градини“ и 10 076 лева в дейност „Приюти за 
безстопанствени животни“. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 22, ал. 

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

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

1. Одобрява промени в бюджета на Община Разград за 2017 година, 
както следва: 
1.1.  За ДГ № 4 „Митко Палаузов“ – гр.Разград, съгласно Приложение 
№ 1 към настоящото решение.    

1.2. За ДГ № 8 „Райна Княгиня“ – гр.Разград, съгласно Приложение № 

2 към настоящото решение.   
1.3. За ДГ № 11 „Детелина“ – гр.Разград, съгласно Приложение № 3 

към настоящото решение.   
1.4. За ДГ № 2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец, съгласно Приложение № 4 

към настоящото решение.   
1.5. За Приют за безстопанствени кучета гр. Разград, съгласно 

Приложение № 5 към настоящото решение.   
2. Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по бюджета по т. 

1, съобразно Единната бюджетна класификация за 2017 година. 
Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви, господин Василев. Тази докладна записка е обсъждана 
в постоянните комисии по бюджет, общинска собственост, законност и 

околна среда и в постоянната комисия по образование. Моля 
последователно председателите на тези комисии или представителите на 
комисиите да докладват за становищата на комисиите. Най – напред давам 

думата на председателя на постоянната комисия по бюджет. Заповядайте. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви.  

Уважаеми колеги,  

Уважаеми председател на общинския съвет, 
Докладна записка с вх.№ 520 беше разгледана в постоянната 

комисия по бюджет и финанси, беше подкрепена единодушно, като 7 

общински съветника гласуваха „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Давам думата на председателя на постоянната 
комисия по общинска собственост. Заповядайте, господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Благодаря. Уважаеми колеги, членовете на постоянната комисия 
подкрепиха докладната записка и проекта за решение със 7 гласа „ЗА“ и 1 

„против“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Монев, моля да докладвате за становището 

на комисията по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, 1 -  „против“ и без „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля, председателят на комисията по околна среда да докладва 
становището. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. 

Уважаеми колеги общински съветници, 
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Настоящата докладна записка с вх.№ 520 бе разгледана в 

постоянната комисия по околна среда и с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 

„въздържал се“ подкрепи проекта за решение. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля и постоянната комисия по образование да бъде представен 

доклад за нейното становище. 
 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. 

Уважаеми колеги, 

Докладна записка с вх.№ 520 бе разгледана на постоянната комисия 
по образование и бе подкрепена с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, пристъпваме към поставяне на въпроси към 

вносителя. Има ли желаещи да поставят въпроси? Не виждам такива 
желаещи. пристъпваме към разисквания по докладната записка. Има ли 

желаещи да изразят становище? Давам думата на съветника господин Иво 

Димитров. Заповядайте.  
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря Ви. Уважаеми колеги, аз съм този един, който е гласувал 

„против“ и то защото според мен съвсем неуместно приютът за 
безстопанствени кучета в град Разград е набутан в докладната записка 
заедно с ДГ „Митко Палаузов“ , ДГ „Райна княгиня“, ДГ „Детелина“ и ДГ 

„Дора Габе“. Смятам, че е абсолютно неуместно и за това правя 
предложение точките 1.1., 1.2., 1.3., 1.4. да се гласуват анблок, а 1.5. да 
бъде подложена отделно на гласуване. Благодаря ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Димитров, моля Ви да внесете в писмен вид 

току що направеното предложение. Други становища? Заповядайте 
формуляр. Не виждам желаещи. Колеги, постъпило е процедурно 

предложение от общинския съветник Иво Димитров досежно начина на 
произнасяне на съвета по проекта за решение, в смисъл от точка 1.1. до 

точка 1.4. включително да бъдат гласувани анблок, а точка 1.5. от 
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диспозитива на решението да бъде гласувана отделно. Сега ще се 
произнесем по това процедурно предложение. В режим на гласуване сме и 

моля да гласувате по това предложение. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

„ЗА“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

„Против“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ако секретарят е готов, да докладва резултатите. Заповядайте. 
 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 

Участвали в гласуването 29 общински съветника, „ЗА“ – 16, 

„против“ – 10, „въздържали се“ – 3. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С 16 гласа „ЗА“, 10 - „против“ и 3-ма „въздържали се“, 

процедурното предложение се приема. 

 

Пристъпваме към гласуване на проекта за решение. Съгласно току 

що взетото решение, най – напред ще подложа на гласуване анблок 

диспозитива на решението в точка първа, а именно от точка 1.1. до точка 
1.4. В режим на гласуване сме. Моля колеги, гласувайте по тази част от 
проекта за решение. 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   
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6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов Не участва   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

„ЗА“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

„ЗА“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Готови ли сте да докладвате резултат. Обявете резултата. 
 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 
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Участвали в гласуването 30 общински съветника, „ЗА“ – 30, 

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

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С така обявените резултати се приема тази част от диспозитива 

на решението, а именно точките 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4.. 

 

Сега преминаваме към отделно гласуване по тази част от проекта за 
решение, която е формулирана в точка 1.5. В режимна гласуване сме. 
Моля, гласувайте, уважаеми съветници. 

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов   + 

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов   + 

9. Диана Добромирова Мирчева  +  

10. Елка Александрова Неделчева   + 

11. Емине Бейти Хасан   + 

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев  +  

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти   + 

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова   + 

20. Митко Иванов Ханчев   + 

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   
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26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин   + 

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев   + 

32. Хасан Халилов Хасанов   + 

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

„Против“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

„ЗА“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Обявете резултата. 
 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 

Участвали в гласуването 32 общински съветника, „ЗА“ – 17, 

„против“ – 3, „въздържали се“ – 12. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С така обявеното гласуване се приема и тази точка от дневния 

ред. 

Подлагам на гласуване цялостно проекта за решение по докладна 
записка с вх.№ 520. В режим на гласуване сме. Моля, гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   



59 

 

 

 

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

„ЗА“. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

„ЗА“. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 452 
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Бюджетът на Община Разград за 2017 година е приет с Решение 

№ 278 от Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Общински съвет Разград. 

Съгласно Закона за публичните финанси и Наредба № 15 на 

Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет: 

- приетият бюджет може да се актуализира при изменение в 

макроикономическите условия и при възникване на неотложни или 

други непредвидими обстоятелства; 

- промени по общинския бюджет, извън тези по чл. 56, ал. 2 от 

Закона за публичните финанси, се одобряват от общинския съвет. 

Стандартите за делегираните от държавата дейности с 

натурални и стойностни показатели през 2017 година са приети с 

Решение № 304 от 26.04.2016 г. на Министерски съвет, изменени и 

допълнени с Решение № 920 от 02.11.2016 година и Решение № 

458/11.08.2017 година на Министерски съвет. С анекс от 13.09.2017 

година към Колективен трудов договор за системата на народната 

просвета от 19.06.2016 година и приети изменения и допълнения в 

Наредба № 4 от 20.04.2017г. за нормиране и заплащане на труда /ДВ 

бр.76 от 19.09.2017 г./, считано от 01.09.2017 година са увеличени 

заплатите на работещите в системата на предучилищното и училищно 

образование с 15% и средствата за допълнително трудово 

възнаграждение за постигнати резултати с 0,5%.  

Съгласно чл. 25 от Наредба № 4 за нормиране и заплащане на 

труда средствата за допълнително трудово възнаграждение за 

постигнати резултати от труда през учебната година на 

педагогическите специалисти с изключение на директора са включени 

в стандартите за едно дете или ученик и се планират в рамките на 

бюджетите на институциите в размер не по-малко от 3,5 % и не повече 

от 4,5 % от годишния размер на средствата за работни заплати. 

През 2017 година Регионално управление на образованието – 

Разград даде указания относно прилагане разпоредбата на чл. 25 от 

Наредба № 4 в резултат на което, трудовите разходи на звената в 

системата на предучилищното и училищното образование се 

увеличиха за сметка на разходите за издръжка. Съобразно тези 

указания при изчисляване на сумата за допълнителното трудово 

възнаграждение: 

• за база следва да се използва годишния размер на 

средствата за работни заплати на педагогическия и 

непедагогически персонал, формиран въз основа щатно 
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разписание към 01.01.2017 година, а не реално 

изразходвани средства за работни заплати; 

• осигурителните вноски за сметка на работодател се 

начисляват допълнително, а не влизат в определените по 

чл. 25 от Наредба № 4 средства. 

Измененията в нормативната уредба са валидни за всички звена 

от системата на народната просвета, но несъвършенствата в нея 

влияят различно върху разходите, което прави всяко едно от тях, в 

зависимост от спецификата по отношение на структура на персонала, 

материално-техническа база и записани деца. В резултат на това за не 

всички детски градини се очертава дефицит в края на годината в 

рамките на общия им бюджет.   

Във връзка с изложеното Община Разград предлага с 57 000 лева 

допълнително да бъдат финансирани местните дейности на следните 

детски градини: 

1. ДГ № 4 „Митко Палаузов“ гр.Разград с 13 000 лева. 

2. ДГ № 8 „Райна княгиня“ гр.Разград с 20 000 лева. 

3. ДГ № 11 „Детелина“ гр.Разград с 12 000 лева. 

4. ДГ № 2 „Дора Габе“ село Ясеновец с 12 000 лева. 

Причините довели до недостига в тези детски градини могат да 

се обобщят в няколко точки: 

Причина Резултат 

1. Преобладава персоналът със 

стаж 35-40 години професионален 

опит  

Увеличение на ФРЗ с почти 

половин заплата под формата на 

допълнително възнаграждение с 

постоянен характер  

2.Записани деца след 01 януари Липса на финансиране за тези 

деца и увеличени разходи за 

издръжка  

3.Материално-техническата база 

не е обновена с мерки за 

енергийна ефективност 

По-високи разходи за отопление 

4.Детската градина е с голяма 

материално-техническа база и 

малко деца 

Назначен е повече помощен 

персонал и разходите за издръжка 

са увеличени 

5.Детската градина има филиал, 

т.е две сгради и малко деца 

Назначен е повече помощен 

персонал и разходите за издръжка 

са двойни  
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 Във връзка с осигуряване дейностите по залавяне, 

обезпаразитяване, кастриране и връщане на безстопанствените кучета 

по местата съобразно изискванията на нормативната уредба са 

необходими допълнително около 10 000 лева за Приют за 

безстопанствени кучета гр. Разград. 

За обект „Основен ремонт Спортна зала „Абритус“ - разсрочено 

плащане“ са предвидени 67 076 лева. През 2017 година няма да има 

плащане за този обект, което дава възможност освободеният финансов 

ресурс да бъде пренасочен за покриване на недостига в размер на 

57 000 лева в дейност „Детски градини“ и 10 076 лева в дейност 

„Приюти за безстопанствени животни“. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 

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

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 32 гласа „ЗА“, 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява промени в бюджета на Община Разград за 2017 година, 

както следва: 

1.1. За ДГ № 4 „Митко Палаузов“ – гр.Разград, съгласно 

Приложение № 1 към настоящото решение.    

1.2. За ДГ № 8 „Райна Княгиня“ – гр.Разград, съгласно 

Приложение № 2 към настоящото решение.   

1.3. За ДГ № 11 „Детелина“ – гр.Разград, съгласно Приложение 

№ 3 към настоящото решение.   

1.4. За ДГ № 2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец, съгласно Приложение 

№ 4 към настоящото решение.   

1.5. За Приют за безстопанствени кучета гр. Разград, съгласно 

Приложение № 5 към настоящото решение.   

2. Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по бюджета 

по т. 1, съобразно Единната бюджетна класификация за 2017 

година. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока на АПК пред 

Административен съд  - Разград. 

 

Приложения от № 1 до № 5 са неразделна част от Решение № 452 и 

са приложени към Протокол № 34/28.11.2017 г. 

 

С Т А Т И Я 3 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка, по реда на 
номерацията, с вх. № 451. 

Докладна записка от Милена Орешкова – независим общински 

съветник и Джипо Джипов – общински съветник от Реформаторски блок в 

Общински съвет Разград 

Относно: Разкриване на длъжността “Обществен посредник” 

към Община Разград и приемане на Правилник за организацията и 

дейността на обществения посредник на територията на Община 

Разград. 

От вносителите кой ще докладва докладната записка? Заповядайте, 
госпожо Орешкова. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник, вносител 

Благодаря Ви, господин Председател. 

Уважаеми колеги, 

Във връзка с факта, че по обективни причини не успяхме да 
присъстваме с колегата Джипо Джипов на заседанията на постоянните 
комисии, отлагам докладната записка за следващо заседание на Общински 

съвет – Разград. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да приемем, че Вашето предложение е, че оттегляте докладната 
записка за произнасяне на следващо заседание. Уважаеми съветници, 

вносителят има право до започване на разглеждането на докладната 
записка да я оттегли и за това ние няма да я разглеждаме, поради 

оттегляне. 
С Т А Т И Я 4 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 511. 

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

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград. 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

В съответствие с изискванията на Закона за водите, на територията 
на Област Разград е създадена Асоциация по В и К на обособена 
територия, която включва общините Разград, Попово, Кубрат, Завет, 
Лозница, Опака и Цар Калоян, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград. 

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

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

С писмо с изх. № АВиК-Рз-064 от 30.10.2017 г. Областният 
управител на Област Разград в качеството си на Председател на 
Асоциацията по В и К ни уведомява, че на основание чл. 198в, ал. 6 от 
Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е свикал 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, 

гр. Разград на 04.12.2017 г. (понеделник) от 14.00 часа, в зала 712 на 
Областна администрация Разград при следния дневен ред: 

1. Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по 

В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, чрез отпадане на Община Попово, след 

присъединяването й към Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. 
До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К 

услуги на потребителите на територията на Община Попово от 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище, същите ще 
продължат да се извършват от В и К оператора – „Водоснабдяване – 
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Дунав“ ЕООД гр. Разград.  

2. Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация по В 

и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, чрез отпадане на Община Опака, след 

присъединяването й към Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище. 
До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К 

услуги на потребителите на територията на Община Опака от 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище, същите ще 
продължат да се извършват от В и К оператора – „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД гр. Разград.  

3. Други. 

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

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

Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 17.02.2015 г. заседание 
на Общински съвет Разград, във връзка с чл. 198е, ал. 5 от Закона за 
водите, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното решение: 

Възлага на представителя на Община Разград в заседанието на 
извънредното Общо събрание на Асоциацията на В и К, да гласува по 

точки 1 и 2 от дневния ред, относно промяна на границите на Асоциация 
по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград, чрез отпадане на Община Попово и Община 
Опака, след присъединяването им към Асоциация по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище, както следва: 
Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, 

членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К, приемат решение 
за промяна на границите на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, чрез 
отпадане на Община Попово, след присъединяването й към Асоциация по 

В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище.  
 До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К 

услуги на потребителите на територията на Община Попово от 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще 
продължат да се извършват от В и К оператора – „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград. – „……….“. 
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Решение 2: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, 
членовете на Общото събрание на Асоциация по В и К, приемат решение 
за промяна на границите на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, чрез 
отпадане на Община Опака, след присъединяването й към Асоциация по В 

и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация“ ООД, гр. Търговище.  
 До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В и К 

услуги на потребителите на територията на Община Опака от 
„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще 
продължат да се извършват от В и К оператора – „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград. – „………..“. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, преди да пристъпим към информация на постоянните 
комисии, виждам, че в залата не присъстват регистриралите се 
първоначално 33-ма общински съветници. Това има значение за 
валидността на нашите решения. Прави ли някой предложение за проверка 
на кворум? Заповядайте, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Моля да бъде извършена проверка на кворум. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Монев, по същия въпрос ли? Заповядайте. 
 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Аз също правя такова предложение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. Благодаря Ви. Колеги, в режим на регистрация за проверка на 
кворум. Моля регистрирайте се. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Присъствам. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Присъствам. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля да докладвате регистрацията на кворума. 
 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 

Уважаеми господин Председател, 

Регистрирали се 32-ма общински съветника. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. С оглед на този брой на общинските съветници, ще бъдат 
определяни и резултатите от гласуванията. 

Тази докладна записка е разгледана в постоянните комисии по 

собственост, законност, околна среда и ТСУ. Моля, да докладва 
председателят на постоянната комисия по собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, при дискусията, проведената дискусия по 

докладната записка, постъпиха предложения първо от Иво Димитров как 

да гласува представителят на общината на това събрание и господин Иво 

Димитров предложи представителят да гласува с глас „против“, като за 
това получи подкрепата от 2-ма членове на комисията, 1 „против“ и 2-ма 
„въздържали се“ от 5 присъствали. Последва предложение от съветник 

Гюлвер Хасан, който предложи гласуване „ЗА“ от нашия представител и 

при гласуване се получи следния резултат „ЗА“ – 3, „против“ – 2, 

„въздържали се – няма“. И като равносметка, постоянната комисия 
подкрепи докладната записка и проекта за решение във вида, в който е 
представена с 6 гласа „ЗА“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Моля да бъде представен доклада и становището на 
постоянната комисия по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги, 

В нашата комисия се проведе обстоен дебат по отношение на тази 

докладна записка. Също имаше предложения за това как да гласува 
представителят на Община Разград. Имаше предложение да бъде вота „ЗА“ 

положителен и това мина като решение на постоянната комисия, но в 

крайна сметка с 5 гласа „ЗА“, 1 „против“ и без „въздържали се“, комисията 
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подкрепя проекта за решение като представителят на Община Разград да 
гласува „ЗА“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Моля да чуем и становището на постоянната комисия 
по околна среда. Заповядайте, госпожо Френкева. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Тази докладна записка с вх.№ 511, също имаше едно предложение на 
комисията от общински съветник Стефан Стефанов, който направи 

предложение представителят на общината да гласува „ЗА“ и по двете 
точки в проекта за решение, след което бе гласувано с 4 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“ бе подкрепено това негово предложение и 

като цялостно гласуване на докладна записка с вх.№ 511 общо гласували 

„ЗА“ – 4, без „против“ и „въздържали се“ бе подкрепен проекта за 
решение. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, пристъпваме към поставяне на въпроси по 

докладната записка. Извинявайте, господин Христов. Пропуснах 

комисията по ТСУ. Каня Ви да представите становището на постоянната 
комисия по ТСУ. Заповядайте. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

По време на разглеждане на тази докладна записка постъпиха две 
предложения. Едното е на общински съветник Иво Димитров, който 

предложи представителят на администрацията да гласува с „не“ и по двете 
точки. Комисията не подкрепи така направеното предложение. Гласуваха 
„ЗА“ – 3, „против“ – няма и „въздържали се“ – 3. Постъпи още едно 

предложение представителят на общинска администрация да гласува с 
„въздържал се“ и по двете точки. Постоянната комисия подкрепи 

направеното предложение, като за него гласуваха „ЗА“ – 4, „против“ – 3, 

без „въздържали се“. С така направеното предложение, постоянната 
комисия подкрепи докладната записка, като гласуваха „ЗА“ – 5, „против“ – 

2, „въздържали се“ – няма.  
Ако ми позволите, господин Председател, независимо, че няма 

връзка точно с тази докладна записка, искам само да информирам 
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уважаемите колеги. На 3-ти ноември се проведе среща при областния 
управител, беше по покана на областния управител, между Община 
Разград и Община Исперих. Присъстваха кметовете и на двете общини, 

председателите на общинските съвети на двете общини и представители на 
постоянни комисии. На тази среща въпросът, който се разглежда беше 
присъединяването на ВиК Исперих към Разград или каквото и друго 

решение да се вземе, но така или иначе да имаме една обща Асоциация. От 
разговорите, без да влизам в подробности, личното мое мнение е че такова 
обединение на този етап е просто абсурдно. Като посочиха се абсурдни 

мотиви, като например това, че кметът на град Исперих предложил да 
закрият няколко училища и сега видите ли ние правим точно обратното 

въобще няма да приемаме предложението на господин кмета, защото 

закрил няколко училища. отделно от това се изтъкнаха мотиви, че едва ли 

не ще намалеят, т.е. трябва да се съкратят работни места. Имаше 
представител и на Министерството на регионалното развитие, госпожа 
заместник – министърката Крумова, като ние общинска администрация 
Разград и Общински съвет – Разград поставихме много категорично 

въпроса държавата да си влезе в ролята, да направи всичко възможно в 

рамките на няколко месеца този въпрос да бъде решен на много по-високо 

ниво, защото предложението дори, което се направи беше това да се 
решавало между политическите партии, нещо което е абсурдно да се 
решава от политически организации. Считам, че Общински съвет – Разград 

и Община Разград трябва да предприемат много по-сериозни мерки, крути 

мерки, за да може да се реши този въпрос, защото от него зависи и водният 
цикъл на Разград. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Христов. Пристъпваме към въпроси от 
общинските съветници. Има ли желаещи да поставят въпроси по тази 

докладна записка? Заповядайте, господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Господин кмете, искам да попитам имате ли информация за това 
какво е становището на ръководството на нашето разградско дружество 

„Водоснабдяване - Дунав“ по отношение излизането на тези две общини. 

Благодаря. Как ще се отрази това, примерно на предприя тието?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не знам да има становище на ръководството на ВиК Дунав, защото 

това са решения, които трябва да вземат общинските съвети. Вие най – 
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вероятно ме питате дали това ще се отрази на цената на водата и т.н. На 
личният състав в тези общини, които искат да напуснат си работят хора, 
които са от съседните общини. Господин Димитров, не съм директор на 
това предприятие, не мога да отговоря на този въпрос. Но това, което мога 
да Ви кажа със сигурност е че единият от формиращите цената на водата в 

нашата асоциация разбира се това е пречистването на водата на каналите. 
Тя е от съществената съставка, която определя, т.е. излизането на двете 
общини едва ли ще се отрази на цената на водата. Те разбира се имат това 
право да искат да преминат в друга асоциация, която евентуално би 

удовлетворила техните желания. Само да ви припомня, че вече имаме 
няколко общини, съседни на нас, от нашата област, които загубиха реално 

пари по селските райони, поради невъзможността си да участват в проекти. 

Това е. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други желаещи има ли да поставят въпроси към вносителя? Не 
виждам. Преминаваме към разискване по докладната записка. Моля 
желаещите да дадат знак. Заповядайте, колега Иво Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря Ви, господин Председател. 

Уважаеми колеги, 

Аз се опитах на комисии да дам предложение и обяснение за това 
защо го правя. Сега искам не само в рамките на едни непълни комисии, от 
които отсъстваха много колеги да го представя пред вас и пред нашите 
съграждани. Твърдението, че цената на водата няма да претърпи промяна е 
просто нелепо при положение, че разходите по системата Дунав, 

поддържането на кладенците, на резервоарите, на транспортирането на 
водата, са константна величина. Тя се разпределя на броя потребители на 
вода. Ако ние изключваме тук, не говоря за територии, а за абонати на 
„Водоснабдяване - Дунав“, намаляването на абонатите, които плащат тази 

константна цена на обслужване, естествено ще се вдигне. Това е 
елементарната логика и икономическа. И тук нека не ми думнат на дясното 

ухо от ГЕРБ, а малко да си разчоплят главите. Работните места във 

„Водоснабдяване - Дунав“ от наети от Разград ще намалеят, тъй като има 
мобилни групи, които поемат аварии в тези две съседни общини. Отделно, 

в Разград работни места изпълняват функции по обслужване на 
счетоводство, на всички такива места, в които централата на дружеството 

оперира. Тъй като ще намалеят територията и абонатите, естествено част 
от тези работни места ще бъдат редуцирани. И не на последно място, 
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категоричното гласуване против от представителя на Община Разград ще 
покаже, че държавата трябва да си влезе в ролята и да окаже въздействие 
върху общините, които саботират проекта, който ще донесе поне 35 

милиона лева за разградска община и за другите общини. Трябва, според 

мен, ние да не се огъваме, да демонстрираме твърдо волята си, че сме 
готови на всичко, за да бъде осъществена това общо с Исперих и Завет 
дружество, при което Разград ще има воден цикъл. Ето защо аз правя 

отново, пред целия общински съвет, предложение за гласуване на 
представителя по решение 1 - „против“ и по решение 2 - „против“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Иво Димитров. Други желаещи има ли за 
изказвания? Заповядайте, господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, господин Председател. 

Само преди това да кажа, че дали са 50 асоциации във ВиК системата 
или едно, цената на водата се определя от регулаторен орган. Аз правя 
предложение, такова каквото е приела комисията по ТСУ, представителят 
на общинска администрация да гласува с „въздържал се“ и по двете точки. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Други желаещи има ли? Заповядайте, господин 

Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря, господин Председател. 

Значи колеги, аз смятам принципно, за много правилно искането на 
Търговище по отношение на водния сектор и то е същото каквото искаме и 

ние, нали. Тъй че, те за себе си са прави, обаче, за асоциацията, да за 
консолидацията, обаче аз съм много притеснен от това, което чух току що, 

изнесено като факти от Божинел Христов. Това е изключително неприятно. 

Не е хубаво. Ако гласуваме „ЗА“ подхождаме с едни благородни мотиви 

спрямо Търговище, това принципно е правилно, съгласен съм, ама какво се 
оказва. Ние ще защитим интересите на Търговище по този начин, а нашите 
интереси кой ги защитава? Значи няма нищо лошо в това, но първо трябва 
да помислим нали за нашата асоциация. И мисля че е много правилно да не 
се гласува „ЗА“, а да се гласува „против“, тъкмо защото по този начин 

нали ще дадем знак, че държавата в лицето на Регионалното министерство 

и на Областния управител трябва да бъдат много по – активни в диалога с 
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Община Исперих. Това, според мен, е по-доброто решение. Отделно, 

разбира се каквото и да говорим, няма начин излизането на тези две 
общини да не се отрази негативно на нашето предприятие. Вярно, то е 
държавно предприятие, нали държавата му е собственик, тя си носи 

отговорност, но ние трябва да помним, че там работят наши съграждани и 

може по някакъв начин да увредим интересите им. Нека да изчакаме първо 

община Исперих да влезе в нашата асоциация и чак тогава да дадем 

съгласие и ние. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Ханчев. Има ли други желаещи да изразят 
становище? Заповядайте. 

 

Г-н Гюлвер Хасан – ПП „ГЕРБ“ 

Значи по принцип аз бях казал и по време на комисията, че трябва да 
гласуваме с „ЗА“. Защо? Ами защото ще минем на шопската поговорка „Аз 
не гледам на мен да ми е добре, а на Вуте да му е зле.“. Значи ние като не 
можем да си оправим нашите спатии, те да не си оправят. Така ли излиза? 

Нали става въпрос за Търговище. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Димитров, моля Ви не прекъсвайте изказващия се. 
 

Г-н Гюлвер Хасан – ПП „ГЕРБ“ 

Така че предлагам пак да е с „ДА“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други желаещи, има ли? Заповядайте господин Илиев. 

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Има ли вероятност, след Опака и Попово, да се получи верижна 
реакция и други абонати да искат да излязат от „Водоснабдяване - Дунав“ 

Разград? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Илиев, моля Ви да облечете становището си не във въпрос, 
а в становище. Вече сме на фаза становища и предложения. 

 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Против ще гласувам аз. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи има ли да вземат отношение? Не 
виждам. Прекратявам процедурата по становища и ще пристъпим сега към 

произнасяне по проекта за решение. Заповядайте, доктор Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми господин Димитров, 

Във Вашето изказване имаше, според мен, неточности, с които може 
би съветниците се въвеждат в заблуждение. Какво имам предвид? Първото 

нещо е, че нито аз, нито Вие имаме в момента длъжностното разписание, 
извинявайте, длъжностните характеристики и списъците с назначените 
хора на „Водоснабдяване - Дунав“, т.е. за да знаем дали хора от Разград 

работят в Опака и в Попово. Освен това, другото нещо, което според мен е 
леко в заблуждение за съветниците е, че искате да ми кажете, че когато 

двете общини излязат от Асоциацията по ВиК „Водоснабдяване - Дунав“ 

ще продължи да ги водоснабдява. За чия сметка? Бъдете по-точни. Когато 

излязат от асоциацията, ясно е казано че ВиК операторът Търговище 
започва действия по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК 

системите и съоръженията. Така че елементарната логика подсказва, че 
когато използваш помпи и припомпваш вода на 30 километра примерно, 

цената е доста по-ниска от колкото, когато припомпваш на 80 километра. 
Така че за това бъдете по-точен. Нали, не можем сега да говорим такива 
неща без примерно тук да е Директорът на ВиК, който да ни каже в спешен 

порядък как са самите неща. Както шефът на ВиК взе отношение, когато 

имаше твърдение от шефа на ВиК Исперих нали за цената. Там много 

добре шефът на ВиК Дунав много добре беше подготвил справките по 

отношение на цената. Благодаря. А решението, разбира се, е Ваше. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Колеги, още веднъж подканвам, 

ако някой иска да изрази становище да го направи. Ако не, преминаваме в 

процедура на гласуване. 
 

Г-н Илия Илиев – ПП „БСП“ 

Аз искам. Абсолютно сигурно е, че групи на ВиК Разград работят в 

Община Попово. Аз съм виждал разградски микробуси с работници на 
ВиК, които поправят и ремонтират водоснабдителната мрежа на Община 
Попово. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Има ли някой друг, желаещ да изрази становище? 

Господин Димитров, Вие се изказахте вече. Реплика ли искате да 
направите? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Едно уточнение. Ако е възможно по правилник, защото това, което 

каза кметът на общината, искам да го допълня, че преди Попово да бъде 
включено към „Водоснабдяване - Дунав“ е било на драстичен режим – 5 

часа сутрин вода, 5 часа вечер вода. През останалите 14 часа сухи 

кранчета. При вливането във „Водоснабдяване - Дунав“ в Попово и в 

Опака проблемът с водата е решен, благодарение на усилията и работата 
на дружеството и инвестициите. Но аз само за персонала искам да кажа, че 
едни професионалисти от Разград работят, организират. Също така при 

оставане извън „Водоснабдяване - Дунав“ много от тези съоръжения 
остават собственост на дружеството „Водоснабдяване - Дунав“. Те ще 
бъдат на територията на Опака и на Попово. Как ще се разделя това 
имущество, което не е на Опака и на Попово,  е на Водоснабдяване Разград  

- инсталации, сгради, за движимата собственост не е толкова важно. Става 
проблем, който обаче не е съществен. Същественото тук беше, което се 
опитах да ви кажа, някои от общинските съветници го разбраха. В момента 
ние сме изправени пред избора дали да задържим в ръцете на Общински 

съвет – Разград един инструмент за въздействие върху другите общини 

или ние с лека ръка и този инструмент ще го издухаме и ще останем 

наистина на милостта на Община Исперих. Защото ако ние не държим в 

ръцете си този коз и държавата няма да си създава проблем допълнителен с 
това Разград да има воден цикъл. Аз не виждам тук в залата никой от 
общинските съветници, никой, не виждам и кмета, да е избран да защитава 
интересите на Попово и на Опака. Всички ние тук на първият ден на 
нашата работа в общинския съвет сме се клели да работим в интерес на 
гражданите на Разград и смятам, че интересът на Разград в момента е да 
гласуваме „против“. След като се направят правилните действия, ние 
винаги можем да вземем решение, с което да освободим тези общини. 

Благодаря ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи, има ли? Не виждам. Уважаеми 

съветници, след докладването на постоянните комисии и провелата се 
дискусия има две групи предложения. От една страна има предложение 
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многоточието в диспозитива на решението по Решение 1, така както е 
посочено и по Решение 2 многоточието да бъде заместено с думичката 
„ЗА“. И постъпи и предложение тази дума и вотът на общинския съвет да 
бъде „против“. Има ли предложения за начина на произнасянето по тези 

две решения в проекта – Решение 1 и Решение 2 или да гласуваме анблок? 

Заповядайте господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Предложението на постоянната комисия по устройство на 
територията е „въздържал се“ и аз докладвах решението на комисията. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Аз го схванах като Ваше становище. Прощавайте. Трето 

предложение за „въздържал се“. Не виждам процедурни предложения за 
начина на произнасяне на общинския съвет по проекта за решение и 

конкретното запълване със съдържание на многоточието в докладната 
записка на вносителя. За това и по реда на постъпването, тъй като тук няма 
текст, който да бъде заместван, допълван и т.н., аз ще подложа на 
гласуване първо варианта, при който се приема проектът за решение с 
Решение 1 – гласува „ЗА“ и Решение 2 – гласува „ЗА“. И след това ще 
подложа на гласуване другото предложение с решение по точка първа 
Решение 1 – „против“ и по точка втора същото. Ясно е нали?  

Пристъпваме към гласуване на предложението. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Господин Председател, не можах да разбера ще внесете ли 

предложението на постоянната комисия по устройство на територията? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Разбира се, че ще го внеса, след като чуем какво решава общинският 
съвет. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Ама не го казахте, че ще го внесете. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

По реда на постъпването, да. Няма да пропуснем и Вашето 

становище, господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 
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Предложението на постоянната комисия по устройство на 
територията е второ. Има протокол от постоянната комисия. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Иво Димитров, моля прекратете всякакви изказвания. 
Господин Христов държи предложението на неговата комисия да не бъде 
на трето място, а да бъде на второ място. За това обявявам следната 
процедура за гласуване.  

Най – напред ще предложа проекта за решение, в който 

многоточието да бъде запълнено с думата „ЗА“. След това ще подложа на 
гласуване това многоточие да бъде „въздържал се“. И най – накрая ще 
подложа на гласуване варианта многоточието да бъде заместено с думата 
„против“. 

Пристъпваме към гласуване по първото предложение, което 

означава многоточието да бъде „ЗА“. Режим на гласуване. Заповядайте. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Против. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ако сте готови, обявете резултата. 
 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 

Участвали в гласуването 29 общински съветника, „ЗА“ – 11, 

„против“ – 12, „въздържали се“ – 6. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Това предложение за решение по диспозитива не се приема. 

 

Преминаваме към произнасяне на общинския съвет, с гласуване, 

по второто предложение, което господин Божинел Христов представи 

пред вас, според което многоточието да бъде заменено с думичката 

„въздържал се“. Режим на гласуване. Моля гласувайте. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Против. 
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Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Не участвам. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ако сте готови, обявете резултата. 
 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 

Участвали в гласуването 28 общински съветника, „ЗА“ – 12, 

„против“ – 7, „въздържали се“ – 9. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И това решение не се приема, при установения кворум. 

 

Стигаме до трети вариант за решение, при който многоточията 

трябва да бъдат заместени с думичката „против“. Режим на гласуване. 
Моля гласувайте. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

За. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Против. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Обявете резултата, ако сте готови. 

 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 

Участвали в гласуването 29 общински съветника, „ЗА“ – 15, 

„против“ – 5, „въздържали се“ – 9. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, при кворум 32-ма души в залата на Общински 

съвет – Разград, не достигат гласовете „ЗА“, за да има позитивно 

решение. За това обявявам, че и по това предложение няма валидно 

решение за подкрепа. 

Има ли някой желаещ да предложи нещо по тази точка. Заповядайте, 
господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Аз ще помоля да прегласуваме последното, ако обичате. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. Постъпило е предложение за ново гласуване по последното 

предложение, а именно на общинския съветник Иво Димитров, който 

предлага многоточията да бъдат заменени с думата „против“. Режим 

на гласуване. Гласувайте отново, уважаеми съветници. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

За. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Против. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Обявете резултата. 
 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 

Участвали в гласуването 30 общински съветника, „ЗА“ – 18, 

„против“ – 6, „въздържали се“ – 6. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

След обявяването на този резултат, има решение на общинският 

съвет, който подкрепя това предложение на общинския съветник Иво 

Димитров. 

И сега продължаваме с произнасяне цялостно по проекта за решение 
по тази докладна записка 511. Обявявам режим на гласуване. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

За. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За. 
 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 453 

 

В съответствие с изискванията на Закона за водите, на 

територията на Област Разград е създадена Асоциация по В и К на 
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обособена територия, която включва общините Разград, Попово, 

Кубрат, Завет, Лозница, Опака и Цар Калоян, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград. 

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

г. заседание на Общински съвет Разград е прието позицията на 

представителя на Община Разград в заседанията на Общото събрание 

на Асоциацията на В и К да се определя за всяко отделно заседание с 

изрично решение на Общински съвет Разград по отделните точки от 

дневния ред. 

С писмо с изх. № АВиК-Рз-064 от 30.10.2017 г. Областният 

управител на Област Разград в качеството си на Председател на 

Асоциацията по В и К ни уведомява, че на основание чл. 198в, ал. 6 от 

Закона за водите и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация е свикал 

извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград на 04.12.2017 г. (понеделник) от 14.00 часа, в зала 

712 на Областна администрация Разград при следния дневен ред: 

1. Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация 

по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград, чрез отпадане на Община Попово, след 

присъединяването й към Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В 

и К услуги на потребителите на територията на Община Попово от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще 

продължат да се извършват от В и К оператора – „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград.  

2. Приемане на решение за промяна на границите на Асоциация 

по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград, чрез отпадане на Община Опака, след 

присъединяването й към Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище. 

До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В 

и К услуги на потребителите на територията на Община Опака от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще 
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продължат да се извършват от В и К оператора – „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград.  

3. Други.  

С горепосоченото писмо е предложен и проект за решения по т. 1 

и т. 2 от дневния ред, както следва: 

Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, 

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

решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, чрез отпадане на Община Попово, след 

присъединяването й към Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище.  

 До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В 

и К услуги на потребителите на територията на Община Попово от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще 

продължат да се извършват от В и К оператора – „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград.  

 Решение 2: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, 

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

решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, чрез отпадане на Община Опака, след 

присъединяването й към Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище.  

 До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В 

и К услуги на потребителите на територията на Община Опака от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще 

продължат да се извършват от В и К оператора – „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград.  

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

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

администрация и Решение № 744, по Протокол № 55 от проведено на 

17.02.2015 г. заседание на Общински съвет Разград, във връзка с чл. 

198е, ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет Разград, с 24 гласа 

„ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – 3, 
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РЕШИ: 

 

Възлага на представителя на Община Разград в заседанието на 

извънредното Общо събрание на Асоциацията на В и К, да гласува по 

точки 1 и 2 от дневния ред, относно промяна на границите на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград, чрез отпадане на 

Община Попово и Община Опака, след присъединяването им към 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, както следва: 

Решение 1: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, 

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

решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, чрез отпадане на Община Попово, след 

присъединяването й към Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище.  

 До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В 

и К услуги на потребителите на територията на Община Попово от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще 

продължат да се извършват от В и К оператора – „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград. – „против“. 

 

Решение 2: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 7 от Закона за водите, 

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

решение за промяна на границите на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ 

ЕООД, гр. Разград, чрез отпадане на Община Опака, след 

присъединяването й към Асоциация по В и К на обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. 

Търговище.  

 До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на В 

и К услуги на потребителите на територията на Община Опака от 

„Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище, същите ще 

продължат да се извършват от В и К оператора – „Водоснабдяване – 

Дунав“ ЕООД, гр. Разград. – „против“. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

от приемането му. 

С Т А Т И Я 5 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към докладна записка с вх.№ 512. 

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

Относно: Продължаване срока на настаняване и наемното 

правоотношение с наемател на жилищен имот – частна общинска 

собственост. 

Имате думата, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Със Заповед 2011 година на Кмета на Община Разград в жилищен 

имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Разград, ж.к. „Орел”, 

бл.12, вх.А, ет.1, ап.3 са настанени Десислава Станчева Христова и 

членовете на семейството й, за който е сключен договор за отдаване под 

наем за срок от 3 /три/ години, считано до 13.12.2014 г. С последваща 
заповед на Кмета на Община Разград от 2014 г., срокът на наемното 

правоотношение е продължен с 3 /три/ години – до 13.12.2017 г., за което е 
сключен Анекс към договора за наем. Към тази дата изтича срокът на 
настаняване в рамките на шестте години, поради което от наемателката е 
подадено Заявление от 10.10.2017 г. за продължаване на наемното 

правоотношение. 
Комисията по чл.3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград за 

условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища е разгледала 
подаденото заявление и приложените към него документи и след 

извършена проверка е установила, че лицето отговаря на условията за 
настаняване в общинско жилище и към момента на подаване на 
заявлението няма неразплатени задължения по сключеният договор за 
наем. Същата е взела решение за продължаване срока на наемното 

правоотношение с подалия заявлението наемател. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.46, 

ал.4 от Закона за общинската собственост 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 
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жилища, предлагам на Общински съвет – Разград да вземе следното 

решение: 
 1. Продължава с 4 /четири/ години срока на настаняване и наемното 

правоотношение на Десислава Станчева Христова /двучленно семейство/ – 

наемател на общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.12, вх.А, ет.1, 

ап.3 /едностаен апартамент/ до 13.12.2021 година. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед за 
продължаване срока на настаняване в общинското жилище на наемателя 
по точка 1 и сключи анекс към договора за наем за продължаване на 
наемното правоотношение. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Тази докладна записка е разгледана 
в две комисии – по собственост и по законност. Каня председателя на 
комисията по собственост да информира за становището. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, членовете на 
комисията подкрепиха проекта за решение. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Моля да чуем становището на комисията по 

законност. Заповядайте, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

проекта. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Уважаеми съветници, виждам намаление на броя на 
съветниците, които са в залата. Правили някой предложение за проверка на 
кворум? Няма такова предложение. За това и аз правя такова искане за 
проверка на кворум на заседанието на общинския съвет. Моля режим на 
регистрация и проверка на кворума. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Присъствам. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Ако сте готови, докладвайте наличието на кворума. 
 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 

Присъстват 21 общински съветника.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

По докладната записка въпроси, колеги. Заповядайте. При кворум 21 

общински съветника. Въпроси има ли към вносителя? Няма. Преминаваме 
към разисквания и становища. Има ли желаещи да вземат отношение? 

Няма. Пристъпваме към гласуване по докладната записка. В режим на 
гласуване сме. За да има валидно решение трябва да са 17 гласа „ЗА“. 

Гласувайте. 
Господин Иво Димитров не участва в гласуването. Госпожо 

Радославова, вашият вот? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   
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21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 454 

 

Със Заповед № 3244 от 08.12.2011 г. на Кмета на Община Разград 

в жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в 

гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.12, вх.А, ет.1, ап.3 са настанени Десислава 

Станчева Христова и членовете на семейството й, за който е сключен 

договор за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, считано до 

13.12.2014 г. С последваща заповед на Кмета на Община Разград от 

2014 г., срокът на наемното правоотношение е продължен с 3 /три/ 

години – до 13.12.2017 г., за което е сключен Анекс към договора за 

наем. Към тази дата изтича срокът на настаняване в рамките на 

шестте години, поради което от наемателката е подадено Заявление с 

вх. № АО-05-03-8187 от 10.10.2017 г. за продължаване на наемното 

правоотношение. 

Комисията по чл.3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград 

за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища е разгледала 

подаденото заявление и приложените към него документи и след 

извършена проверка е установила, че лицето отговаря на условията за 

настаняване в общинско жилище и към момента на подаване на 

заявлението няма неразплатени задължения по сключеният договор за 

наем. Същата е взела решение за продължаване срока на наемното 

правоотношение с подалия заявлението наемател. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.46, ал.4 от Закона за общинската собственост 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, Общински съвет – Разград, 

след поименно гласуване, с 24 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

Р Е Ш И: 

 

 1. Продължава с 4 /четири/ години срока на настаняване и 

наемното правоотношение на Десислава Станчева Христова 

/двучленно семейство/ – наемател на общинско жилище в гр.Разград, 

ж.к. „Орел”, бл.12, вх.А, ет.1, ап.3 /едностаен апартамент/ до 13.12.2021 

година. 

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

продължаване срока на настаняване в общинското жилище на 

наемателя по точка 1 и сключи анекс към договора за наем за 

продължаване на наемното правоотношение. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд гр.Разград. 

 

С Т А Т И Я 6 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 513. 

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

Относно: Съгласие за разделяне на имот с номер 000098 в 

землището на с. Побит камък, Община Разград, представляващ 

пасище, мера, публична общинска собственост и предварително 

съгласие за промяна предназначението на имот с проектен номер 

000107 от пасище, мера за гробищен парк. 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря.  
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 По данни на кмета на с. Побит камък, капацитета на съществуващия 

гробищен парк на с. Побит камък е на изчерпване. Същият е разположен в 

урбанизирана територия и представлява имот, за който е отреден парцел II 

„Озеленяване“ в кв. 80 по регулационния план на с. Побит камък. 

 Необходимо е да се обособи имот за нов гробищен парк.  

 Община Разград е собственик на имот с номер 000098 в местността 
„Кольова Даяма“  в землището на с. Побит камък,  представляващ пасище, 
мера, публична общинска собственост.  

Предлагам имот с номер 000098 с площ 261.546 дка, представляващ 

пасище, мера в местността „Кольова Даяма“ в землището на с. Побит камък, 

Община Разград, , да бъде разделен на два имота, като двата ще останат със 
същото предназначение – пасище, мера, както следва:  

-  имот с проектен номер 000107 с площ от 14.787 дка, начин на трайно 

ползване пасище, мера 
-  имот с проектен номер 000110 с площ 246.759 дка, начин на трайно 

ползване пасище, мера 
Изработен е проект за делба на имот 000098 с площ 261.546 дка, 

представляващ пасище, мера от фирмата поддържаща плановете за 
земеразделяне, включително и землището на с. Побит камък.  

Предложението е разгледано на 03.11.2017 г. на заседание на Комисията 
по чл. 2 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. Решението 

на комисията е да се подготви докладна записка за: 
- даване на съгласие от Общински съвет Разград за разделяне на имот с 

номер 000098 с площ 261.546 дка, представляващ пасище, мера в местността 
„Кольова Даяма“ в землището на с. Побит камък, публична общинска 
собственост на два имота и след това да се измени плана за земеразделяне от 
Общинска служба „Земеделие“ – Разград, съгласно приложената скица – 

проект; 
-  даване на предварително съгласие за промяна предназначението на 

имот с проектен номер 000107, с начин на трайно ползване – пасище, мера 
за гробищен парк. 

 Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, ал.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 25, ал. 1, 

във връзка с ал. 3, т. 4 и 5 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

решение: 
1. Дава съгласие имот с номер 000098, с площ 261.546 дка, 

представляващ пасище, мера, публична общинска собственост, находящ се в 

местността „Кольова Даяма“, в землището на с. Побит камък, Община 
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Разград, с ЕКАТТЕ 56890, да бъде разделен на два имота със следните площи 

и нови проектни номера, съгласно приложената скица-проект, представляваща 
неразделна част от решението: 

- имот с проектен номер 0000107 с площ от 14.787 дка, начин на трайно 

ползване: пасище, мера 
- имот с проектен номер 000110 с площ 246.759 дка, начин на трайно 

ползване: пасище, мера 
 2. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на имот с 
проектен номер 000107, с начин на трайно ползване – пасище, мера за 
гробищен парк. 

3. Определя три годишен срок на валидност на дадените съгласия. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Докладната записка е разгледана в 

комисиите по собственост, по законност и околна среда. Моля да докладва 
становището на комисията по собственост председателят. Заповядайте. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 

проекта за решение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля да чуем становището на комисията по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 

проекта. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля да чуем становището на комисията по околна среда. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 

по околна среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

подкрепи проекта за решение. Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Въпроси към вносителя, има ли? Няма. Мнения и 

становища, има ли желаещи да изразят? Няма. Пристъпваме към гласуване. 
За да е валидно решението трябва да има най-малко 17 гласа „ЗА“. Режим 

на гласуване. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

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

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 455 

 

 По данни на кмета на с. Побит камък, капацитета на 

съществуващия гробищен парк на с. Побит камък е на изчерпване. 

Същият е разположен в урбанизирана територия и представлява имот с 

планоснимачен номер 536, за който е отреден парцел II „Озеленяване“ в 

кв. 80 по регулационния план на с. Побит камък. 

 Необходимо е да се обособи имот за нов гробищен парк.  

 Община Разград е собственик на имот с номер 000098 в местността 

„Кольова Даяма“ в землището на с. Побит камък с ЕКАТТЕ 56890, 

представляващ пасище, мера, публична общинска собственост.  

Предлагам имот с номер 000098 с площ 261.546 дка, представляващ 

пасище, мера в местността „Кольова Даяма“ в землището на с. Побит 

камък, Община Разград, с ЕКАТТЕ 56890, да бъде разделен на два имота, 

като двата ще останат със същото предназначение – пасище, мера, както 

следва:  

-  имот с проектен номер 000107 с площ от 14.787 дка, начин на 

трайно ползване пасище, мера 

-  имот с проектен номер 000110 с площ 246.759 дка, начин на трайно 

ползване пасище, мера 

Изработен е проект за делба на имот 000098 с площ 261.546 дка, 

представляващ пасище, мера от фирмата поддържаща плановете за 

земеразделяне, включително и землището на с. Побит камък.  

Предложението е разгледано на 03.11.2017 г. на заседание на 

Комисията по чл. 2 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 

собственост. Решението на комисията е да се подготви докладна записка 

за: 

- даване на съгласие от Общински съвет Разград за разделяне на 

имот с номер 000098 с площ 261.546 дка, представляващ пасище, мера в 

местността „Кольова Даяма“ в землището на с. Побит камък с ЕКАТТЕ 

56890, публична общинска собственост на два имота и след това да се 

измени плана за земеразделяне от Общинска служба „Земеделие“ – 

Разград, съгласно приложената скица – проект; 
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-  даване на предварително съгласие за промяна предназначението 

на имот с проектен номер 000107, с начин на трайно ползване – пасище, 

мера за гробищен парк. 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 

25, ал. 1, във връзка с ал. 3, т. 4 и 5 и ал. 5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване, с 25 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздърцали се“ – 

няма, 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие имот с номер 000098, с площ 261.546 дка, 

представляващ пасище, мера, публична общинска собственост, находящ 

се в местността „Кольова Даяма“, в землището на с. Побит камък, 

Община Разград, с ЕКАТТЕ 56890, да бъде разделен на два имота със 

следните площи и нови проектни номера, съгласно приложената скица-

проект, представляваща неразделна част от решението: 

- имот с проектен номер 0000107 с площ от 14.787 дка, начин на 

трайно ползване: пасище, мера 

- имот с проектен номер 000110 с площ 246.759 дка, начин на трайно 

ползване: пасище, мера 

 2. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на 

имот с проектен номер 000107, с начин на трайно ползване – пасище, мера 

за гробищен парк. 

 3. Определя три годишен срок на валидност на дадените съгласия. 

 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград, на 
Областния управител на Област Разград и на Началника на Общинска служба 
„Земеделие“ – Разград в 7 – дневен срок от приемането му. 

Решението подлежи на оспорване в срока и по реда на АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

Проектът за делба и скица – проект са неразделна част от 

Решение № 455 и са приложени към Протокол № 34/28.11.2017 г. 

 

С Т А Т И Я 7 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 514. 

Докладна записка от д-р Валентин Василев – Кмет на Община 
Разград 
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Относно: Одобряване на Доклад с резултатите от извършената 

междинна оценка на изпълнението на Общински план за развитие 

2014 – 2020 г. на Община Разград за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2016 г. 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря.  

Общинският план за развитие на Община Разград за периода 2014 – 

2020 г. е приет с Решение № 491 по Протокол № 33 от 26.11.2013 г. на 
Общински съвет Разград.  Същият е основополагащият средносрочен 

стратегически документ, който очертава тенденциите в развитието на 
община Разград във всичките му аспекти – икономическо, социално, 

екологично, пространствено, културно и др. 

В съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за 
регионалното развитие (ЗРР), за реализацията на документите за 
стратегическо планиране се извършва междинна оценка към средата на 
периода на тяхното действие, която включва: оценка на първоначалните 
резултати от изпълнението на плана, оценка на степента на постигане на 
съответните цели, оценка на ефективността и ефикасността на използваните 
ресурси, изводи и препоръки за изпълнението на документа. Междинната 
оценка се извършва от външен изпълнител, чрез възлагане при условията и 

по реда на Закона за обществените поръчки и в съответствие с минималните 
изисквания към експертите, определени в чл. 83 от Правилника за прилагане 
на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Община Разград е възложила 
на „Институт за управление на програми и проекти” ООД изготвянето на 
междинна оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 

2020 г.  
Изготвеният Доклад с резултатите от извършената междинна оценка 

на изпълнението на Общинския план за развитие се внася от кмета на 
общината за обсъждане и одобряване от Общинския съвет. 

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

1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, 

ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, във 

връзка с чл. 33 от Закона за регионалното развитие, предлагам на Общински 

съвет Разград да вземе следното решение:  
1. Одобрява Доклад с резултатите от извършената междинна оценка на 

изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на Община 
Разград за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2016 г., приложен към настоящото 

решение. 
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2. Докладът да се публикува на страницата на Община Разград в 
интернет и на портала за обществени консултации на Министерския съвет. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Искам само за протокола да се 
отбележи, че тези решения, за които е необходимо квалифицирано 

мнозинство 17, нашета система е регистрирала и поименно гласуване. Така 
че това ще бъде отразено и в протокола. 

Тази докладна записка, по която докладва кметът на общината е 
разгледана във всички постоянни комисии. И за това последователно ще 
давам думата на председателите на комисиите да докладват становище. 
Най – напред постоянната комисия по бюджет. Заповядайте. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви, господин Председател. 

Много правилно така направихте тази отметка, че гласуваме и 

поименно, иначе щяхте да започнете с пропуски. 

Но така, по докладна записка с вх.№ 514 от доктор Валентин 

Василев, Кмет на Община Разград, комисията по бюджет и финанси се 
произнесе категорично позитивно, като 7 общински съветника гласуваха 
„ЗА“, против нямаше, въздържали се нямаше. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Следващата комисия е по общинска собственост. 
Заповядайте, господин Председател на комисията. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, 1 „против“, комисията подкрепи проекта за решение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля за становището на комисията по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Комисията също подкрепя проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, 1 

„против“ и 1 „въздържал се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Моля да докладва председателят на комисията по 

устройство на територията. 
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Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Докладната записка беше приета с 6 гласа „ЗА“, 1 „против“ и без 
„въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Моля да докладва председателят на постоянната комисия 
по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство. Заповядайте, 
госпожо Френкева. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 
по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и с 5 гласа „ЗА“, 

без „против“ и „въздържали се“ бе подкрепен проекта за решение. 
Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Има думата председателят на комисията по социална 
политика, трудова заетост и здравеопазване. Ако отсъства председателят, 
има ли някой член на постоянната комисия, който да докладва. 
Заповядайте. 

 

Г-н Стефан Стефанов – заместник – председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение с 4 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ няма. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Следва информация за становището на постоянната 
комисия по образование и наука. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. 

Уважаеми колеги, 

Постоянната комисия по образование подкрепи докладната записка с 
6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Сега трябва да чуем становището на постоянната 
комисия по култура, културно – историческо наследство и духовни 

ценности. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Благодаря. 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги, 

Докладната записка бе разгледана в постоянната комисия по култура 
и бе подкрепена с 6 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ няма. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Моля да докладва за становището на постоянната 
комисия за младежта, спорта и туризма. Заповядайте. 

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия разгледа докладната записка 
и проекта за решение и я подкрепи с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. И последната комисия, по реда не по важност, е 
постоянната комисия по международно сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Постоянната комисия я подкрепи с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Чухме становищата на постоянните комисии. 

Преминаваме към въпроси към вносителя. Заповядайте. Заповядайте, 
госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Ще имам два въпроса. Един след друг ли да ги задам или 

едновременно и след това да ми бъде отговорено от вносителя заедно. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Вносителят може да изрази становище, ако желае. 
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Няма значение. Както иска. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Без значение. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да. Благодаря.  

Първият въпрос ми е оценката е извършена върху изпълнението на 
годишния план, който обхваща един период от време 2014 – 2020 година за 
периода от 2014 до края на 2016 година,. Т.е. в този период са изпълнени 

мерки в рамките на два мандата, предходният който приключи 2015 година 
и настоящият, който започна съответно от ноември 2015 година. И 

въпросът ми към вносителя е, виждам че по различните специфични цели 

са изпълнени различни мерки в една или друга степен. Кои от тези, колко и 

кои от тези мерки са внесени в общинския план в резултат на Вашата 
управленска програма? Това е единият ми въпрос. 

И другият въпрос. Не мога да коментирам в други части от оценката 
какво е представено, но ми направи впечатление и въпросът ми е защо в 

някои от проектите в сферата на образованието, чието изпълнение 
продължава и ще продължи и през следващата година са дадени като 

изпълнени, а не като текущи? Например проектова част, информационни и 

комуникационни технологии и няколко други проекта. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожа Донова и госпожа Русева. 
 

Г-жа Христина Русева – началник отдел „Програми и проекти“ в 

Община Разград 

Ще отговоря първо по втория въпрос. Проектите, за които се 
кандидатства ежегодно към края на годината отчитаме усвоен финансов 

ресурс. За това по предложение на изпълнителя, тъй като да тези проекти 

са ежегодни, догодина, когато март месец ви внесем годишния доклад за 
изпълнението за 2016 година, да извинявам се за 2017 година, тогава 
отново ще отчетем, че има усвоен финансов ресурс. И всъщност на края, 

когато правим окончателно оценка на годишния доклад ще сумираме това, 
което е получено през годините. Но просто понеже тези проекти в края на 
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календарната година приключват и за следващата календарна година 
отново се кандидатства за това ги отчитаме като приключили. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Може ли само едно уточнение, че тези проекти в сферата на 
образованието не се измерват в календарни, а в учебни години. 

 

Г-жа Христина Русева – началник отдел „Програми и проекти“ в 

Община Разград 

Да съгласна съм, че това е единственият проблем, когато, 

включително и когато отчитаме и брой ученици, защото тогава говорим за 
периоди, които обхващат две календарни години, но просто иначе няма как 

финансово да отчетем това, което е усвоено през календарната година. За 
това е приет такъв подход. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Други въпроси, има ли? Да. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Още един въпрос имах. Аз го зададох да. 
 

Г-жа Петя Донова – Представител на Изпълнителен институт за 
управление на програми и проекти 

Значи по първият въпрос. Нямаме ангажимент да оценяваме 
мандатната програма на кмета. За това по този въпрос просто не мога да 
отговоря кои проекти намират място в мандатната програма. Общинският 
план за развитие е план със седем годишен период и той не касае 
програмата на един кмет. През тези седем години теоретично могат да се 
сменят и трима и четирима кмета. Ние отчитаме резултатите от плана 
такъв какъвто е приет. А по вторият въпрос да добавя, че наистина 
методиката, която сме приели. Тя отчита първо техническо изпълнение и 

второ финансово изпълнение на проектите. Не само проекти от областта на 
образованието и културата, но и в другите сфери проекти, които са 
започнали дори през миналия програмен период 2007 – 2013 година, но са 
приключили в периода 2014 – 2016 година са отчетени като изпълнени в 

този период. Това се прави, за да се направи една приемственост между 

предходен и следващ период. Благодаря.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Може ли един доуточняващ въпрос? 



98 

 

 

 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Наистина виждате един общински план за развитие няма как 

наистина да не се застъпи с различни мандати, защото периода му е такъв. 

Въпросът ми е следният. Има ли някаква пречка общинският план за 
развитие да бъде допълван със започването на следващ мандат и нова 
програма за управление на съответния кмет на общината? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Сега, да обясня само малко процедурата. Извършва се в момента 
междинна оценка на изпълнението на общинския план за един период от 
януари 2014 година до 31.12.2016 година. В резултат на тази междинна 
оценка и това което е направил института, външния изпълнител съгласно 

Закона за регионалното развитие може да се налага след като са 
наблюдавани отзад критериите да се налага актуализация на общинския 
план. Но тази актуализация е резултат от междинната оценка и тя ще ни 

бъде препоръчана, ако се налага такава, именно от външния изпълнител с 
мерките. И тогава ще бъдат предложени нови проекти, които да се включат 
в плана за следващите години, така че на края на програмния период да 
сме изпълнили индикаторите, които са били поставени. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други желаещи има ли да поставят въпроси към вносителя? Не 
виждам. Преминаваме към разисквания. Който желае моля да даде знак. 

Има ли желаещи да изразят становище по докладната записка? Не виждам. 

Преминаваме в режим на гласуване. Гласувайте по проекта за решение. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Аз не участвах много в гласуването, за това аз ще се въздържа. В 

смисъл не участвам в гласуването. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 
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Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 456 

 

Общинският план за развитие на Община Разград за периода 2014 – 

2020 г. е приет с Решение № 491 по Протокол № 33 от 26.11.2013 г. на 

Общински съвет Разград.  Същият е основополагащият средносрочен 

стратегически документ, който очертава тенденциите в развитието на 

община Разград във всичките му аспекти – икономическо, социално, 

екологично, пространствено, културно и др. 

В съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 от Закона за 

регионалното развитие (ЗРР), за реализацията на документите за 

стратегическо планиране се извършва междинна оценка към средата на 

периода на тяхното действие, която включва: оценка на 

първоначалните резултати от изпълнението на плана, оценка на 

степента на постигане на съответните цели, оценка на ефективността и 

ефикасността на използваните ресурси, изводи и препоръки за 

изпълнението на документа. Междинната оценка се извършва от 

външен изпълнител, чрез възлагане при условията и по реда на Закона 

за обществените поръчки и в съответствие с минималните изисквания 

към експертите, определени в чл. 83 от Правилника за прилагане на 

Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Община Разград е 

възложила на „Институт за управление на програми и проекти” ООД 

изготвянето на междинна оценка за изпълнението на Общинския план 

за развитие 2014 – 2020 г.  

Изготвеният Доклад с резултатите от извършената междинна 

оценка на изпълнението на Общинския план за развитие се внася от 

кмета на общината за обсъждане и одобряване от Общинския съвет, 

съгласно разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от ППЗРР.  

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

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

и чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие, във връзка с чл. 33 от Закона за регионалното развитие, 

Общински съвет Разград, с 20 гласа „ЗА“, „против“ – 5, „въздържали 

се“ – 1, 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява Доклад с резултатите от извършената междинна 

оценка на изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на 
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Община Разград за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2016 г., приложен към 

настоящото решение. 

2. Докладът да се публикува на страницата на Община Разград в 

интернет и на портала за обществени консултации на Министерския 

съвет. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и 

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

му. 

 

Докладът с резултатите от извършената междинна оценка на 

изпълнението на Общински план за развитие 2014 – 2020 г. на Община 

Разград за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2016 г. е неразделна част от 

Решение № 456 и е приложен към Протокол № 34/28.11.2017 г. 

 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 515. 

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

Относно: Одобряване на партньорство между Община Разград и 

Сдружение „Женска Алтернатива за Независимост, Етническа 

Толерантност и Асоцииране“ гр.Разград, БУЛСТАТ 116557062, със 

седалище и адрес: гр.Разград, бул. „България“ № 4 по Процедура чрез 

подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.009 „Открий ме" 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

г. 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 

В качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Министерството на труда и 

социалната политика е открило Процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“, с допустими 

бенефициенти неправителствени организации на територията на 
Република България. 

Процедурата има за цел да допринесе за превенция на 
институционализирането, за насърчаване на социалното включване на деца 
и младежи в неравностойно положение, включително такива с увреждания 
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и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез реализиране на мерки в 

посока формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и 

подкрепа на личностното развитие. 
На 23.10.2017 г. Община Разград е получила Покана за партньорство 

от  Сдружение „ЖАНЕТА” гр. Разград, във връзка с предстоящо 

кандидатстване на сдружението по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“. Едно от изискванията 
съгласно насоките за кандидатстване е предоставяне на Решение на 
общински съвет за одобряване на партньорство между кандидатстващата 
неправителствена организация предоставяща социални услуги и 

съответната Община с цел подкрепа на личностното развитие и социално 

включване на деца и младежи настанени в резидентни услуги на 
територията на общината. 

 Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която може да 
получи един кандидат, е в размер до 150 000 лева и покрива 100% от общо 

допустимите разходи по проекта, като не се изисква съфинансиране от 
конкретния кандидат или партньор. Разписаните дейности, както и тяхното 

изпълнение в проектното предложение следва да приключат до 31.12.2020 

година. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 22, 

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

връзка с Насоки за кандидатстване по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG05M9OP001-2.009 „Открий ме" по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., предлагам на  Общински 

съвет Разград да вземе следното решение: 
Одобрява партньорството между Община Разград и Сдружение 

„Женска Алтернатива за Независимост, Етническа Толерантност и 

Асоцииране“ гр.Разград, БУЛСТАТ 116557062, със седалище и адрес: 

гр.Разград, бул. „България“ № 4 по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG05M9OP001-2.009 „Открий ме" по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. По тази докладна записка трябва да 
чуем становището на три комисии – бюджет, законност и социална 
политика. Моля да чуе становището на постоянната комисия по бюджет. 
Заповядайте, госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 
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Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка с вх.№ 515 и проекта за решение бяха 
подкрепени в постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа 
политика като 8 общински съветника гласуваха „ЗА“, „въздържали се“ и 

„против“ няма. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Постоянната комисия по законност. Заповядайте, 
господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по социална политика, заместник – 

председателят. Заповядайте. 
 

Г-н Стефан Стефанов – заместник – председател на ПК 

Благодаря Ви. Социалната комисия подкрепи докладната записка и 

проекта за решение с 4 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ няма. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Преминаваме към режим на поставяне на въпроси. 

Има ли желаещи да поставят въпроси по докладната записка? Не виждам 

желаещи. Пристъпваме към изразяване на становища и предложения. Има 
ли желаещи? Не виждам желаещи. Преминаваме към режим на гласуване 
по докладната записка и проекта за решение. Моля гласувайте. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

ЗА. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 457 
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В качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., Министерството на 

труда и социалната политика е открило Процедура чрез подбор на 

проектни предложения BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“, с допустими 

бенефициенти неправителствени организации на територията на 

Република България. 

Процедурата има за цел да допринесе за превенция на 

институционализирането, за насърчаване на социалното включване 

на деца и младежи в неравностойно положение, включително такива с 

увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги, чрез 

реализиране на мерки в посока формиране на умения за 

самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. 

На 23.10.2017 г. Община Разград е получила Покана за 

партньорство от  Сдружение „ЖАНЕТА” гр. Разград, във вързка с 

предстоящо кандидатстване на сдружението по Процедура чрез подбор 

на проектни предложения BG05M9OP001-2.009 „Открий ме“. Едно от 

изискванията съгласно насоките за кандидатстване е предоставяне на 

Решение на общински съвет за одобряване на партньорство между 

кандидатстващата неправителствена организация предоставяща 

социални услуги и съответната Община с цел подкрепа на 

личностното развитие и социално включване на деца и младежи 

настанени в резидентни услуги на територията на общината. 

 Общият размер на безвъзмездната финансова помощ, която 

може да получи един кандидат, е в размер до 150 000 лева и покрива 

100% от общо допустимите разходи по проекта, като не се изисква 

съфинансиране от конкретния кандидат или партньор. Разписаните 

дейности, както и тяхното изпълнение в проектното предложение 

следва да приключат до 31.12.2020 година. 

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

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

администрация, във връзка с Насоки за кандидатстване по Процедура 

чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.009 „Открий 

ме" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г., Общински съвет Разград, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
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Одобрява партньорството между Община Разград и Сдружение 

„Женска Алтернатива за Независимост, Етническа Толерантност и 

Асоцииране“ гр.Разград, БУЛСТАТ 116557062, със седалище и адрес: 

гр.Разград, бул. „България“ № 4 по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения BG05M9OP001-2.009 „Открий ме" по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

от приемането му. 

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд гр. Разград. 

 

С Т А Т И Я 9 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към обсъждане на докладна записка с вх.№ 516. 

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

Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина 

за 2018 г. изготвен от ОП „Разградлес“ гр.Разград в горите, 

собственост на Община Разград и определяне начините на ползване за 

2018 г. на добитото количество дървесина от горските територии – 

общинска собственост. 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 

С ПМС № 316/24.11.2011 г. е приета Наредба за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти, която е в съответствие с изискванията на чл.95, ал.1 и чл.114, 

ал.1 от Закона за горите. 
 Съгласно чл.7 от посочената Наредба ползването на дървесина в 

горските територии – общинска собственост се извършва въз основа на 
годишен план, изготвен от общината, съответно от ОП „Разградлес“ 

гр.Разград и  се одобрява с решение на общинския съвет.  
В съответствие с изискванията е представен годишен план за 

ползване на дървесина на ОП „Разградлес“ гр.Разград за 2018 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 

1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 7, 
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ал. 4, чл. 5, ал. 3, във връзка с ал.1 и чл. 71, ал. 6, т. 1 от Наредбата за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти и чл. 27, ал. 3 и ал. 4, и чл. 30, ал. 

1 от Наредба № 22 на Общински съвет Разград за управление на горските 
територии на Община Разград, предлагам на Общинския съвет – Разград да 
вземе следното решение: 

1. Одобрява Годишния план за ползване на дървесина на ОП 

„Разградлес” гр.Разград за 2018 година, в териториалния обхват на СЦДП 

ТП „ДГС Разград” и Годишния план за ползване на дървесина на ОП 

„Разградлес” гр.Разград за 2018 година, в териториалния обхват на СЦДП 

ТП „ДГС Сеслав”,  изготвени  от  ОП „Разградлес” гр. Разград, които да 
бъдат публикувани на интернет страницата на Община Разград в срок от 
15 дни от одобряването им. 

2. Определя прогнозното количество дървесина за ползване през 2018 г. 
от ОП „Разградлес" гр.Разград да е в размер на 36 997 м3 лежаща маса по 

одобрените годишни планове за 2018 г. 
3. Добитото количество дървесина за 2018 г. с прогнозен размер  36 997 

м3
 , предвидено в годишния план да бъде предоставено за продажба по 

следните начини:  

3.1. чрез продажба на стояща дървесина на корен в размер на 12 

166 м3
;  

3.2. чрез добив и продажба на добита дървесина от склад в размер 

на 24 831 м3
. 

 4. Определя обема на дървесината по чл.71, ал.1, т.4 от Наредба за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на 
дървесина и недървесни горски продукти, предвидена за продажба на 
дървесина от склад през 2018 г. да е цялото добито количество по т.3.2 в 

размер на 24 831 м3
. 

 5. Определя обема на дървесината за 2018 г., която ще се продава по 

реда на  чл.71, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Наредба за условията и реда за 
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 

общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти общо в размер на 5 000 м3
. 

 Завърших. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Сега следва да чуем становището на три комисии – 

общинска собственост, законност и околна среда. Моля председателят на 
комисията по собственост да докладва становището. 
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Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепи 

проекта за решение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За комисията по законност, моля да докладвате. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“, комисията подкрепя 
проекта. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. И комисията по околна среда. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на Пк 

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 
по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство и с 4 гласа „ЗА“, 

без „против“ и 1 „въздържал се“ подкрепи проекта за решение. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря и аз. Колеги, имате възможност да поставяте въпроси към 

вносителя. Има ли желаещи? Заповядайте, общински съветник Таня 
Тодорова. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз искам да попитам по тази докладна записка кое налага да се 
увеличи обема на количеството дървесина за 2018 година спрямо 2017 

година, касаещо предоставяне на дървесина чрез продажба от склад и 

стояща дървесина на корен? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Лесоустройствен план. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други въпроси, има ли към вносителя? Не виждам желаещи. 

Преминаваме към мнения, становища и предложения. Заповядайте, 
госпожо Мирчева. 
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Г-жа Диана Мирчева – ПП „БСП“ 

Искам да взема отношение по точка три. Прави ми впечатление 
добитото количество дървесина, което е предвидено да се продава със 
стояща дървесина на корен в съотношение с продажба на добита 
дървесина от склад. Имайки предвид, че стояща дървесина на корен е 
понятие, което малко трудно може да бъде измерено с някакви точни 

единици. Струва ми се съотношението 30 %, към спрямо общото 

количество дървесина, твърде голямо. Предвид на това че за мен това 
създава предпоставки за някакви неясноти в крайна сметка в добиването на 
дървесината и най – вече нейното оразмеряване в крайна сметка като 

количество. Струва ми се, че този пункт трябва да бъде по-малък като 

процентно съотношение стояща дървесина на корен. това беше причина и 

да гласувам „въздържал се“ в комисията, когато се разглеждаше тази 

докладна записка. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Мирчева, нормално е когато сте нов съветник може би да не 
знаете дейността на предприятието, как и какво се извършва в него. Както 

казах прогнозните количества, които сме ви дали са на база 
лесоустройствения план. Не ми стана ясно за Вашите съмнения по 

отношение на стоящата дървесина на корен и количествата. Количествата 
се оразмеряват, когато дърветата се съборят. Нашите горски ги мерят, 
маркират и достигат тези количества. Не виждам какви притеснения 
трябва да имате. А по отношение на добива и продажбата на дървесина 
24 800 кубика, това е също и на база на нуждите, разчетени на нашето 

население. Това е. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Освен това, само допълнение, господин Председател, в тези 12 166 

кубични метра влиза и дървесина, която е с по-ниско качество. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Госпожо Мирчева, реплика ли искате да изложите? Други желаещи, 

има ли за становища? Не виждам, колеги. За това обявявам, че 
преминаваме към режим на гласуване. Напомням, че проекта за решение 
от това естество, че за него трябва квалифицирано мнозинство и 

гласуването ще бъде поименно. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Против. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Той не е на мястото си. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Иво Димитров, понеже пултът му е на друго място. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Против. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Моля гласът на господин Димитров да не бъде зачетен. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

По същите причини да чуем и гласа на госпожа Радославова, 
единствено защото не работи системата. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов   + 

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   
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9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева  +  

11. Емине Бейти Хасан   + 

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти   + 

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова   + 

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин   + 

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев   + 

32. Хасан Халилов Хасанов   + 

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Като сте готови, моля да обявите резултат. 
 

Г-жа Емине Хасан – дежурен секретар 

 Участвали в гласуването 27 общински съветника, гласували „ЗА“ – 

15, „против“ – 2, „въздържали се“ – 10. 

 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Има ли някой желаещ да оспори този резултат? Заповядайте. Да. 
Желаете?  

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

 Да, искам прегласуване. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 Има предложение да се повтори гласуването. Отново обявявам 

режим на гласуване по повтаряне на гласуването по този проект за 
решение. Господин Иво Димитров, да обяви вота си. Господин Димитров, 

обявете Вашият вот. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Против. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Госпожо Радославова?  

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов   + 

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева  +  

11. Емине Бейти Хасан   + 

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти   + 

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова   + 

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   
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25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин   + 

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев   + 

32. Хасан Халилов Хасанов   + 

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 458 

 

 На основание чл. 27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 16 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали 

се“ – 10,  

Р Е Ш И: 

 

Не приема докладна записка с вх. № 516/13.11.2017г. от д-р 

Валентин Стефанов Василев - Кмет на Община Разград. 

 Относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина 

за 2018 г. изготвен от ОП „Разградлес“ гр.Разград в горите, 

собственост на Община Разград и определяне начините на ползване за 

2018 г. на добитото количество дървесина от горските територии – 

общинска собственост.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

С Т А Т И Я 10 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 517. 

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

Относно: Извършени  корекции  по  бюджета  на  Община  

Разград  през  третото тримесечие на 2017 г. 

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

Благодаря. 

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 2017 г. са получени 23 бр. дарения в размер 

на 58 093 лв., които се разходват според волята на дарителите. 
Извършени са 4 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит за 18 

200 лв. 

Издадени са 20 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 40 бр. заповеди на 
ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, работещи по 

системата на делегираните бюджети. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 22, ал. 

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

124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, предлагам на Общински съвет  
Разград да вземе следното решение: 

Одобрява  промените  по  общинския  бюджет за  третото тримесечие  
на  2017 г., съгласно Приложение № 1 към настоящото решение.       
 Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Сега пристъпваме към изслушване 
на становищата на всичките постоянни комисии. Най-напред постоянната 
комисия по бюджет. Заповядайте, госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, 

Настоящата докладна записка и проекта за решение отново беше 
подкрепен от членовете на постоянната комисия по бюджет, като 5 

общински съветника гласуваха „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

2. Благодаря Ви. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Да чуем становището на комисията по общинска 
собственост. Заповядайте, господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, 1 „против“, комисията подкрепи проекта за решение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Становище на комисията по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, 2-ма „против“ и без „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Христов, становище на Вашата комисия. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

В нашата комисия, комисията по устройство на територията, 
настоящата докладна записка се подложи на гласуване и за нея гласуваха 
3-ма „ЗА“, 1 „против“ и 2-ма „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Френкева, моля Ви информирайте за становище на 
комисията по околна среда. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка бе разгледана в постоянната комисия 
по околна среда и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ бе 
подкрепен проекта за решение. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля за становище на постоянна комисия по социална политика. 
 

Г-н Стефан Стефанов – заместник – председател на ПК 
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Да, благодаря Ви. Постоянната комисия подкрепи докладната 
записка и проекта за решение с 3-ма „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – 1. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Комисия по образование и наука. Заповядайте, господин 

Хасанов. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. 

Комисията по образование подкрепи докладната записка с 5 гласа 
„ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля за становище на комисия по култура. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Комисията подкрепи докладната записка и проекта за решение към 

нея с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Следва становище на комисията за младежта, спорта и туризма. 
 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Постоянната комисия разгледа докладната записка и гласува с 3 

гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. И становището на комисията по международно 

сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Благодаря. Постоянната комисия подкрепи докладната записка с 5 

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

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към процедура за поставяне на въпроси към вносителя. 
Има ли желаещи за поставяне на въпроси? Не виждам. За това 
преминаваме към разисквания. Моля желаещи за становище и 

предложение да дадат знак. Не виждам и такива желаещи. Обявявам за 
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приключена и тази процедура по разискванията и пристъпване към 

гласуване. Напомням, че и този проект за решение, съгласно ЗМСМА 

изисква поименно и квалифицирано мнозинство. Моля гласувайте проекта 
за решение. 

 

Г-н Иво Димитров – Пп „Реформаторски блок“ 

Против. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов  +  

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев   + 

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   
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28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев   + 

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 459 

 

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 2017 г. са получени 23 бр. дарения в 

размер на 58 093 лв., които се разходват според волята на дарителите. 

Извършени са 4 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит 

за 18 200 лв. 

Издадени са 20 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 40 бр. заповеди на 

ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, 

работещи по системата на делегираните бюджети. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, 

Общински съвет  Разград, след поименно гласуване, с 19 гласа „ЗА“, 

„против“ – 2, „въздържали се“ – 2, 

Р Е Ш И: 
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Одобрява  промените  по  общинския  бюджет за  третото 

тримесечие  на  2017 г., съгласно Приложение № 1 към настоящото 

решение.       

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

от приемането му.       

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока на АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

Приложение № 1 е неразделна част от Решение № 459 и е 

приложено към Протокол № 34/28.11.2017 г. 

 

С Т А Т И Я 11 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 518. 

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

Относно: Изменение на бюджета на Община Разград за 2017 

година от собствени приходи на второстепенни разпоредители с 

бюджет, работещи по системата на „делегираните бюджети“. 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 

Бюджетът на Община Разград за 2017 година е приет с Решение № 

278 от Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Общински съвет Разград. 

Съгласно чл. 37 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията 
и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет, при преизпълнение на собствените приходи, приетият бюджет 
може да се актуализира. 

Съгласно т.13.4 от Решение № 278 от Протокол № 21 от 31.01.2017 

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

приходите от предоставяне на услуги по Наредба № 14  на Общински 

съвет – Разград за определянето и администрирането на местните такси и 

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

дофинансиране или местна дейност. 
Постъпили са предложения за корекции на приходната и разходната 

част на бюджета на Община Разград по функции и дейности от следните 
разпоредители с бюджет, работещи по системата на „делегираните 
бюджети“: 

I. Функция „Образование“. 

1. Дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална 
подготовка“.  

1.1. ПГССХВП „Ангел Кънчев“ – Разград. 

2. Дейност „Общежития“.  

2.1. Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо 

общежитие. 
 

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

1. Дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и 

етнографски комплекси с национален и регионален характер“:  

1.1. Регионален исторически музей – Разград. 

 

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

• постъпленията от продажба на стоки, услуги и продукция в размер 

на 51 382 лева; 
• общински такси за ползване на общежития в размер на 36 000 лева; 
• приходи от глоби, санкции и неустойки в размер на 125 лева; 
• постъпленията от други неданъчни приходи в размер на 3 000 лева; 
  и увеличение на внесения данък върху приходите от стопанска 

дейност с 200 лева. 
Увеличението на разходната част е в съответствие с направените 

предложения от ръководителите на звената, работещи по системата на 
„делегираните бюджети”, по дейности и параграфи в зависимост от 
видовете  разходи. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 22, ал. 

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

124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 37 

от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за 
съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за 
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съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 
предлагам да вземете следното решение:  
 1. Одобрява промени в бюджета на Община Разград за 2017 година, 
както следва: 

1.1. Увеличава плана за приходната част на бюджета на Община 
Разград с 90 307 лева, разпределени по звена, работещи по системата на 
„делегирани бюджети”, съгласно Приложение № 1, към настоящото 

решение. 
1.2. Увеличава плана за разходната част на бюджета на Община 

Разград с 90 307 лева, разпределени по звена, работещи по системата на 
„делегирани бюджети”, съгласно Приложение № 2 към настоящото 

решение. 
2. Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по бюджета 

по т. 1, съобразно Единната бюджетна класификация за 2017 година. 
Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Тази докладна записка е разгледана 
в пет комисии. Най – напред ще чуем становището на комисията по 

бюджет. Заповядайте, госпожо Димитрова. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги, 

Настоящата докладна записка беше подкрепена, като 8 общински 

съветника гласуваха „ЗА“, „въздържали се“ – няма, „против“ – няма. 
Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря и аз. Моля за становище на комисията по общинска 
собственост.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, 1 „против“, комисията подкрепи проекта за 
решение. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Следва да чуем становището на комисията по законност. 
Заповядайте, господин Монев. 

 



120 

 

 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, 1 „против“ и без „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля за становище на комисията по образование. 
 

Г-жа Елка Неделчева - член на ПК 

Ще докладвам аз за резултата. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева - член на ПК 

Докладната записка е разгледана в комисията по образование и е 
подкрепена с 6 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. И да чуем становището на постоянната комисия по 

култура. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Становището на постоянната комисия по култура, подкрепи 

комисията докладната записка с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали 

се“ . 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Има ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи да 
поставят въпроси. Преминаваме към разисквания. Желае ли някой да 
изрази становище? Не виждам такива. Преминаваме към режим на 
гласуване. И за този проект за решение, колеги ви напомням, че за да бъде 
прието валидно решение, гласуването ще бъде поименно и мнозинството 

трябва да бъде квалифицирано. Режим на гласуване. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 
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№ 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 Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова   + 

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев   + 

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 460 

 

Бюджетът на Община Разград за 2017 година е приет с Решение 

№ 278 от Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Общински съвет Разград. 

Съгласно чл. 37 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за 
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условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на общинския бюджет, при преизпълнение на собствените приходи, 

приетият бюджет може да се актуализира. 

Съгласно т.13.4 от Решение № 278 от Протокол № 21 от 

31.01.2017 година на Общински съвет Разград, приходите от 

управление на собственост по Наредба № 2 на Общински съвет 

Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост и приходите от предоставяне на услуги по 

Наредба № 14  на Общински съвет – Разград за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Разград, реализирани от учебните и детски заведения на 

територията на гр. Разград, с. Дянково и с. Ясеновец, ЦПЛР – 

Ученическо общежитие – гр. Разград и културните институти, 

работещи по системата на “делегираните бюджети”, се преотстъпват в 

приход по бюджетите им и се планират и отчитат като дофинансиране 

или местна дейност. 

Постъпили са предложения за корекции на приходната и 

разходната част на бюджета на Община Разград по функции и 

дейности от следните разпоредители с бюджет, работещи по системата 

на „делегираните бюджети“: 

I. Функция „Образование“. 

1. Дейност „Професионални гимназии и паралелки за 

професионална подготовка“.  

1.1. ПГССХВП „Ангел Кънчев“ – Разград. 

2. Дейност „Общежития“.  

2.1. Център за подкрепа за личностно развитие – Ученическо 

общежитие. 

 

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

1. Дейност „Музеи, художествени галерии, паметници на 

културата и етнографски комплекси с национален и регионален 

характер“:  

1.1. Регионален исторически музей – Разград. 

 

Корекцията на приходната част на бюджета е в резултат на 

увеличение на:  

• постъпленията от продажба на стоки, услуги и продукция в 

размер на 51 382 лева; 
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• общински такси за ползване на общежития в размер на 36 000 

лева; 

• приходи от глоби, санкции и неустойки в размер на 125 лева; 

• постъпленията от други неданъчни приходи в размер на 3 000 

лева; 

  и увеличение на внесения данък върху приходите от стопанска 

дейност с 200 лева. 

Увеличението на разходната част е в съответствие с направените 

предложения от ръководителите на звената, работещи по системата на 

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

видовете  разходи.   

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, 

чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 37 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на общинския бюджет, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 22 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 2, 

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Одобрява промени в бюджета на Община Разград за 2017 

година, както следва: 

1.1. Увеличава плана за приходната част на бюджета на Община 

Разград с 90 307 лева, разпределени по звена, работещи по системата 

на „делегирани бюджети”, съгласно Приложение № 1, към настоящото 

решение. 

1.2. Увеличава плана за разходната част на бюджета на Община 

Разград с 90 307 лева, разпределени по звена, работещи по системата 

на „делегирани бюджети”, съгласно Приложение № 2 към настоящото 

решение. 

2. Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по 

бюджета по т. 1, съобразно Единната бюджетна класификация за 2017 

година. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и на Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 
приемането му. 
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Решението подлежи на оспорване в срока и по реда на АПК пред 

Административен съд  - Разград. 

 

Приложение № 1 и Приложение № 2 са неразделна част от Решение 

№ 460 по Протокол № 34/28.11.2017 г. 

 

С Т А Т И Я 12 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 519. 

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

Относно: Изменение на бюджета на Община Разград за 2017 

година, в частта за капиталови разходи, финансирани с целева 

субсидия. 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 

Бюджетът на Община Разград за 2017 година е приет с Решение № 

278 от Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Общински съвет Разград. 

Съгласно чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.38 от Наредба 
№ 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, общинският 
съвет може да одобрява компенсирани промени между показатели на 
капиталовите разходи, както и между отделни обекти, финансирани със 
средства от целевата субсидия, като промените се одобряват само в 

рамките на бюджетната година. 
Във връзка с гореизложеното е необходимо да се извършат 

компенсирани промени между следните обекти, включени в Приложение 
№ 5 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Разград 

за 2017 година“ към  Решение № 278 от Протокол № 21 от 31.01.2017 г., 
финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи: 

� Обект „Работно проектиране на Център за работа с деца на улицата и 

социални жилища /4 триетажни блокчета в ж.к. „Орел“/“. 

Разработването и на двата технически проекта е заложено като 

елемент от проектните дейности и ще бъде извършено в рамките на 
финансовия ресурс по подадените проектни предложения: 
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- „Изграждане на социални жилища за настаняване на 
малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“ и 

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

Освободеният финансов ресурс е в размер на 42 390 лева. 
 

� За обект „Вертикална планировка на пространството около Спортна 
зала „Абритус“ /проектиране/ са предвидени 20 000 лева.  
Поради факта, че ремонтните дейности в самата спортната зала не са 
финализирани, предлагаме средствата да бъдат пренасочени за 
изграждането на кастрационен център. 

 

� След проведени процедури по Закона за обществени поръчки е 
определена фактическата стойност на следните обекти и е освободен 

финансов ресурс в размер на 9 630  лева:  
- Компютърна техника за общинска администрация; 
- Шредер за общинска администрация; 

- Компютърни системи за Домашен социален патронаж; 

- Мултифункционално устройство за Домашен социален 

патронаж; 

- Конвектомат за Домашен социален патронаж; 

- Изолиран кош и система за контрол на положението и 

движението на автовишка; 
- Лекотоварен бордови автомобил за ОП „Обреден дом“; 

- Изграждане на обслужващ път и пешеходни алеи в гробищни 

парцели 29 и 30 в нов гробищен парк – Разград; 

- Конвектомат за ОП „Ученическо и столово хранене и почивно 

дело“; 

- Програмен продукт за изготвяне на географски информационни 

системи. 

 

� Предвидените за закупуване храсторези, моторни и прътови триони, 

предназначени за ОП „Паркстрой“ са с реална стойност 7 620 лева, 
при планирани 8 000 лева. Като цяло е налице икономия от 380 лева, 
но в Разчета за финансиране на капиталовите разходи, доставките им 

са обособени в три позиции, което налага следната корекция: 

- „Прътови триони с телескопична дръжка за храсти за ОП 

„Паркстрой“ – планирани 2 800 лева, реална стойност 2 760 

лева, намаление с 40 лева. 
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- „Многофункционални храсторези за ОП „Паркстрой“ – 

планирани 3 000 лева, реална стойност 2 352 лева, намаление с  
648 лева. 

-  „Моторни триони за  ОП „Паркстрой“ – планирани 2 200 лева, 
реална стойност 2 508 лева, увеличение с 308 лева. 

 

� За обект „Платформа до 2,5 т. за ОП „Паркстрой“ планирани са 6 000 

лева.  
С докладна записка, директорът на предприятието ни информира, че 
техниката, която ще се пренася с платформата е по-тежка и това 
налага следната промяна в наименованието и в стойността на обекта:  

„Платформа с товароносимост до 3,5 тона за ОП „Паркстрой“ 

на стойност 9 000 лева. 
 

� Обект „Лаптоп за ДЯ „Звездици“ - предвидени са 1 000 лева.  
Реалната стойност на лаптопа, съгласно сключен договор за „Доставка 
на компютърна техника за общинска администрация и общински 

структури по обособени позиции“ по реда на Закона за обществени 

поръчки, е по-висока. Необходимо е стойността на обекта да бъде 
увеличена с  220 лева. 
 

� Обект „Програмен продукт за цифровизация на регистри ГРАО“ - 

планирани са 15 000 лева.  
Цифровизацията на съществуващите регистри ще бъде извършена в 

рамките на средствата за издръжка на общинска администрация, а 
освободения финансов ресурс предлагаме да бъде пренасочен за 
закупуване на програмен продукт за управление на документооборота 
и административните процеси и за архивиране, на стойност 25 000 

лева. Цифровизацията на регистрите и програмния продукт са стъпка 
към електронното управление на публичните процеси, свързани с 
въвеждане на съвременни информационни и комуникационни 

технологии и средства. 
 

� За обект „Изграждане на кастрационен център за кучета, вкл. 

строителен надзор“ са предвидени 90 000 лева.  
Стойността на строително-монтажните дейности, установена въз 
основа на работни проекти е 207 812 лева, което обуславя 
необходимостта, освободеният финансов ресурс от други обекти в 

размер на 59 180 лева да бъде пренасочен към този обект. Разликата 
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до 207 812 лева за строителните разходи ще бъде заложена в бюджет 
2018 година. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 22, ал. 

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

124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 4, ал. 1, т. 1 и чл. 38 от 
Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне 
на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, предлагам на 
Общински съвет Разград да вземе следното решение: 

1.   Одобрява промени в бюджета на Община Разград за 2017 година, 
както следва: 

1.1.  В разходната част, съгласно Приложение № 1 към настоящото 

решение.    
1.2.  В Разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 

Разград за 2017 година (Приложение № 5 към Решение № 278 от 
Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Общински съвет Разград), 

съгласно Приложение № 2 към настоящото решение.  
2. Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по бюджета по т. 

1, съобразно Единната бюджетна класификация за 2017 година. 
Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Сега следва да чуем становищата 
на пет постоянни комисии, от които най-напред моля да докладва 
постоянната комисия по бюджет. В момента го няма председателя в залата. 
Или някой ще докладва. Да, заповядайте. 

 

Г-жа марина Христова – член на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение с 6 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 3. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Моля за становището на постоянната комисия по 

собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“ и 1 „против“, комисията подкрепи проекта за 
решение. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Да чуем становището на постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“,  1 „против“, без „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И становището на постоянната комисия по ТСУ. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Комисията подкрепи докладната записка с 4 гласа „ЗА“, 1 „против“ и 

1 „въздържал се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И постоянна комисия по социална политика. Заповядайте. 
 

Г-н Стефан Стефанов – заместник – председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение с 4 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ няма. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Пристъпваме към поставяне на въпроси към 

вносителя. Има ли желаещи? Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Искам да попитам нещо. Значи, след комисията извадих бюджета за 
2017 година, какво сме залагали. Понеже имаше въпрос по отношение на 
тази сума 207 000, по време на комисиите, от къде се появи, след като две 
години под ред в бюджета за този център залагаме 90 000? И тук сега аз 
внимателно отново гледам разчета за финансиране на капиталови разходи 

на Община Разград за 2017 година от приетия бюджет и виждам в първата 
графа година, начало и край 2017-та 2017-та. Сметна стойност 90 000 и 

секунда четвъртата графа уточнен план 90 000 и съответно се запазват тези 

90 000. Все пак нека да ни бъде обяснено къде и кога е заложена тази сума 
и на базата на какви разчети от 207 000, които се появяват в тази докладна 
записка. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Господин Василев, определете кой да отговори. Заповядайте, 
госпожо Георгиева.  

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Благодаря.  

Уважаеми господин Председател, 

Уважаема госпожо Неделчева, 
Проектът за кастрационен център, който беше наличен в Община 

Разград беше на стойност около 180 000. В две последователни години 

залагаме по 90 000, толкова колкото, тъй като обекта е голям и не може да 
се финансира в рамките на само една календарна година. Тръгвайки вече 
да извършваме самите дейности по възлагането на обществената поръчка и 

издаване на разрешение за строеж, той беше актуализиран. И стойността 
вместо 180 000 стигна до 207 000, малко над 208 000, а в резултат на 
обществената поръчка се стигна до 207 812 лева. Обществената поръчка е 
обявена под условие, че само част от финансирането е определено в 

настоящата година. За това и финансирането трябва да бъде сега с тези 

икономии, които сме направили от старата програма, а разликата ще я 
заложим в бюджета за следващата година. От там се появява тази разлика 
до 207 00. Проектът беше на обща стойност 180 000 и се предвиждаше да 
бъде изграждан преходен в рамките на две години. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. Ще има допълнение към информацията. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

И едно допълнение, госпожо Неделчева. Наистина проектът беше 
актуализиран със всички служби, които имат отношение Агенцията по 

храните и т.н., за да може проектът да отговаря на актуалните действащи 

нормативни документи. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Имате думата за уточняващи въпроси. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Не, аз въпросът ми щеше да бъде точно в тази насока, кое е 
наложило повишаване на цената. 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 
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Именно това, че трябваше да бъде съгласуван. Вече има нови 

изисквания, част, която липсваше в проекта, а именно тази за безопасни и 

здравословни условия на труд. Той е стар от 2012 година, ако не се лъжа и 

неговата актуализация доведе до това стойността му да се увеличи. 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. Благодаря. Други желаещи да поставят въпроси, има ли? Не 
виждам желаещи. Преминаваме към мнения и предложения. Заповядайте. 
Има ли желаещи за излагане на становища? Не виждам желаещи. 

Преминаваме към процедура на гласуване. И по проекта за това решение, 
съгласно изискванията на закона имаме поименно гласуване и за да има 
валидно решение квалифицирано мнозинство. Гласуваме. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева   + 

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова   + 

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   
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22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев   + 

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 461 

 

Бюджетът на Община Разград за 2017 година е приет с Решение № 

278 от Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на Общински съвет Разград. 

Съгласно чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси и чл.38 от 

Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за 

съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, 

общинският съвет може да одобрява компенсирани промени между 

показатели на капиталовите разходи, както и между отделни обекти, 

финансирани със средства от целевата субсидия, като промените се 

одобряват само в рамките на бюджетната година. 

Във връзка с гореизложеното е необходимо да се извършат 

компенсирани промени между следните обекти, включени в 

Приложение № 5 „Разчет за финансиране на капиталовите разходи на 

Община Разград за 2017 година“ към  Решение № 278 от Протокол № 

21 от 31.01.2017 г., финансирани със средства от целевата субсидия за 

капиталови разходи: 

� Обект „Работно проектиране на Център за работа с деца на 

улицата и социални жилища /4 триетажни блокчета в ж.к. 

„Орел“/“. 

Разработването и на двата технически проекта е заложено като 

елемент от проектните дейности и ще бъде извършено в рамките 

на финансовия ресурс по подадените проектни предложения: 
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- „Изграждане на социални жилища за настаняване на 

малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“ и 

- „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сграда общинска собственост и изграждане 

на Център за работа с деца на улицата”.  

Освободеният финансов ресурс е в размер на 42 390 лева. 

 

� За обект „Вертикална планировка на пространството около 

Спортна зала „Абритус“ /проектиране/ са предвидени 20 000 лева.  

Поради факта, че ремонтните дейности в самата спортната зала 

не са финализирани, предлагаме средствата да бъдат пренасочени 

за изграждането на кастрационен център. 

 

� След проведени процедури по Закона за обществени поръчки е 

определена фактическата стойност на следните обекти и е 

освободен финансов ресурс в размер на 9 630  лева:  

- Компютърна техника за общинска администрация; 

- Шредер за общинска администрация; 

- Компютърни системи за Домашен социален патронаж; 

- Мултифункционално устройство за Домашен социален 

патронаж; 

- Конвектомат за Домашен социален патронаж; 

- Изолиран кош и система за контрол на положението и 

движението на автовишка; 

- Лекотоварен бордови автомобил за ОП „Обреден дом“; 

- Изграждане на обслужващ път и пешеходни алеи в 

гробищни парцели 29 и 30 в нов гробищен парк – Разград; 

- Конвектомат за ОП „Ученическо и столово хранене и 

почивно дело“; 

- Програмен продукт за изготвяне на географски 

информационни системи. 

 

� Предвидените за закупуване храсторези, моторни и прътови 

триони, предназначени за ОП „Паркстрой“ са с реална стойност 7 

620 лева, при планирани 8 000 лева. Като цяло е налице икономия 

от 380 лева, но в Разчета за финансиране на капиталовите 

разходи, доставките им са обособени в три позиции, което налага 

следната корекция: 
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- „Прътови триони с телескопична дръжка за храсти за ОП 

„Паркстрой“ – планирани 2 800 лева, реална стойност 2 760 

лева, намаление с 40 лева. 

- „Многофункционални храсторези за ОП „Паркстрой“ – 

планирани 3 000 лева, реална стойност 2 352 лева, 

намаление с  648 лева. 

-  „Моторни триони за  ОП „Паркстрой“ – планирани 2 200 

лева, реална стойност 2 508 лева, увеличение с 308 лева. 

 

� За обект „Платформа до 2,5 т. за ОП „Паркстрой“ планирани са 6 

000 лева.  

С докладна записка, директорът на предприятието ни информира, 

че техниката, която ще се пренася с платформата е по-тежка и 

това налага следната промяна в наименованието и в стойността 

на обекта:  

„Платформа с товароносимост до 3,5 тона за ОП 

„Паркстрой“ на стойност 9 000 лева. 

 

� Обект „Лаптоп за ДЯ „Звездици“ - предвидени са 1 000 лева.  

Реалната стойност на лаптопа, съгласно сключен договор за 

„Доставка на компютърна техника за общинска администрация и 

общински структури по обособени позиции“ по реда на Закона за 

обществени поръчки, е по-висока. Необходимо е стойността на 

обекта да бъде увеличена с  220 лева. 

 

� Обект „Програмен продукт за цифровизация на регистри ГРАО“ - 

планирани са 15 000 лева.  

Цифровизацията на съществуващите регистри ще бъде 

извършена в рамките на средствата за издръжка на общинска 

администрация, а освободения финансов ресурс предлагаме да 

бъде пренасочен за закупуване на програмен продукт за 

управление на документооборота и административните процеси и 

за архивиране, на стойност 25 000 лева. Цифровизацията на 

регистрите и програмния продукт са стъпка към електронното 

управление на публичните процеси, свързани с въвеждане на 

съвременни информационни и комуникационни технологии и 

средства. 

 

� За обект „Изграждане на кастрационен център за кучета, вкл. 

строителен надзор“ са предвидени 90 000 лева.  
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Стойността на строително-монтажните дейности, установена въз 

основа на работни проекти е 207 812 лева, което обуславя 

необходимостта, освободеният финансов ресурс от други обекти в 

размер на 59 180 лева да бъде пренасочен към този обект. 

Разликата до 207 812 лева за строителните разходи ще бъде 

заложена в бюджет 2018 година. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 4, 

ал. 1, т. 1 и чл. 38 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за 

условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане 

на общинския бюджет, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, със 17 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 4, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява промени в бюджета на Община Разград за 2017 

година, както следва: 

1.1. В разходната част, съгласно Приложение № 1 към 

настоящото решение.    

1.2. В Разчета за финансиране на капиталовите разходи на 

Община Разград за 2017 година (Приложение № 5 към 

Решение № 278 от Протокол № 21 от 31.01.2017 г. на 

Общински съвет Разград), съгласно Приложение № 2 към 

настоящото решение.  

2. Възлага на Кмета на общината да отрази корекциите по 

бюджета по т. 1, съобразно Единната бюджетна класификация 

за 2017 година. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

Приложение № 1 и Приложение № 2 са неразделна част от Решение 

№ 461 по Протокол № 34/28.11.2017 г. 

 

С Т А Т И Я 13 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, по реда на постъпването сега преминаваме към разглеждане 
на докладна записка с вх.№ 521. 

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

Относно: Изменение и допълнение на Анализ на потребностите 

от социални услуги в Община Разград. 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 

2016 г. на заседание на Общински съвет Разград е приет Анализ на 
потребностите от социални услуги в Община Разград, изменен и допълнен 

с Решение от 2017 г.  

След неговото изменение и допълнение е установено, че броят 
регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград лица в 

регистъра на чакащи за настаняване за социални услуги за пълнолетни 

лица с психични разстройства е значително увеличен, а капацитетът на 
функциониращите към момента социални услуги за лица с психични 

разстройства е запълнен. Изложеното води до необходимостта да бъде 
променен видът на социалната услуга – „Защитено жилище за лица с 
психични разстройства“ /ЗЖЛПР/ с. Просторно в „Център за настаняване 
от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ /ЦНСТПЛПР/ 

с.Просторно. Промяната на вида социална услуга се налага и от 
обстоятелството, че Защитеното жилище за лица с психични разстройства 
е разкрито с капацитет от 10 места, но съгласно приети в § 1., т.27 от 
Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за 
социалното подпомагане изменения, капацитетът на тази услуга следва да 
бъде намален до 8 места.  

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства е алтернативна форма на социална услуга обхващаща по-

голям брой лица и ще бъде с капацитет 12 места. Това ще позволи 

обхващането на повечето лица в риск на територията на Община Разград, 

чрез задоволяване потребностите на пълнолетните лица с психични 

разстройства. 
Изложеното налага да бъдат направени изменения и допълнения в 

Анализа на потребностите от социални услуги в Община Разград. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 22, 

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

чл. 36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

решение: 
Приема изменения и допълнения в Анализ на потребностите от 

социални услуги в Община Разград, както следва: 
§ 1. В т.7.2.3. „Конкретни изводи за социалните услуги в Община 

Разград“ от т.7 „Заключение и препоръки“ се създава нов булет със 
следното съдържание: 

• „Поради големия брой регистрирани в Дирекция „Социално 

подпомагане“ – Разград, чакащи за настаняване в социална услуга 
за пълнолетни лица с психични разстройства и запълненият 
капацитет на функциониращите към момента социални услуги, е 
необходимо да бъде променен вида социална услуга „Защитено 

жилище за лица с психични разстройства“ с. Просторно в „Център 

за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства“ с.Просторно. Необходимостта е изведена от факта, че 
ЗЖЛПР е с капацитет 10 места и съобразно измененията на ППЗСП 

е необходимо капацитетът да бъде намален до 8 места. ЦНСТПЛПР 

ще бъде с капацитет 12 места, което от своя страна ще позволи 

обхващането на повечето лица в риск, чрез предлагане на 
алтернативни социални услуги и задоволяване потребностите на 
пълнолетните лица с психични разстройства.“. 

 

§ 2. В т.7.3.2. „Конкретни препоръки“ от т.7 „Заключение и 

препоръки“, се правят следните допълнения – след булет осем се създава 
нов булет със следното съдържание: 

• „Промяна на вида на социалната услуга - Защитено жилище за лица с 
психични разстройства в Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с психични разстройства“. 

 

§ 3. В Приложение № 1 „Моментна снимка на състоянието на 
мрежата от налични и планирани услуги в община Разград“ към Анализа 
на потребностите от социални услуги в Община Разград, в Раздел 

„Пълнолетни лица – лица с увреждания, хора със зависимости, жертви на 
насилие, трафик, уязвими общности и групи“, в колона „Резидентни 



137 

 

 

 

услуги“, на ред пети „Закрити, трансформирани“, се правят следните 
допълнения – Вписва се: 

„Защитено жилище за лица с психични разстройства“ с. Просторно, 

общ. Разград. 

§ 4. В Приложение № 1 „Моментна снимка на състоянието на 
мрежата от налични и планирани услуги в община Разград“ към Анализа 
на потребностите от социални услуги в Община Разград, в Раздел 

„Пълнолетни лица – лица с увреждания, хора със зависимости, жертви на 
насилие, трафик, уязвими общности и групи“, в колона „Резидентни 

услуги“, на ред шести „Планирани“ след услугата „Център за настаняване 
от семеен тип за възрастни с физически увреждания“, се добавя следната 
резидентна услуга: 

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 
психични разстройства с. Просторно, общ. Разград“. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. По тази докладна записка са се 
произнесли две комисии. Най-напред давам думата на представител на 
комисията по социална политика. Заповядайте. 

 

Г-н Стефан Стефанов – заместник – председател на ПК 

Благодаря. Постоянната комисия подкрепи докладната записка и 

проекта за решение с 4 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ няма. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Да чуем и становището на постоянната комисия по 

законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси, колеги, има ли към вносителя? Няма. 
Преминаваме към разисквания. Има ли желаещи за становище и 

предложение? Няма. Преминаваме към режим на гласуване. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 
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ЗА. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 462 

 

С Решение № 218 по Протокол № 16 от проведено на 25.10.2016 г. 

заседание на Общински съвет Разград е приет Анализ на 

потребностите от социални услуги в Община Разград, изменен и 

допълнен с Решение № 370 по Протокол № 27 от проведено на 

27.06.2017 г. заседание на Общински съвет Разград. 

След неговото изменение и допълнение е установено, че броят 

регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград лица в 

регистъра на чакащи за настаняване за социални услуги за 

пълнолетни лица с психични разстройства е значително увеличен, а 

капацитетът на функциониращите към момента социални услуги за 

лица с психични разстройства е запълнен. Изложеното води до 

необходимостта да бъде променен видът на социалната услуга – 

„Защитено жилище за лица с психични разстройства“ /ЗЖЛПР/ с. 

Просторно в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с психични разстройства“ /ЦНСТПЛПР/ с.Просторно. 

Промяната на вида социална услуга се налага и от обстоятелството, че 

Защитеното жилище за лица с психични разстройства е разкрито с 

капацитет от 10 места, но съгласно приети в § 1., т.27 от 

Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане изменения, капацитетът на тази услуга 

следва да бъде намален до 8 места.  

Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

психични разстройства е алтернативна форма на социална услуга 

обхващаща по-голям брой лица и ще бъде с капацитет 12 места. Това 

ще позволи обхващането на повечето лица в риск на територията на 

Община Разград, чрез задоволяване потребностите на пълнолетните 

лица с психични разстройства. 

Изложеното налага да бъдат направени изменения и допълнения 

в Анализа на потребностите от социални услуги в Община Разград. 

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

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

администрация и чл. 36а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона 
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за социално подпомагане, Общински съвет Разград, с 22 гласа „ЗА“, 

„против“ – няма, „въздържали се“ – 3, 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема изменения и допълнения в Анализ на потребностите от 

социални услуги в Община Разград, както следва: 

§ 1. В т.7.2.3. „Конкретни изводи за социалните услуги в 

Община Разград“ от т.7 „Заключение и препоръки“ се създава нов 

булет със следното съдържание: 

• „Поради големия брой регистрирани в Дирекция „Социално 

подпомагане“ – Разград, чакащи за настаняване в социална 

услуга за пълнолетни лица с психични разстройства и 

запълненият капацитет на функциониращите към момента 

социални услуги, е необходимо да бъде променен вида социална 

услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ с. 

Просторно в „Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с психични разстройства“ с.Просторно. 

Необходимостта е изведена от факта, че ЗЖЛПР е с капацитет 

10 места и съобразно измененията на ППЗСП е необходимо 

капацитетът да бъде намален до 8 места. ЦНСТПЛПР ще бъде с 

капацитет 12 места, което от своя страна ще позволи 

обхващането на повечето лица в риск, чрез предлагане на 

алтернативни социални услуги и задоволяване потребностите 

на пълнолетните лица с психични разстройства.“. 

 

§ 2. В т.7.3.2. „Конкретни препоръки“ от т.7 „Заключение и 

препоръки“, се правят следните допълнения – след булет осем се 

създава нов булет със следното съдържание: 

• „Промяна на вида на социалната услуга - Защитено жилище за 

лица с психични разстройства в Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“. 

 

§ 3. В Приложение № 1 „Моментна снимка на състоянието на 

мрежата от налични и планирани услуги в община Разград“ към 

Анализа на потребностите от социални услуги в Община Разград, в 

Раздел „Пълнолетни лица – лица с увреждания, хора със зависимости, 

жертви на насилие, трафик, уязвими общности и групи“, в колона 

„Резидентни услуги“, на ред пети „Закрити, трансформирани“, се 

правят следните допълнения – Вписва се: 



140 

 

 

 

„Защитено жилище за лица с психични разстройства“ с. 

Просторно, общ. Разград. 

§ 4. В Приложение № 1 „Моментна снимка на състоянието на 

мрежата от налични и планирани услуги в община Разград“ към 

Анализа на потребностите от социални услуги в Община Разград, в 

Раздел „Пълнолетни лица – лица с увреждания, хора със зависимости, 

жертви на насилие, трафик, уязвими общности и групи“, в колона 

„Резидентни услуги“, на ред шести „Планирани“ след услугата 

„Център за настаняване от семеен тип за възрастни с физически 

увреждания“, се добавя следната резидентна услуга: 

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

психични разстройства с. Просторно, общ. Разград“. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

С Т А Т И Я 14 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 522. 

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

Относно: Изменение и допълнение на Общинска стратегия за 

развитие на социалните услуги 2017-2021 г. в Община Разград. 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

С Решение № 314 по Протокол № 23 от проведено на 04.04.2017 г. 
заседание на Общински съвет Разград е приета Общинска стратегия за 
развитие на социалните услуги 2017-2021 г. в Община Разград, изменена и 

допълнена с Решение № 371 по Протокол № 27 от проведено на 27.06.2017 

г. заседание на Общински съвет Разград. 

След нейното изменение и допълнение е изменен и допълнен 

Анализът на потребностите от социални услуги в Община Разград, във 

връзка с промяна на вида на социалната услуга – „Защитено жилище за 
лица с психични разстройства“ с.Просторно в „Център за настаняване от 
семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ с.Просторно. 

Изложеното налага Общинската стратегия за развитие на социалните 
услуги 2017-2021 г. в Община Разград, като документ с отворен характер, 

също да бъде изменена и допълнена, във връзка с посочената по-горе 
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промяна на вида на социалната услуга. 
 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 22, ал. 

1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във 

връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане и 36„б“, ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, предлагам 

на Общински съвет Разград да вземе следното решение: 
Приема изменения и допълнения в Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги 2017-2021 г. в Община Разград, както 

следва: 
В приложената към Раздел „Б“ „Стратегия за развитие на социалните 

услуги“, подраздел „Планирани услуги в Община Разград 2017-2021“ 

Таблица се правят следните изменения: 

1. Номер 23 се изменя в частта „Капацитет“ за 2018, 2019 и 2020 от 
10 на 0 и в частта „Статус-налична/нова (година за стартиране)“ 

се допълва с текста „Промяна на вида от 2018 г. в ЦНСТПЛПР“. 

2. След № 26, се създава нов № 27 със следното съдържание: 

№ Услуга, вид 

 

Потребители Капацитет Съдържание – 

основни дейности, 

фокус на услугата 

Община 

Разград 

Местоположение 

Статус - 

налична / 

нова 

(година за 

стартиране) 

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2 

0 

1 

8 

2 

0 

1 

9 

2 

0 

2 

0 

27 Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за 

пълнолетни 

лица с 

психични 

разстройства 

с. 

Просторно, 

общ. 

Разград 

(ДДД) 

 

 

лица с 

психични 

разстройства 

 

Община 

Разград, при 

възникнала 

потребност 

от цялата 

страна 

 

12 12 12 Социална услуга, 

резидентен тип, 

която се 

предоставят в 

среда близка до 

семейната, с цел 

създаване на 

условия за 

подпомагане,  

взаимопомощ, 

ефективна защита 

и социална 

интеграция на 

хората с 

увреждания. 

Услугата включва 

дейности насочени 

към 

индивидуализиране 

на грижата, 

с. Просторно, 

Община Разград 

 

 

Промяна на 

вида от 

ЗЖЛПР от 

2018 г. 
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3. Номерата 27, 28, 29, 30, стават съответно – 28, 29, 30, и 31.  

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Давам думата на представител на 
комисията по социална политика  за становище. Заповядайте. 

 

Г-н Стефан Стефанов – заместник – председател на ПК 

Благодаря. Постоянната комисия подкрепи докладната записка и 

проекта за решение с 4 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ няма. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Другата комисия, която е натоварена за даване на 
становище е по законност. Заповядайте, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Благодаря. Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“,  

комисията подкрепя проекта. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Колеги, имате думата за въпроси. Не виждам желаещи да 
поставят въпроси. Преминаваме към разисквания. Не виждам желаещи за 
разисквания. Преминаваме към режим на гласуване. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

подкрепа за 

личностно развитие 

и за изграждане на 

умения за 

самостоятелен и 

независим живот, 

създаване на 

условия и 

възможности за 

лицата да участват 

равноправно в 

живота на местната 

общност. 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 463 

 

С Решение № 314 по Протокол № 23 от проведено на 04.04.2017 г. 

заседание на Общински съвет Разград е приета Общинска стратегия 

за развитие на социалните услуги 2017-2021 г. в Община Разград, 

изменена и допълнена с Решение № 371 по Протокол № 27 от 

проведено на 27.06.2017 г. заседание на Общински съвет Разград. 

След нейното изменение и допълнение е изменен и допълнен 

Анализът на потребностите от социални услуги в Община Разград, 

във връзка с промяна на вида на социалната услуга – „Защитено 

жилище за лица с психични разстройства“ с.Просторно в „Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства“ с.Просторно. 

Изложеното налага Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги 2017-2021 г. в Община Разград, като документ с 

отворен характер, също да бъде изменена и допълнена, във връзка с 

посочената по-горе промяна на вида на социалната услуга. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 19, ал. 2 от Закона за социално 

подпомагане и 36„б“, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане, Общински съвет Разград, с 20 гласа „ЗА“, 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Приема изменения и допълнения в Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги 2017-2021 г. в Община Разград, както 

следва: 

В приложената към Раздел „Б“ „Стратегия за развитие на 

социалните услуги“, подраздел „Планирани услуги в Община Разград 

2017-2021“ Таблица се правят следните изменения: 

1. Номер 23 се изменя в частта „Капацитет“ за 2018, 2019 и 

2020 от 10 на 0 и в частта „Статус-налична/нова (година за 

стартиране)“ се допълва с текста „Промяна на вида от 2018 

г. в ЦНСТПЛПР“. 

2. След № 26, се създава нов № 27 със следното съдържание: 

№ Услуга, вид 

 

Потребители Капацитет Съдържание – 

основни дейности, 

фокус на услугата 

Община 

Разград 

Статус - 

налична / 

нова 
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3. Номерата 27, 28, 29, 30, стават съответно – 28, 29, 30, и 31.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

С Т А Т И Я 15 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Пристъпваме към обсъждане на докладна записка с вх.№ 523. 

 Целеви 

групи 

Териториален 

обхват 

2 

0 

1 

8 

2 

0 

1 

9 

2 

0 

2 

0 

27 Център за 

настаняване 

от семеен 

тип за 

пълнолетни 

лица с 

психични 

разстройства 

с. 

Просторно, 

общ. 

Разград 

(ДДД) 

 

 

лица с 

психични 

разстройства 

 

Община 

Разград, при 

възникнала 

потребност 

от цялата 

страна 

 

12 12 12 Социална услуга, 

резидентен тип, 

която се 

предоставят в 

среда близка до 

семейната, с цел 

създаване на 

условия за 

подпомагане,  

взаимопомощ, 

ефективна защита 

и социална 

интеграция на 

хората с 

увреждания. 

Услугата включва 

дейности насочени 

към 

индивидуализиране 

на грижата, 

подкрепа за 

личностно развитие 

и за изграждане на 

умения за 

самостоятелен и 

независим живот, 

създаване на 

условия и 

възможности за 

лицата да участват 

равноправно в 

живота на местната 

общност. 

с. Просторно, 

Община Разград 

 

 

Промяна на 

вида от 

ЗЖЛПР от 

2018 г. 
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Докладна записка от Галина Милкова Георгиева – Маринова - зам.- 

кмет на Община Разград 

Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление 

и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година, приета 

с Решение № 277  по Протокол № 21 от 31.01. 2017 год. на Общински 

съвет Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Благодаря. 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 277 по Протокол № 21/31.01.2017 година на Общински 

съвет Разград е приета Програмата за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2017 година. Съгласно т.1 от Раздел IV 

„Заключителни разпоредби“ от програмата, същата подлежи на 
актуализация при възникнала необходимост през годината. 

Община Разград е собственик на следните имоти: 

• Поземлен имот с идентификатор 61710.505.7217, находящ се в 

гр.Разград, ул. „Складова“ № 3, по кадастралната карта на 
гр.Разград; 

• Поземлен имот с идентификатор 61710.505.7234, находящ се в 

гр.Разград, ул. „Мебелна“ № 2, по кадастралната карта на 
гр.Разград. 

Имотите не са включени в Програмата за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост за 2017 година. 

За реализиране на основната цел на програмата възниква 
необходимостта от включване в нея на посочените имоти.   

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, 

ал.9 и ал.10 от Закона за общинската собственост и т.1 и т.2 от раздел IV 

„Заключителни разпоредби“ от Програмата за управление и разпореждане 
с имоти - общинска собственост за 2017 година, предлагам на Общинския 
съвет да приеме следното решение: 

1. Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2017 година, както следва: 

1.1. Подточка 1.3 от т.1 „Незастроени имоти“ от Раздел II „Прогноза за 
очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, 

управлението и разпореждането с имоти, общинска собственост“ се изменя 
така:  
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„Вещни права – 10 броя – 480 535,00 лв. за Бизнес зона „Перистър”. 

 

1.2. В Раздел III „Описание на имотите, предмет на процедури през 
2017 година“ се правят следните изменения и допълнения: 

1.2.1. Подточка 1.3 от т.1 „Незастроени имоти“ се изменя и допълва, 
както следва: 

 „Вещни права – 10 броя” и се създават нови точки 9 и 10 със 
следното съдържание: 

„9. Имот № 61710.505.7217, находящ се в гр.Разград, ул. „Складова“ 

№ 3,   Бизнес зона „Перистър” – 1 416,00 кв.м.; 

10. Имот № 61710.505.7234, находящ се в гр.Разград, ул. „Мебелна“ 

№ 2, Бизнес зона „Перистър” – 4 247,00 кв.м.”. 

 

2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година, да се отрази 

в интернет страницата на Община Разград. 

Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Георгиева. 
 

 Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Процедура, господин Председател, ако позволите. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, заповядайте. 
 

 Г-н Калоян Монев – ПП „Кауза Разград“ 

Следващите две докладни са свързани директно с тази, тъй като 

касаят за учредяване ОПС точно за същите тези имоти. Ако съветниците 
нямат нищо против, вносителят да ги докладва заедно и да ги гласуваме по 

отделно, тъй като са една и съща тема.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви за това разумно предложение. Има постъпило  

процедурно предложение да обсъдим общо и докладните записки с вх.№ 

524 и вх.№ 525, да проведем обща дискусия и след това ще гласуваме по 

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

кмет на Община Разград 
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Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7217 по кадастралната карта на град Разград 

– Акт за частна общинска собственост № 886/19.01.2011 година по реда 

на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно 

наддаване. 
 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7234 по кадастралната карта на град Разград 

– Акт за частна общинска собственост № 870/12.01.2011 година по реда 

на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно 

наддаване. 

 

Госпожо Георгиева, докладвайте и по другите две еднотипни 

докладни записки. 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Благодаря. 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

В  Община Разград е получено заявление за инвестиционно от 
„СОЦИАЛКАРС“ ЕООД, с.Стражец, община Разград с искане за 
учредяване право на строеж в поземлен имот, първият от посочените в 

предишната докладна записка с идентификатор 61710.505.7217 по 

кадастралната карта на град Разград, находящ се в град Разград, улица 
„Складова” № 3. Предложението е за изграждане на ведомствен 

автоцентър за обслужване на автомобили на един етаж със застроена площ 

до 300,00 кв. м. /триста квадратни метра/. Инвестиционният проект е на 
стойност около 100 000,00 лева /сто хиляди лева/ със срок за изграждане 
до 36 /тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора за 
учредяване на право на строеж, разкриване на не по-малко от 3 бр. /три 

броя/ работни места при пускане на сградата в експлоатация. 

Предложението е разгледано на заседание на комисията по чл.2, ал.3 от 
Наредба № 21, която предлага да се проведе процедура за публичен търг с 
тайно наддаване за учредяване  възмездно безсрочно право на строеж 

върху посочения поземлен имот. 
Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен имот, 

който описах от оценител на недвижими имоти, е в размер на 16 100,00 

лева /шестнадесет хиляди и сто лева/ без ДДС. Съгласно Удостоверение за 
данъчна оценка, издадено от Община Разград, данъчната оценка  на  
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правото  на  строеж  в  същия поземления имот е  в размер на 10 254,80 

лева /десет хиляди двеста петдесет и четири лева и 80 ст./. 
Докладната записка с вх.№ 525. 

Отново се касае за инвестиционно предложение от „ВИТРАНС ВД“ 

ЕООД, с.Гецово, община Разград с искане за учредяване право на строеж в 

поземлен имот с идентификатор 61710.505.7234 по кадастралната карта на 
град Разград, находящ се в град Разград, улица „Мебелна” № 2 в Бизнес 
зона „Перистър“. Предложението е за изграждане на складова база с офис 
за куриерски услуги на един етаж със застроена площ до 120,00 кв. м. /сто 

и двадесет  квадратни метра/. Инвестиционният проект е на стойност около 

80 000,00 лева /осемдесет хиляди лева/ със срок за изграждане до 36 

/тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора за 
учредяване на право на строеж, разкриване на не по-малко от 3 бр. /три 

броя/ работни места при пускане на сградата в експлоатация. Отново 

предложението на комисията по Наредба № 21 е да се проведе публичен 

търг с тайно наддаване за учредяване  възмездно безсрочно право на 
строеж в северната страна на определените граници за застрояване  на 
посочения поземлен имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж, която е в размер на 
6 307,00 лева /шест хиляди триста и седем лева/ без ДДС. Съгласно 

Удостоверение за данъчна оценка, издадено от Община Разград, данъчната 
оценка  на  правото  на  строеж  в  поземления имот е  в размер на 4 101,90 

лева /четири хиляди сто и един лева и 90 ст./. 
Предвид гореизложеното  и на основание чл.21, ал.1, т.8, чл.22, ал.1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37, 

ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.17 от Наредба № 

21 на Общински съвет Разград за управление и разпореждане с имотите 
общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър” 

гр.Разград, във връзка с чл. 33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на 
Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с 
имоти и вещи – общинска собственост, предлагам на Общински съвет 
Разград да приеме следното решение по докладната записка 524: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава 
седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост, за 
учредяване на безсрочно право на строеж в определените граници за 
застрояване на недвижим имот – частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 61710.505.7217, по Акт № 

886/19.01.2011 година за частна общинска собственост, с площ от 1 416,00 

кв.м. /хиляда четиристотин и шестнадесет  квадратни метра/ с адрес: град 
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Разград, улица „Складова” № 3, община Разград, област Разград, с трайно 

предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно 

ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, при  начална 
тръжна цена от 16 100,00 лева /шестнадесет хиляди и сто  лева/ без ДДС, 

определена от независим оценител на недвижими имоти и данъчна оценка 
в размер на 10 254,80 лева /десет хиляди двеста петдесет и четири лева и 

80 ст./, при следните тръжни условия: 

1.1. Застроена площ на новоизградената сграда – до 300,00 кв. м.  

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ 

етаж. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 
1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или 

паркиране в границите на поземления имот, в който е придобито правото 

на строеж. 

1.5. Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет 
и шест/ месеца от датата на подписване на договора. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 3 /три/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването им 

за срок не по-малък от 1 /една/ година. 
По доклана записка с вх.№ 525 диспозитива изглежда по следния 

начин: 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на глава 
седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска собственост, за 
учредяване на безсрочно право на строеж в северната страна на 
определените граници за застрояване на недвижим имот – частна 
общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 

61710.505.7234, по Акт № 870/12.01.2011 година за частна общинска 
собственост, с площ от 4 247,00 кв.м. /четири хиляди двеста четиридесет и 

седем  квадратни метра/ с адрес: град Разград, улица „Мебелна” № 2, 

община Разград, област Разград, с трайно предназначение на територията: 
„Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, 

складов обект“, при  начална тръжна цена от 6 307,00 лева /шест хиляди 

триста и седем лева/ без ДДС, определена от независим оценител на 
недвижими имоти и данъчна оценка в размер на 4 101,90 лева /четири 

хиляди сто и един лева и 90 ст./, при следните тръжни условия: 

1.1. Застроена площ на новоизградената сграда – до 120,00 кв. м.  
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1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 /един/ 

етаж. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 
1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране и/или 

паркиране в границите на поземления имот, в който е придобито правото 

на строеж. 

1.5. Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 /тридесет 
и шест/ месеца от датата на подписване на договора. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 3 /три/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването им 

за срок не по-малък от 1 /една/ година. 
И за двете докладни втора точка: 
2. Възлага на кмета на Община Разград да организира провеждането 

на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на безсрочно право на 
строеж в поземления имот по т.1, да издаде заповед и сключи договор въз 
основа на резултатите от проведения търг. 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Георгиева. Сега по тези докладни записки ще 
чуем становищата на три комисии. Моля за становището на комисията по 

собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, 

По докладна записка 523, проектът за решение бе подкрепен с 8 

гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, а проектите за решение по 524 

и 525 със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Анастасов. Следва да чуем становището на 
постоянната комисия по законност. Заповядайте, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, и трите докладни са подкрепени от постоянната 
комисия по законност, като по 523 със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и 

„въздържали се“, 524 с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, и 525 

със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. И сега моля, господин Божинел Христов да докладва 
за становището на комисията по ТСУ по докладни записки 524 и 525.  

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

И двете докладни са приети и одобрени с мнозинство, като докладна 
записка 524 гласуването е 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, а 
525 е с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, има ли въпроси към вносителя по трите 
докладни записки? Не виждам желаещи. Преминаваме към общи 

разисквания по трите докладни записки. Има ли желаещи да изразят 
становище? Не виждам такива. 

Преминаваме към произнасяне с гласуване по отделно за всяка 
докладна записка. То ще бъде поименно. 

Най – напред подлагам на гласуване проекта за решение по докладна 
записка 523/13.11.2017 г. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление 

и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година, приета 

с Решение № 277  по Протокол № 21 от 31.01. 2017 год. на Общински 

съвет Разград. 

 

Моля режим на гласуване. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

ЗА. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   
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6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова Не участва   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 464 

 

С Решение № 277 по Протокол № 21/31.01.2017 година на 

Общински съвет Разград е приета Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година. 

Съгласно т.1 от Раздел IV „Заключителни разпоредби“ от програмата, 

същата подлежи на актуализация при възникнала необходимост през 

годината. 

Община Разград е собственик на следните имоти: 
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• Поземлен имот с идентификатор 61710.505.7217, находящ се 

в гр.Разград, ул. „Складова“ № 3, по кадастралната карта 

на гр.Разград; 

• Поземлен имот с идентификатор 61710.505.7234, находящ се 

в гр.Разград, ул. „Мебелна“ № 2, по кадастралната карта 

на гр.Разград. 

За реализиране на основната цел на програмата възниква 

необходимостта от включване в нея на посочените имоти.   

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

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8, ал.9 и ал.10 от Закона за общинската собственост 

и т.1 и т.2 от раздел IV „Заключителни разпоредби“ от Програмата за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 

година, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 27 гласа 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя и допълва Програмата за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 277 

по Протокол № 21/31.01.2017 г. на Общински съвет Разград, изменена 

и допълнена с Решение № 408 по Протокол № 29/10.08.2017 г. на 

Общински съвет Разград, както следва: 

1.1. Подточка 1.3 от т.1 „Незастроени имоти“ от Раздел II 

„Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с 

придобиването, управлението и разпореждането с имоти, общинска 

собственост“ се изменя така:  

„Вещни права – 10 броя – 480 535,00 лв. за Бизнес зона „Перистър”. 

 

1.2. В Раздел III „Описание на имотите, предмет на процедури през 

2017 година“ се правят следните изменения и допълнения: 

1.2.1. Подточка 1.3 от т.1 „Незастроени имоти“ се изменя и 

допълва, както следва: 

 „Вещни права – 10 броя” и се създават нови точки 9 и 10 със 

следното съдържание: 

„9. Имот № 61710.505.7217, находящ се в гр.Разград, ул. „Складова“ 

№ 3,   Бизнес зона „Перистър” – 1 416,00 кв.м.; 

10. Имот № 61710.505.7234, находящ се в гр.Разград, ул. „Мебелна“ 

№ 2, Бизнес зона „Перистър” – 4 247,00 кв.м.”. 
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2. Изменението и допълнението на Програмата за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 година, да се 

отрази в интернет страницата на Община Разград. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 16 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към гласуване на докладна записка 524. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7217 по кадастралната карта на град Разград 

– Акт за частна общинска собственост № 886/19.01.2011 година по реда 

на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно 

наддаване. 

Моля режим на гласуване. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

ЗА. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   
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13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова Не участва   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 465 

 

Община Разград е собственик на недвижим имот – частна 

общинска собственост, по Акт № 886/19.01.2011 год. за частна 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7217 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Разград, с адрес: гр. Разград, ул. 

„Складова” № 3, с площ от 1 416,00 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: „Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За друг 

вид производствен, складов обект”. 

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл.1, ал.4 от 

Наредба №21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград стратегически цели е необходимо 

учредяване на ограничени вещни права върху поземлените имоти, 

находящи се на територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на 

представители на бизнеса под различни форми. За учредяване право 
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на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7217 има 

проявен инвеститорски интерес, в резултат на което 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, определена със Заповед № 30 от 

14.01.2016 година и Заповед № 801 от 25.07.2017 година на кмета на 

Община Разград, на свое заседание, проведено на 12.10.2017 година, 

предлага да се проведе процедура за публичен търг с тайно наддаване 

за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в посочения 

имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен 

имот с идентификатор 61710.505.7217 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград за изграждане на едноетажна 

сграда със застроена площ до 300,00 кв. м. /триста квадратни метра/ за 

производствен, складов обект, от „РЕГПАЛ” ЕООД – оценител на 

недвижими имоти, с рег.№ 900300013/14.12.2009 година  на  Камарата 

на   независимите  оценители,  която е в размер на 16 100,00 лева 

/шестнадесет хиляди и сто лева/ без ДДС. Съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК изх.№6705004190/16.10.2017 

година, издадено от Община Разград, данъчната оценка  на  правото  

на  строеж  в  поземления имот с идентификатор 61710.505.7217 е  10 

254,80 лева /десет хиляди двеста петдесет и четири лева и 80 ст./.  

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

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.17 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с чл. 

33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 27 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на 

глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска 

собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в 

определените граници за застрояване на недвижим имот – частна 
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общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7217, по Акт № 886/19.01.2011 година за 

частна общинска собственост, с площ от 1 416,00 кв.м. /хиляда 

четиристотин и шестнадесет  квадратни метра/ по кадастралната 

карта на гр.Разград, одобрена със Заповед РД-18-37/10.03.2008 година 

на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед 

КД-14-17-341/30.11.2010 г. на началника на СГКК-Разград, с адрес: 

град Разград, улица „Складова” № 3, община Разград, област Разград, 

с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на 

трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, при 

съседи: Поземлени имоти с идентификатори 61710.505.7219,  

61710.505.7243, 61710.505.7216, при  начална тръжна цена от 16 100,00 

лева /шестнадесет хиляди и сто  лева/ без ДДС, определена от 

независим оценител на недвижими имоти и данъчна оценка в размер 

на 10 254,80 лева /десет хиляди двеста петдесет и четири лева и 80 ст./, 

при следните тръжни условия: 

1.1. Застроена площ на новоизградената сграда – до 300,00 кв. м. 

/триста квадратни метра/, която да отговаря на изискванията на 

Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с 

Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за 

застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 

/един/ етаж. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 

1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране 

и/или паркиране в границите на поземления имот, в който е 

придобито правото на строеж. 

1.5. Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 

/тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 3 /три/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването 

им за срок не по-малък от 1 /една/ година. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да организира 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на 

безсрочно право на строеж в поземления имот по т.1, да издаде заповед 

и сключи договор въз основа на резултатите от проведения търг. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 17 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към гласуване по докладна записка 525. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7234 по кадастралната карта на град Разград 

– Акт за частна общинска собственост № 870/12.01.2011 година по реда 

на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно 

наддаване. 

Моля режим на гласуване. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

ЗА. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   
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16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова Не участва   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 466 

 

Община Разград е собственик на недвижим имот – частна 

общинска собственост, по Акт № 870/12.01.2011 год. за частна 

общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7234  по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Разград, с адрес: гр. Разград, ул. 

„Мебелна” № 2, с площ от 4 247,00 кв.м., с трайно предназначение на 

територията: „Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За друг 

вид производствен, складов обект”. 

Във връзка с реализирането на регламентираните в чл.1, ал.4 от 

Наредба №21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград стратегически цели е необходимо 

учредяване на ограничени вещни права върху поземлените имоти, 

находящи се на територията на Бизнес зона „Перистър” гр. Разград на 

представители на бизнеса под различни форми. За учредяване право 

на строеж в поземлен имот с идентификатор 61710.505.7234 има 

проявен инвеститорски интерес, в резултат на което комисията по 

чл.2, ал.3 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление 
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и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

Бизнес зона „Перистър” гр. Разград, определена със Заповед № 30 от 

14.01.2016 година и Заповед № 801 от 25.07.2017 година на кмета на 

Община Разград, на свое заседание, проведено на 12.10.2017 година, 

предлага да се проведе процедура за публичен търг с тайно наддаване 

за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в  северната 

страна на определените граници за застрояване  на   посочения имот. 

Изготвена е пазарна оценка на правото на строеж в поземлен 

имот с идентификатор 61710.505.7234 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на град Разград за изграждане на едноетажна 

сграда със застроена площ до 120,00 кв. м. /сто и двадесет  квадратни 

метра/ за производствен, складов обект, от „РЕГПАЛ” ЕООД – 

оценител на недвижими имоти, с рег.№ 900300013/14.12.2009 година  на  

Камарата  на  независимите  оценители,  която  е  в размер на 6 307,00 

лева /шест хиляди триста и седем лева/ без ДДС. Съгласно 

Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК 

изх.№6705004191/16.10.2017 година, издадено от Община Разград, 

данъчната оценка  на  правото  на  строеж  в  поземления имот с 

идентификатор 61710.505.7234 е  4 101,90 лева /четири хиляди сто и 

един лева и 90 ст./.  

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

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.37, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост, чл.17 от Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на Бизнес зона „Перистър” гр.Разград, във връзка с чл. 

33, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 27 

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

 

РЕШИ: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване по реда на 

глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи –общинска 

собственост, за учредяване на безсрочно право на строеж в северната 

страна на определените граници за застрояване на недвижим имот – 

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 61710.505.7234, по Акт № 870/12.01.2011 година за 
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частна общинска собственост, с площ от 4 247,00 кв.м. /четири хиляди 

двеста четиридесет и седем  квадратни метра/ по кадастралната карта 

на гр.Разград, одобрена със Заповед РД-18-37/10.03.2008 година на 

изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед 

КД-14-17-341/30.11.2010 г. на началника на СГКК-Разград, с адрес: 

град Разград, улица „Мебелна” № 2, община Разград, област Разград, с 

трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на 

трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, при 

съседи: Поземлени имоти с идентификатори 61710.505.7247,  

61710.505.7246, при  начална тръжна цена от 6 307,00 лева /шест 

хиляди триста и седем лева/ без ДДС, определена от независим 

оценител на недвижими имоти и данъчна оценка в размер на 4 101,90 

лева /четири хиляди сто и един лева и 90 ст./, при следните тръжни 

условия: 

1.1. Застроена площ на новоизградената сграда – до 120,00 кв. м. 

/сто и двадесет квадратни метра/, която да отговаря на изискванията 

на Наредба № 7 на МРРБ за правила и нормативи за устройство на 

отделните видове територии и устройствени зони и одобрения с 

Решение № 741/27.07.2010 година на Общински съвет Разград план за 

застрояване и план-схеми на Бизнес зона „Перистър” град Разград. 

1.2. Максимална етажност на новоизградената сграда – до 1 

/един/ етаж. 

1.3. Предназначение на новоизградената сграда: производствен, 

складов обект. 

1.4. Инвеститорът се задължава да благоустрои пространството 

около обекта, както и да изгради необходимите места за гариране 

и/или паркиране в границите на поземления имот, в който е 

придобито правото на строеж. 

1.5. Срокът за въвеждане на обекта в експлоатация  - до 36 

/тридесет и шест/ месеца от датата на подписване на договора. 

1.6. Разкриване на не по-малко от 3 /три/ броя работни места в 

тримесечен срок от пускането на обекта в експлоатация и запазването 

им за срок не по-малък от 1 /една/ година. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да организира 

провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за учредяване на 

безсрочно право на строеж в поземления имот по т.1, да издаде заповед 

и сключи договор въз основа на резултатите от проведения търг. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 18 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Колеги, преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 

526. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Актуализиране на арендното плащане и годишната 

наемна цена по сключени договори за аренда и наем на земеделски 

земи – общинска собственост с годишната инфлация за изтеклата 

стопанска година. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград има сключени договори за аренда и за наем на 
земеделска земя – общинска собственост, в които е предвидено да се 
извърши актуализация на арендното плащане и годишната наемна цена, в 

съответствие с годишната инфлация за предходната стопанска година. 
Отчетената от Националния статистически институт годишна 

инфлация за периода септември 2017 г. спрямо септември 2016 г. е 2,1 %, 

което налага да се сключат анекси към договорите за аренда и наем на 
земеделска земя – общинска собственост, отразяващи актуализацията на 
арендното плащане и годишната наемна цена. 

Комисията по чл.2 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград 

обсъдила това обстоятелство и е приела решение да бъдат актуализирани 

всички договори за аренда и наем, съдържащи клаузи за актуализация.  

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

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

връзка със сключени договори за аренда и наем на земеделска земя – 

общинска собственост,  предлагам на Общинския съвет да приеме 
следното решение: 
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1. Да се увеличи с 2,1 %  размера на арендното плащане и годишната 
наемна цена по сключени от Община Разград договори за аренда и наем на 
земеделска земя – общинска собственост. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да сключи анекси към 

договорите за аренда и наем на земеделска земя – общинска собственост, 
отразяващи промяната на арендното плащане и годишната наемна цена. 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Сега ще чуем становищата на четири постоянни 

комисии. Най-напред, моля за становището на комисията по бюджет. 
 

Г-жа Марина Христова – член на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение с 6 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ няма. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Моля за становището на комисията по собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепи 

проекта за решение. 
  

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Комисията по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, подкрепя проекта. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Комисията по околна среда. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви. 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Настоящата докладна записка с вх. № 526 бе разгледана в 

постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и ловно 

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

проекта за решение. Благодаря Ви. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря и аз, госпожо Френкева. Давам възможност за поставяне 
на въпроси. Заповядайте, който желае. Не виждам желаещи за поставяне на 
въпроси. Моля за становища, предложения и съображения. Не виждам 

желаещи и за това. Преминаваме към гласуване. По този въпрос 
гласуването ще бъде поименно. Режим на гласуване. Моля гласувайте. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

ЗА. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   
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26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 467 

 

Община Разград има сключени договори за аренда и за наем на 

земеделска земя – общинска собственост, в които е предвидено да се 

извърши актуализация на арендното плащане и годишната наемна 

цена, в съответствие с годишната инфлация за предходната стопанска 

година. 

Отчетената от Националния статистически институт годишна 

инфлация за периода септември 2017 г. спрямо септември 2016 г. е 2,1 

%, което налага да се сключат анекси към договорите за аренда и 

наем на земеделска земя – общинска собственост, отразяващи 

актуализацията на арендното плащане и годишната наемна цена. 

Комисията по чл.2 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград 

за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост е обсъдила това обстоятелство и е приела 

решение да бъдат актуализирани всички договори за аренда и наем, 

съдържащи клаузи за актуализация с годишната инфлация за 

изтеклата стопанска година, като се увеличи арендното плащане и 

годишната наемна цена с 2,1 %.  

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

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

администрация, във връзка със сключени договори за аренда и наем 

на земеделска земя – общинска собственост,  Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 27 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 



166 

 

 

 

1. Да се увеличи с 2,1 %  размера на арендното плащане и 

годишната наемна цена по сключени от Община Разград договори за 

аренда и наем на земеделска земя – общинска собственост. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да сключи анекси към 

договорите за аренда и наем на земеделска земя – общинска 

собственост, отразяващи промяната на арендното плащане и 

годишната наемна цена. 

 Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и на Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от 
приемането му. 

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 

С Т А Т И Я 19 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Преминаваме, колеги към докладна записка с вх.№ 527. 

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

кмет на Община Разград 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост на 

собственици на законно построена в него сграда. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Васил Василев Митев и Гергина Георгиева Митева са собственици 

на вилна и селскостопанска сгради, съгласно Нотариален акт за 
собственост на недвижим имот. Сградите са изградени в общински 

поземлен имот с идентификатор 61710.609.2548 по кадастралната карта на 
гр.Разград, с площ от 1 002,00 кв.м., с трайно предназначение на 
територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Друг вид нива, с 
адрес: гр.Разград, местност „Арменски лозя”. Имотът е актуван с Акт № 

2833/01.11.2017 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост № 

2737/25.03.2016 г. С молба до Община Разград собствениците на сградите 
са изявили желание да закупят гореописания имот. 
 Изготвена е пазарна оценка от оценител на земеделски земи и трайни 

насаждения, която е в размер на 1 499,00 лв. Съгласно Удостоверение за 
данъчна оценка, издадено от Община Разград същата е в размер на 174,50 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, 

ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.28 и чл.28а от 
Наредба № 2 на Общински съвет Разград предлагам на Общинския съвет 
да вземе следното решение: 

1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска собственост, 
актуван с Акт № 2833/01.11.2017 г. за поправка на Акт за частна общинска 
собственост № 2737  от 25.03.2016 г., представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.609.2548 по кадастралната карта на гр.Разград, с 
площ от 1 002,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: 
Земеделска и начин на трайно ползване: Друг вид нива, с адрес: гр.Разград, 

местност „Арменски лозя”, на собствениците на построените в него вилна 
и селскостопанска сгради Васил Василев Митев и Гергина Георгиева 
Митева, на пазарна цена в размер на 1 499,00 лв. (хиляда четиристотин 

деветдесет и девет лева), определена от оценител на земеделски земи и 

трайни насаждения, при данъчна оценка в размер на 174,50 лв. (сто 

седемдесет и четири лева и петдесет стотинки). 

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

договор за продажба на имота, описан в т.1. 

Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви, госпожо Георгиева. По тази докладна записка ще чуем 

становището на две комисии. Най-напред по собственост. Заповядайте, 
господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, комисията подкрепи проекта за решение, без 
„против“ и „въздържали се“. 

  

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Комисията по законност. Заповядайте, господин 

Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Колеги, имате думата за въпроси. Има ли такива? Няма. 
Преминаваме към разисквания. Има ли желаещи? Няма. Преминаваме към 

гласуване, което ще бъде поименно и с квалифицирано мнозинство. Режим 

на гласуване. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

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

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 468 

 

Васил Василев Митев и Гергина Георгиева Митева са 

собственици на вилна и селскостопанска сгради, съгласно Нотариален 

акт за собственост на недвижим имот № 148, том 6 рег. № 7290, дело № 

964 от 10.10.2017 г. на нотариус Роска Иванова – нотариус с рег.№ 378 

по регистъра на Нотариалната камара. Сградите са изградени в 

общински поземлен имот с идентификатор 61710.609.2548 по 

кадастралната карта на гр.Разград, одобрена със заповед № РД-18-

37/10.03.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със 

заповед № 18-5299-04.07.2016 г. на Началника на СГКК-Разград, с 

площ от 1 002,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Друг вид нива, с адрес: 

гр.Разград, местност „Арменски лозя”. Имотът е актуван с Акт № 

2833/01.11.2017 г. за поправка на Акт за частна общинска собственост 

№ 2737/25.03.2016 г. С молба до Община Разград собствениците на 

сградите са изявили желание да закупят гореописания имот. 

 Изготвена е пазарна оценка от Невяна Найденова – Ненова – 

оценител на земеделски земи и трайни насаждения, съгласно 

сертификат рег.№810100049/01.12.2010 г. на Камарата на независимите 

оценители в България, която е в размер на 1 499,00 лв. (хиляда 

четиристотин деветдесет и девет лева). Съгласно Удостоверение за 

данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК с изх.№ 6705004401/31.10.2017 

г. на Община Разград данъчната оценка на имота е в размер на 174,50 

лв. (сто седемдесет и четири лева и петдесет стотинки). 

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

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската 

собственост и чл.28 и чл.28а от Наредба № 2 на Общински съвет 

Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, Общински съвет Разград, след поименно 

гласуване, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 
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1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт № 2833/01.11.2017 г. за поправка на Акт за 

частна общинска собственост № 2737  от 25.03.2016 г., представляващ 

поземлен имот с идентификатор 61710.609.2548 по кадастралната 

карта на гр.Разград, одобрена със заповед № РД-18-37/10.03.2008 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, изменена със заповед № 18-5299-

04.07.2016 г. на Началника на СГКК-Разград, с площ от 1 002,00 кв.м., 

с трайно предназначение на територията: Земеделска и начин на 

трайно ползване: Друг вид нива, с адрес: гр.Разград, местност 

„Арменски лозя”, при граници на имота: имоти с идентификатори 

61710.609.2546, 61710.609.2552; 61710.609.2551; 61710.609.2550; 

61710.609.2549; 61710.801.9502 и 61710.609.2547, на собствениците на 

построените в него вилна и селскостопанска сгради Васил Василев 

Митев и Гергина Георгиева Митева, на пазарна цена в размер на 1 

499,00 лв. (хиляда четиристотин деветдесет и девет лева), определена 

от оценител на земеделски земи и трайни насаждения, при данъчна 

оценка в размер на 174,50 лв. (сто седемдесет и четири лева и петдесет 

стотинки). 

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

сключи договор за продажба на имота, описан в т.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. 

 Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 20 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Сега, уважаеми съветници, преминаваме към разглеждане на 
докладна записка с вх.№ 528. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – заместник – кмет на 
Община Разград 

Относно: Изменение и допълнение на Годишен план за развитие 

на социалните услуги в община Разград за 2018 г. 

Заповядайте, господин Хасанов. 

 

Г-н Ердинч Хасанов – заместник – кмет на Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
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В съответствие с разпоредбите на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 
социално подпомагане и чл. 36„б“, ал. 4 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане, Общински съвет Разград с Решение № 

334 по Протокол № 24 от проведено на 27.04.2017 г. заседание е приел 

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Разград за 2018 

г., в който са отразени броят, видът и капацитетът на социалните услуги, 

които се предлагат да бъдат открити на територията на община Разград. 

С Решение № 382 по Протокол № 27 от проведено на 27.06.2017 г. 
заседание на Общински съвет Разград, Годишният план за развитие на 
социалните услуги в община Разград за 2018 г. е допълнен. 

С последващи решения на Общински съвет Разград са приети 

изменения и допълнения в Анализа на потребностите от социални услуги в 

Община Разград и в Общинската стратегия за развитие на социалните 
услуги 2017-2021 г. в Община Разград, които касаят промяна във вида на 
социалната услуга – „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ 

с.Просторно в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 
психични разстройства“ с.Просторно. 

Със Заповед № РД01-0884 от 24.07.2017 г. на Изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане е променен капацитетът на 
Дневен център за деца с увреждания гр. Разград, с административен адрес: 
гр.Разград, ж.к. „Орел“ № 30 от 30 места на 25 места. 

Изложеното налага да бъде изменен и допълнен Годишният план за 
развитие на социалните услуги в община Разград за 2018 г., като в него се 
включат посочените по-горе промени. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 22, ал. 

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

19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане, предлагам на вашето 

внимание д авземете следното решение: 
Изменя и допълва Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Разград за 2018 г., както следва: 
§ 1. В Раздел I „Действащи социални услуги на територията на община 

Разград“, в № 7 социалната услуга „Защитено жилище за лица с психични 

разстройства с. Просторно, общ. Разград (ДДД) капацитет 10 места“ отпада 
от колона 5 „Времеви график за 2018 г.“ и в колона 6 „Финансиране 
(източник, сума)“ текста „съгласно СДДД за 2018 г.“ се заменя с текста 
„Промяна вида на социалната услуга в ЦНСТПЛПР“. 

 

§ 2. В Раздел II „Новоразкриващи се социални услуги“, след № 26, се 
създава нов № 27 със следното съдържание: 
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№ Вид 

дейност/услуга/ 

мярка  

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местоположение 

(нас. място) 

Времеви график за 2018 г. Финансиране  

(източник, 

сума) 

Изпълняваща 

организация, 

отговорник  Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 

10-12 

II. НОВОРАЗКРИВАЩИ СЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

27. ЦНСТ за 

пълнолетни 

лица с 

психични 

разстройства 

с. Просторно, 

общ. Разград 

(ДДД) 

капацитет 12  

места 

 

Социална услуга, 

резидентен тип, 

която се 

предоставят в 

среда, близка до 

семейната с цел 

създаване на 

условия за 

подпомагане,  

взаимопомощ, 

ефективна защита и 

социална 

интеграция на 

хората с 

увреждания. 

Услугата включва 

дейности насочени 

към 

индивидуализиране 

на грижата, 

подкрепа за 

личностно развитие 

и за изграждане на 

умения за 

самостоятелен и 

независим живот, 

създаване на 

условия и 

възможности за 

лицата да участват 

равноправно в 

живота на местната 

общност. 

Целеви групи: Лица 

с психични 

разстройства, 

установена с 

протокол от ЛКК 

и/или с Експертно 

решение на 

ТЕЛК/НЕЛК, за 

които са изчерпани 

възможностите за 

живот в семейна 

среда или е 

с. Просторно, 

общ. Разград 

х х х х Планирана 

промяна във 

вида на 

социалната 

услуга от 

ЗЖЛПР 

съгласно 

СДДД  

за 2018 г. 

 

Община  

Разград 
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необходимо да 

бъдат подкрепени, 

за да водят 

самостоятелен 

начин на живот. 
 

 

§ 3. Номерата 27, 28, 29, стават съответно - 28, 29 и 30.  

§ 4. В Раздел I „Действащи социални услуги на територията на община 
Разград“, № 12, колона 2 „Вид дейност/услуга/мярка“ - „Дневен център за 
деца с увреждания гр. Разград (ДДД), капацитет 30 места“, се променя 
капацитетът от 30 на 25 места. 

Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви, господи Хасанов. Две комисии ще докладват по тази 

докладна записка. Най-напред да чуем становището на комисията по 

социална политика. Заповядайте. 
 

Г-н Стефан Стефанов – заместник – председател на ПК 

Благодаря Ви, господин Председател. Постоянната комисия 
подкрепи докладната записка и проекта за решение с 4 гласа „ЗА“, 

„против“ и „въздържали се“ няма. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. И комисията по законност, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С пълно единодушие от 5 гласа, без „против“ и „въздържали се“, 

комисията подкрепя проекта. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Колеги, има ли въпроси към вносителя? Не виждам. 

Преминаваме към разисквания по докладната. Има ли желаещи? Няма 
желаещи. Преминаваме към гласуване по докладната. Режим на гласувне. 
Моля гласувайте. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 
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ЗА. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

ЗА. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 469 

 

В съответствие с разпоредбите на чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

социално подпомагане и чл. 36„б“, ал. 4 от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане, Общински съвет Разград с 

Решение № 334 по Протокол № 24 от проведено на 27.04.2017 г. 

заседание е приел Годишен план за развитие на социалните услуги в 

община Разград за 2018 г., в който са отразени броят, видът и 

капацитетът на социалните услуги, които се предлагат да бъдат 

открити на територията на община Разград. 

С Решение № 382 по Протокол № 27 от проведено на 27.06.2017 г. 

заседание на Общински съвет Разград, Годишният план за развитие на 

социалните услуги в община Разград за 2018 г. е допълнен.  

С последващи решения на Общински съвет Разград са приети 

изменения и допълнения в Анализа на потребностите от социални 

услуги в Община Разград и в Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги 2017-2021 г. в Община Разград, които касаят 

промяна във вида на социалната услуга – „Защитено жилище за лица 

с психични разстройства“ с.Просторно в „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ 

с.Просторно. 

Със Заповед № РД01-0884 от 24.07.2017 г. на Изпълнителния 

директор на Агенция за социално подпомагане е променен 

капацитетът на Дневен център за деца с увреждания гр. Разград, с 

административен адрес: гр.Разград, ж.к. „Орел“ № 30 от 30 места на 25 

места. 

Изложеното налага да бъде изменен и допълнен Годишният план 

за развитие на социалните услуги в община Разград за 2018 г., като в 

него се включат посочените по-горе промени. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
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и чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане, Общински 

съвет Разград, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

няма, 

Р Е Ш И: 

 

Изменя и допълва Годишен план за развитие на социалните услуги 

в община Разград за 2018 г., както следва: 

§ 1. В Раздел I „Действащи социални услуги на територията на 

община Разград“, в № 7 социалната услуга „Защитено жилище за лица 

с психични разстройства с. Просторно, общ. Разград (ДДД) капацитет 

10 места“ отпада от колона 5 „Времеви график за 2018 г.“ и в колона 6 

„Финансиране (източник, сума)“ текста „съгласно СДДД за 2018 г.“ се 

заменя с текста „Промяна вида на социалната услуга в ЦНСТПЛПР“. 

 

§ 2. В Раздел II „Новоразкриващи се социални услуги“, след № 26, 

се създава нов № 27 със следното съдържание: 
 

№ Вид 

дейност/услуга/ 

мярка  

Описание на 

дейността (какво е 

планирано за 

периода) 

Местоположение 

(нас. място) 

Времеви график за 2018 г. Финансиране  

(източник, 

сума) 

Изпълняваща 

организация, 

отговорник  Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 

10-12 

II. НОВОРАЗКРИВАЩИ СЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

27. ЦНСТ за 

пълнолетни 

лица с 

психични 

разстройства 

с. Просторно, 

общ. Разград 

(ДДД) 

капацитет 12  

места 

 

Социална услуга, 

резидентен тип, 

която се 

предоставят в 

среда, близка до 

семейната с цел 

създаване на 

условия за 

подпомагане,  

взаимопомощ, 

ефективна защита и 

социална 

интеграция на 

хората с 

увреждания. 

Услугата включва 

дейности насочени 

към 

индивидуализиране 

на грижата, 

подкрепа за 

личностно развитие 

и за изграждане на 

умения за 

с. Просторно, 

общ. Разград 

х х х х Планирана 

промяна във 

вида на 

социалната 

услуга от 

ЗЖЛПР 

съгласно 

СДДД  

за 2018 г. 

 

Община  

Разград 
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самостоятелен и 

независим живот, 

създаване на 

условия и 

възможности за 

лицата да участват 

равноправно в 

живота на местната 

общност. 

Целеви групи: Лица 

с психични 

разстройства, 

установена с 

протокол от ЛКК 

и/или с Експертно 

решение на 

ТЕЛК/НЕЛК, за 

които са изчерпани 

възможностите за 

живот в семейна 

среда или е 

необходимо да 

бъдат подкрепени, 

за да водят 

самостоятелен 

начин на живот. 
 

 

§ 3. Номерата 27, 28, 29, стават съответно - 28, 29 и 30.  

§ 4. В Раздел I „Действащи социални услуги на територията на 

община Разград“, № 12, колона 2 „Вид дейност/услуга/мярка“ - 

„Дневен център за деца с увреждания гр. Разград (ДДД), капацитет 30 

места“, се променя капацитетът от 30 на 25 места, считано от 

01.08.2017 г., на основание Заповед № РД01-0884/24.07.2017 г. на 

Изпълнителния директор на АСП.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я 21 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 529. 
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Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на 
Община Разград 

Относно: Промяна на вида на социална услуга в общността – 

резидентен тип, делегирана държaвна дейност. 

Заповядайте, господин кмете. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

В изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните 
услуги в Община Разград (2017-2021) и Годишния план за действие по 

изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в 

Община Разград за 2018 г. е планирана промяна на вида на социалната 
услуга „Защитено жилище за лица с психични разстройства“ /ЗЖЛПР/ с. 
Просторно, общ. Разград в Център за настаняване от семеен тип за 
пълнолетни лица с психични разстройства /ЦНСТПЛПР/. 

Необходимостта от промяната е във връзка с увеличения брой 

регистрирани лица в Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград, в 

регистъра на чакащи за настаняване за социални услуги за пълнолетни 

лица с психични разстройства, които към настоящия момент са общо 108 

лица, от които за ЦНСТПЛПР - 74 лица и за ЗЖЛПР – 34 лица и 

запълнения капацитет на функциониращите към момента социални услуги 

за пълнолетни лица с психични разстройства на територията на община 
Разград. 

Към момента ЗЖЛПР е с капацитет 10 места и на основание 
изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за 
социално подпомагане /ППЗСП/ в § 1., т.27 от Допълнителните 
разпоредби, от 2018 г. капацитетът на социалната услуга ще бъде намален 

до 8 места. Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 
психични разстройства /ЦНСТПЛПР/ е алтернативна форма на социална 
услуга, обхващаща по-голям брой лица, като същата ще бъде с капацитет 
12 места. Това ще позволи обхващане на повече лица в риск на 
територията на Община Разград, чрез задоволяване на ежедневните 
потребности на пълнолетните лицата с психични разстройства. 

Социалната услуга ЦНСТПЛПР ще се помещава в същата сграда и 

помещения, в които към момента функционира ЗЖЛПР с административен 

адрес: общ. Разград, с. Просторно, ул. „Дунав“ № 19 А. Материалната база 
позволява местата да бъдат увеличени от 10 на 12 места.  

Съгласно разпоредбите на чл 36в от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане, по предложение на директора на 
регионалната дирекция за социално подпомагане изпълнителният директор 

на Агенцията за социални подпомагане разрешава промяна на вида на 
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социални услуги, когато са делегирани от държавата дейности. Към 

предложението следва да бъде приложено мотивирано 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 и 

чл.36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

решение: 
1. Дава съгласие от 01.02.2018 г да бъде променен видът на 

социалната услуга резидентен тип „Защитено жилище за лица с психични 

разстройства“, с капацитет 10 места, в социална услуга резидентен тип 

,,Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства“, с капацитет 12 места, като делегирана от държавата дейност 
с административен адрес: с. Просторно, общ. Разград, ул. „Дунав“ № 19А. 

2. Възлагам на Кмета на Община Разград да изпрати решението на 
директора на Регионалана дирекция за социалнао подпомагане гр. Разград 

за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенциа за 
социално подпомагане. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Две комисии ще докладват по този въпрос. Най-напред да чуем 

комисията по социална политика. Заповядайте. 
 

Г-н Стефан Стефанов – заместник – председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение с 5 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ няма. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И комисията по законност, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепя 
проекта за решение. Като тук сега до като кметът на общината прочете  
решението, май е допусната грешка във втора точка от решението, че е 
„възлага на Кмета“, а не „Възлагам“. Има едно „м“, трябва да се махне, 
защото така малко звучи. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Да. Благодаря Ви, господин Монев и за това, че следите и 

редакцията. Техническа грешка наистина. Въпроси, колеги, има ли? Няма. 
Мнения и предложения по докладната, има ли, колеги? Няма желаещи. 

Преминаваме в режим на гласуване. Моля гласувайте. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 470 

 

В изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в Община Разград (2017-2021) и Годишния план за 

действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 

социалните услуги в Община Разград за 2018 г. е планирана промяна 

на вида на социалната услуга „Защитено жилище за лица с психични 

разстройства“ /ЗЖЛПР/ с. Просторно, общ. Разград в Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства /ЦНСТПЛПР/. 

Необходимостта от промяната е във връзка с увеличения брой 

регистрирани лица в Дирекция „Социално подпомагане“ – Разград, в 

регистъра на чакащи за настаняване за социални услуги за 

пълнолетни лица с психични разстройства, които към настоящия 

момент са общо 108 лица, от които за ЦНСТПЛПР - 74 лица и за 

ЗЖЛПР – 34 лица и запълнения капацитет на функциониращите към 

момента социални услуги за пълнолетни лица с психични 

разстройства на територията на община Разград. 

Към момента ЗЖЛПР е с капацитет 10 места и на основание 

изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане /ППЗСП/ в § 1., т.27 от Допълнителните 

разпоредби, от 2018 г. капацитетът на социалната услуга ще бъде 

намален до 8 места. Центърът за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с психични разстройства /ЦНСТПЛПР/ е 

алтернативна форма на социална услуга, обхващаща по-голям брой 

лица, като същата ще бъде с капацитет 12 места. Това ще позволи 

обхващане на повече лица в риск на територията на Община Разград, 

чрез задоволяване на ежедневните потребности на пълнолетните 

лицата с психични разстройства. 
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Социалната услуга ЦНСТПЛПР ще се помещава в същата 

сграда и помещения, в които към момента функционира ЗЖЛПР с 

административен адрес: общ. Разград, с. Просторно, ул. „Дунав“ № 19 

А. Материалната база позволява местата да бъдат увеличени от 10 на 

12 места.  

Съгласно разпоредбите на чл 36в от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане, по предложение на директора на 

регионалната дирекция за социално подпомагане изпълнителният 

директор на Агенцията за социални подпомагане разрешава промяна 

на вида на социални услуги, когато са делегирани от държавата 

дейности. Към предложението следва да бъде приложено мотивирано 

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 и чл.36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане, Общински съвет Разград, с 22 гласа 

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

 

РЕШИ 

 

1. Дава съгласие от 01.02.2018 г да бъде променен видът на 

социалната услуга резидентен тип „Защитено жилище за лица с 

психични разстройства“, с капацитет 10 места, в социална услуга 

резидентен тип ,,Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с психични разстройства“, с капацитет 12 места, като делегирана 

от държавата дейност с административен адрес: с. Просторно, общ. 

Разград, ул. „Дунав“ № 19А. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да изпрати решението на 

директора на Регионалана дирекция за социалнао подпомагане гр. 

Разград за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на 

Агенциа за социално подпомагане. 

Настоящатото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 
Разград и на Областния управител на Обслат Разград в 7-дневен срок от 
приемането му. 

Решението подлежи на оспорване по реда и в срока по АПК пред 

Административен съд гр. Разград. 

 

С Т А Т И Я 22 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, преминаваме към докладна записка с вх.№ 537. 

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

Относно: Сключване на допълнително споразумение към 

Договор № 331 от 15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет: 

„Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, 

неговото управление и поддържане след въвеждането му в 

експлоатация на риск на концесионера“. 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря. 

В Община Разград е получено писмо от изпълнителния директор на 
ПФК „Лудогорец 1945“ ЕАД гр.Разград, с направено предложение за 
изменение на Договор №331/15.12.2016 г. за концесия за строителство с 
предмет: „Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, 

неговото  управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация 
на риск на концесионера“. Предложението включва промяна на 
последователността на изпълнение на строително – монтажните работи в 

сектори „А“ и „Г“. Съгласно сега действащият договор, сектор „А“ трябва 
да бъде реконструиран и модернизиран в рамките на първите 5 години от 
срока на концесията, а сектор „Г“ – през следващите 5 години. 

Необходимостта от тази промяна се обосновава от изискванията на УЕФА 

за инфраструктурни  критерии на стадионите и наредбите, 
регламентиращи отделните турнири, организирани от УЕФА. Към 

настоящия момент  секторът за гости – сектор  „Г“ се явява непригоден за 
настаняване на фенове на гостуващите отбори, по време на футболни 

срещи от Шампионската лига и Лига Европа. 
Промяната на последователността на дейностите по извършване на 

реконструкцията и модернизацията на секторите, няма да доведе до 

неизпълнение на задължението на концесионера, за срок от 10 години да 
направи предвидените в концесионния договор инвестиции в общ размер 

на 18 500 000 лв. 

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

1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.70, 

ал.1 във връзка с чл. 71, ал. 2 от Закона за концесиите, чл. 39 от Договор № 

331/15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет: „Реконструкция и 

модернизация на стадион „Лудогорец арена“, неговото управление и 
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поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на 
концесионера“ и мотивирано предложение с вх.№ АО-05-03-

9404/20.11.2017 г. на ПФК „Лудогорец 1945“ ЕАД гр.Разград, предлагам на 
Общински съвет Разград да вземе следното решение: 

1. Приема направеното от  ПФК „Лудогорец 1945“ ЕАД гр.Разград 

предложение за изменение на Договор №331/15.12.2016 г. за концесия за 
строителство с предмет: „Реконструкция и модернизация на стадион 

„Лудогорец арена“, неговото  управление и поддържане след въвеждането 

му в експлоатация на риск на концесионера“, неразделна част от 
настоящото решение.   

2. Възлага на кмета на Община Разград да сключи приложеното към 

настоящото решение допълнително споразумение към Договор № 

331/15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет: „Реконструкция и 

модернизация на стадион „Лудогорец арена“, неговото  управление и 

поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на 
концесионера“. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин кмете. Тази докладна записка е разгледана в 

две комисии. Най-напред ще чуем становището на постоянната комисия по 

собственост. Заповядайте, господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И моля, господин Монев да докладва за комисията по законност. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Комисията подкрепя проекта за решение с 6 гласа „ЗА“, без „против“ 

и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, имате възможност да поставите въпроси към вносителя. Има 
ли желаещи да поставят въпроси? Не виждам желаещи. Преминаваме към 

дискусия по докладната записка. Има ли желаещи да изразят становище и 

да направят предложение? Няма желаещи за това. Преминаваме към режим 

на гласуване поименно и квалифицирано мнозинство. Моля гласувайте. 
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Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

ЗА. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

ЗА. 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

28.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Не участва   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   
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33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 471 

 

Община Разград има сключен Договор № 331/15.12.2016 г. за 

концесия за строителство с предмет: „Реконструкция и модернизация 

на стадион „Лудогорец арена“, неговото  управление и поддържане 

след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера“ с ПФК 

„Лудогорец 1945“ ЕАД гр.Разград. С писмо с вх.№ АО-05-03-

9404/20.11.2017 г. концесионерът е направил предложение за 

изменение на договора, с което се иска да се промени 

последователността на изпълнение на строително – монтажните 

работи на сектори „А“ и „Г“. Съгласно сега действащият договор 

сектор „А“ трябва да бъде реконструиран и модернизиран в рамките 

на първите 5 години от срока на концесията, а сектор „Г“ – през 

следващите 5 години. Мотивите, които са посочени в депозираното 

предложение са свързани с изискванията, установени в Наредбата на 

УЕФА за инфраструктурни критерии на стадионите и наредбите, 

регламентиращи отделните турнири, организирани от УЕФА. 

Концесионерът е изразил намерението си през периода на извършване 

на строително – монтажните работи, да създаде условия за провеждане 

на футболни срещи от подобен ранг, т.е експлоатацията на обекта да 

бъде възможна паралелно с извършването на реконструкцията му. В 

направеното предложение не е налице промяна на обекта на 

концесията, общия размер на инвестициите, както и на общия срок за 

изпълнението им. Към предложението е приложен проект на 

Допълнително споразумение към Договор №331/15.12.2016 г. за 

концесия за строителство с предмет: „Реконструкция и модернизация 

на стадион „Лудогорец арена“, неговото  управление и поддържане 

след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера“. 

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

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.70, ал.1 във връзка с чл. 71, ал. 2 от Закона за 

концесиите, чл. 39 от Договор № 331/15.12.2016 г. за концесия за 

строителство с предмет: „Реконструкция и модернизация на стадион 

„Лудогорец арена“, неговото управление и поддържане след 



185 

 

 

 

въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера“ и 

мотивирано предложение с вх.№ АО-05-03-9404/20.11.2017 г. на ПФК 

„Лудогорец 1945“ ЕАД гр.Разград, Общински съвет Разград, след 

поименно гласуване, с 26 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма, 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема направеното от  ПФК „Лудогорец 1945“ ЕАД 

гр.Разград предложение за изменение на Договор №331/15.12.2016 г. за 

концесия за строителство с предмет: „Реконструкция и модернизация 

на стадион „Лудогорец арена“, неговото  управление и поддържане 

след въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера“, 

неразделна част от настоящото решение.   

2. Възлага на кмета на Община Разград да сключи приложеното 

към настоящото решение допълнително споразумение към Договор № 

331/15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет: 

„Реконструкция и модернизация на стадион „Лудогорец арена“, 

неговото  управление и поддържане след въвеждането му в 

експлоатация на риск на концесионера“. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

                                

  
                                                

 
 

 

До 

Кмета на Община Разград 
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Относно: Договор № 331/15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет: реконструкция и 

модернизация на стадион „ЛУДОГОРЕЦ АРЕНА", неговото управление и поддържане след 

въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера 

 

Уважаеми господин Кмет на Община Разград, 

 

По силата на посочения по-горе Договор за концесия за строителство с предмет: реконструкция 

и модернизация на стадион „ЛУДОГОРЕЦ АРЕНА", неговото управление и поддържане след 

въвеждането му в експлоатация на риск на концесионера (концесионния договор), на 

представляваното от мен дружество „Професионален футболен клуб Лудогорец 1945" ЕАД, в 

качеството му на концесионер, е предоставено правото на реконструкция и модернизация на 

обекта на концесията - публична общинска собственост и неговото управление и поддържане 

след въвеждането му в експлоатация със собствени средства и на свой риск, както и правото на 

концесионера да експлоатира обекта на концесия, да извършва стопанска дейност и да 

получава приходи от тези дейности за срока на концесията в съответствие с клаузите на 

концесионния договор. 

Съгласно чл.13 от концесионния договор, строително-монтажните работи на обекта на 

концесията включват проектиране, строителство, реконструкция и модернизация на секторите 

„А", „В" и „Г" в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и разрешения за строеж. 

Общият срок за извършване на строително-монтажните работи е 10 (десет) години, считано от 

сключване на договора, като КОНЦЕДЕНТЪТ допуска етапно строителство, при, следните 

условия: 

 

1. І-ви етап - със срок на изпълнение първите 5 (пет) години от срока на концесията, обхваща 

проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и въвеждане в експлоатация на: 

                                

  
 

- Сектор „А" с проектиране и реконструкция на трибуна; паркинг; съблекални за отборите със 

съответните санитарни помещения; помещения за съдии, делегати, допинг контрол, първа 
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помощ; микс зона, водеща футболистите към терена; работни помещения за медии, с 

конферентна зала, бюфет и санитарни възли; технически помещения; осигуряване на 

самостоятелни входове за футболистите до стадиона, на ВИП гостите до съответното място и на 

зрителите до трибуните; под трибуната - изграждане на санитарни възли, бюфети, помещение 

за първа помощ за зрители; ВИП зона с места за гости, барове, места за хранене и кухня, 

санитарни възли; офиси и заседателна зала; главна платформа за ТВ-камери, телевизионни 

студиа с апаратна и помещения за видеоконтрол и управление на стадиона; осигуряване на 

комуникационни ядра, евакуационни изходи и места за хора с увреждания. На север от Сектор 

„А” ~ изграждане на ВИП паркинг с 90 (деветдесет) паркоместа; 

 

- Сектор „В" с проектиране и реконструкция на трибуна, изграждане на паркинг за 48 

(четиридесет и осем) места с достъп на нивото на терена; санитарни възли; технически 

помещения; помещения за първа помощ; бюфети. 

 

2. ІІ-ри етап - за следващите 5 (пет) години, обхваща проектиране, строителство, 

реконструкция, модернизация и въвеждане в експлоатация на: 

 

- Сектор „Г" с проектиране и реконструкция на трибуна; санитарни възли; помещения за първа 

помощ; бюфети.,, 

 

В съответствие с изискванията, поставени от концедента, относно срока за извършване на 

реконструкцията и модернизацията и минималния размер на инвестициите и въз основа на 

нашето предложение, представено в хода на процедурата, в чл. 22, ал.1 от концесионния 

договор са определени инвестициите за първите 10 г. - в общ размер 18 500 000 лв., без ДДС, 

от които през първите 5 години следва да бъдат вложени 16 700 000 лева, а през следващите 5 

години-1 800 000 лева. 

 

Непосредствено след сключването на концесионния договор, концесионерът започна 

реконструкцията на обекта на концесия, като към настоящия момент е извършена 

реконструкцията на Сектор „В", в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и 

издаденото разрешение за строеж, като само за тези няколко месеца са инвестирани повече от 

6 000 000 лева. Целта на концесионера е в максимално кратки срокове да извърши цялостната 

реконструкция на Стадион „Лудогорец Арена", с оглед постигане на обявената и от концедента 

основна цел за предоставянето на този обект на концесия, а именно: изграждането на модерно 

футболно съоръжение, което да отговаря на изискванията на УЕФА за провеждане на футболни 

срещи от турнирите на Лига Европа и Шампионска лига, както и осигуряването на качествени 

дългосрочни и ефективни спортни услуги. 

 

Както Ви е известно, на стадиона вече бяха проведени срещи от груповите фази на Лига Европа, 

сезон 2017-2018 г., които до настоящия момент, както и футболните срещи от Шампионска 

лига, се провеждаха на Националния стадион „Васил Левски", който единствено отговаряше в 

по-голяма степен на изискванията на УЕФА, относно инфраструктурата на стадионите. 

 

За да се разреши провеждането на подобни футболни срещи, на даден стадион, последният 

следва да отговаря на определени изисквания, установени в Наредбата на УЕФА за 

инфраструктурните критерии на стадионите и наредбите, регламентиращи отделните турнири, 

организирани от УЕФА. Стремежът на Концесионера е, и през периода на извършване на 

реконструкцията и модернизацията, да създаде  
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необходимите предпоставки, така, че стадионът да отговаря на тези изисквания и футболните 

срещи от подобен ранг да се провеждат на стадиона, обект на концесията, т. е. експлоатацията 

на обекта на концесията да бъде възможна паралелно с извършването на реконструкцията му. 

По наше мнение този подход ще допринесе ползи, както на концедента и концесионера, така и 

на населението на града, а и ще окаже положително влияние върху бизнеса, с оглед 

посещението на града, от значителен поток от хора. 

 

Както посочихме по-горе, съгласно концесионния договор, през първите 5-години, 

концесионерът следва да реконструира Сектор „А" и Сектор „В", а през следващите 5 години - 

Сектор „Г". 

 

Тази последователност на изпълнение на строително-монтажните работи обаче няма да 

позволи да продължаваме да провеждаме футболни срещи от турнирите на Лига Европа и 

Шампионска лига, поради обстоятелството, че стадионът няма да отговаря на изискванията на 

УЕФА. В случай, че концесионерът започне изграждането на Сектор „А", за да спази 

последователността на етапите по концесионния договор, това автоматично ще изключи 

възможността на стадиона да се провеждат футболни срещи. Наложително и необходимо е 

първо да бъде изграден секторът за гости - Сектор „Г". Основните причини за това са: 

 

1. Предвид съществуващото състояние на Сектор „Г" към настоящия момент, по 

предписание на УЕФА, същият е затворен, като непригоден за настаняване на фенове на 

гостуващите отбори. 

 

По тази причина, концесионерът е принуден да настанява феновете на гостуващите отбори в 

сектор „А", като по този начин го „затваряме" за фенове на „Професионален футболен клуб 

Лудогорец 1945" ЕАД и за други зрители. Имайки предвид капацитета на сектор „А", 

затварянето му, само за фенове на гостуващия отбор, води до съществени затруднения и 

загуби. 

 

При реконструкция на Сектор „Г", преди реконструкцията на Сектор „А", значително ще се 

увеличи капацитета на стадиона (с около 2 300 места), имайки предвид, че при това положение 

ще може да се използва, както сектор „Г" за настаняване на феновете на гостуващите отбори, 

така и ще се използва пълноценно Сектор „А". 
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2. Както е известно, при футболните турнири, организирани от УЕФА, едно от най-важните 

изисквания, е предоставянето на добър телевизионен продукт. Това не би се постигнало, ако се 

следва последователността по концесионния договор за реконструкция на секторите: налице 

ще е, за продължителен период от време, строителство на най-големия сектор „А" и 

затворения поради негодност за ползване Сектор „Г", предвид което и на това условие не 

бихме отговорили. 

 

3. Сектор „А" към настоящия момент е значително по-пригоден за използване в 

сравнение със Сектор „Г". 

 

„Професионален футболен клуб Лудогорец 1945" ЕАД има одобрението на УЕФА за 

провеждане на турнири, организирани от последната, но при условие че бъде реконструиран 

Сектор „Г", като през това време Сектор „А" бъде използван за зона за медиите, ВИП зона и т.н. 

 

В обобщение на гореказаното: В случай, че към настоящия момент започнем реконструкцията 

на Сектор „А", „Професионален футболен клуб Лудогорец 1945" ЕАД няма да може да 

провежда футболни срещи,  

                                

  
 

организирани от ФИФА и УЕФА предвид обстоятелството, че стадиона няма да отговаря на 

изискванията им. Преустановяване провеждането на футболните срещи от такъв ранг на 

стадион „Лудоговорец Арена", смятам, че безспорно не е от полза за всички заинтересовани и 

за цялата общественост на гр. Разград. 

 

Предвид горното, с настоящото правим мотивирано предложение за изменение на 

концесионния договор, при спазване на изискванията на действащото законодателство. 

 

1. Предложение за изменение: 

 

Предвид посоченото по-горе, предлагаме Първи етап и Втори етап на строителството, посочени 

в чл. 13, ал. 3 от концесионния договор, да бъдат изменени и да включват съответно: 

 

І-ви етап - със срок на изпълнение първите 5 (пет) години от срока на концесията, обхваща 

проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и въвеждане в експлоатация на - 

Сектор „В" и на - Сектор „Г"; 
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и 

 

ІІ-ри етап - за следващите 5 (пет) години, обхваща проектиране, строителство, реконструкция, 

модернизация и въвеждане в експлоатация на - Сектор „А". 

 

За Сектор „В" и за - Сектор „Г", концесионерът предвижда извършване на инвестиции в общ 

размер на 10 000 000 лева (десет милиона лева), а за Сектор „А" - 8 500 000 лева (осем милиона 

и петстотин хиляди лева). 

 

Промяната на последователността на извършване на реконструкцията на секторите няма да 

доведе до неизпълнение на задължението на концесионера за срок от 10 години да вложи 

инвестиции в общ размер на 18 500 000 лева, каквото е условието на концесията и 

обвързващото ни предложение, в хода на концесионната процедура. 

 

2. Допустимост на предлаганото изменение на концесионния договор, съгласно 

действащото законодателство 

 

Съгласно Чл.39., ал. 1 от концесионни договор „Този договор може да се изменя и/или допълва 

с допълнително споразумение." 

 

(2) Изменение и/или допълнение на концесионния договор се осъществява при условията и по 

реда, определени в Глава IX, Раздел IV от Закона за концесиите, в съответствие с настъпилите 

законодателни промени и пазарни условия." 

 

Глава IX, Раздел IV от Закон за концесиите (ЗК) определя случаите, при които може да се 

измени концесионен договор, като чл. 70, предвижда възможност концесионния договор да се 

изменя и/или допълва с допълнително споразумение. 

 

Съответно чл. 70, ал.2 от ЗК предвижда, че когато измененията и допълненията са в рамките на  

                                

  
 

решението за откриване на процедура за предоставяне на концесия, на решението за 

определяне на концесионер и на офертата на концесионера, допълнителното споразумение се 

сключва с органа, който представлява концедента по концесионния договор. 

 

Смятаме, че предложеното от нас изменение, е с правно основание чл. 70, ал.2 от ЗК: 
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Разместването на секторите от двата етапа на строителството е в рамките на решението за 

откриване на процедура за предоставяне на концесия, на решението за определяне на 

концесионер и на офертата на концесионера. При това изменение няма да се промени нито 

общия размер на инвестициите, предложен от концесионера, нито крайния срок за 

извършването им. Както инвестициите по общ размер, така и всички обекти, ще бъдат 

извършени/изградени в рамките на определения от концедента 10-годишен срок в 

съответствие с условията на концесията и с обвързващото предложение на концесионера. 

 

В предложеното изменение: 

 

• не е налице промяна на обекта на концесия, нито възлагане на допълнителни СМР по 

вид или обем; 

 

• няма да има промяна на общия размер на инвестициите, както и на общия срок за 

изпълнение на инвестициите. 

 

Предвид горното смятаме за абсолютно допустимо, а и с оглед изложените мотиви и за 

необходимо предложеното изменение на концесионния договор. 

 

Уважаеми г-н Кмет, 

 

На основание чл. 71, ал.2 от Закона за концесиите и въз основа на нашето предложение, Моля 

да приемете мотивирано решение за изменение на концесионния договор. 

 

Приложение: Проект на Допълнително споразумение към Договор № 331/15.12.2016 г. за 

концесия за строителство с предмет: реконструкция и модернизация на стадион „ЛУДОГОРЕЦ 

АРЕНА", неговото управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на 

концесионера. 

 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 

 КЪМ  

ДОГОВОР 

 

№ 331/15.12.2016 г. 

 

ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА СТРОИТЕЛСТВО С ПРЕДМЕТ:  

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА  

СТАДИОН „ЛУДОГОРЕЦ АРЕНА”, НЕГОВОТО  

УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО МУ В 
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ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

НА РИСК НА КОНЦЕСИОНЕРА 

 

Днес, .......................................... , в град Разград, община Разград, област Разград, между: 

1. ОБЩИНА РАЗГРАД, ЕИК 000505910, ИН по ДДС ВО 000505910, с адрес: 
град Разград, област Разград, бул. „Бели Лом” №37 А, наричана за краткост 
„КОНЦЕДЕНТ”, представлявана от Валентин Стефанов Василев, ЕГН 7001015142 - 

КМЕТ и Полина Тодорова Иванова, ЕГН 7705155153 - ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

на основание Решение №………… на Общински съвет Разград по Протокол № 

………/……………2017 г., наричан по-долу Концедент, от една страна и от друга 
2. „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945“ ЕАД, 

наричано за краткост „КОНЦЕСИОНЕР”, ЕИК 201280347, със седалище и адрес на 
управление: гр. Разград, община Разград, бул. “Априлско въстание“ №68А, ет.7, 

представлявано от Ангел Христов Петричев, ЕГН 7310293527 - ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР, притежаващ лична карта № 642506679 издадена на 12.07.2011г. от МВР 

гр. Варна, със срок на валидност до:12.07.2021г. с постоянен адрес: гр. Варна, ул. 

“Христо Смирненски“ №19, вх. А, ет.2, ап.16, наричан по-долу Концесионер 

 

наричани заедно за краткост „СТРАНИ/-ТЕ”, 

 

На основание чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 2 от Закона за концесиите и 

мотивирано предложение от Концесионера, се сключи настоящото допълнително 

споразумение към Договор № 331/15.12.2016 г. за концесия за строителство с предмет: 
реконструкция и модернизация на стадион „ЛУДОГОРЕЦ АРЕНА”, неговото 

управление и поддържане след въвеждането му в експлоатация на риск на 
концесионера (Концесионния договор), с което страните се споразумяха за следното: 

 

§1. Чл. 13 (3) се изменя, както следва: 
„КОНЦЕДЕНТЪТ допуска етапно строителство, при следните условия: 

 1. І-ви етап - със срок на изпълнение първите 5 (пет) години от срока на 

концесията, обхваща проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и 

въвеждане в експлоатация на: 
 - Сектор „В” с проектиране и реконструкция на трибуна, изграждане на 

паркинг за 48 (четиридесет и осем) места с достъп на нивото на терена; 
санитарни възли; технически помещения; помещения за първа помощ; бюфети. 

 - Сектор „Г” с проектиране и реконструкция на трибуна; санитарни възли; 

помещения за първа помощ; бюфети. 

 

 2. ІІ-ри етап - за следващите 5 (пет) години, обхваща проектиране, 
строителство, реконструкция, модернизация и въвеждане в експлоатация на: 

 - Сектор „А” с проектиране и реконструкция на трибуна; паркинг; 
съблекални за отборите със съответните санитарни помещения; помещения за съдии, 

делегати, допинг контрол, първа помощ; микс зона, водеща футболистите към терена; 
работни помещения за медии, с конферентна зала, бюфет и санитарни възли; 

технически помещения; осигуряване на самостоятелни входове за футболистите до 

стадиона, на ВИП гостите до съответното място и на зрителите до трибуните; под 

трибуната - изграждане на санитарни възли, бюфети, помещение за първа помощ за 
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зрители; ВИП зона с места за гости, барове, места за хранене и кухня, санитарни възли; 

офиси и заседателна зала; главна платформа за ТВ-камери, телевизионни студиа с 
апаратна и помещения за видеоконтрол и управление на стадиона; осигуряване на 
комуникационни ядра, евакуационни изходи и места за хора с увреждания. На север от 
Сектор „А” - изграждане на ВИП паркинг с 90 (деветдесет) паркоместа; 

 

§2. Чл. 22 (1) се изменя, както следва: 
 

„За изпълнение на задължението си за проектиране, строителство, реконструкция и 

модернизация на обекта на концесията, КОНЦЕСИОНЕРЪТ поема задължението да 
вложи инвестиции в общ размер на 18 500 000 лв. (осемнадесет милиона и петстотин 

хиляди лева) без ДДС за първите 10 (десет) години от срока на концесията, като през 
първите 5 (пет) години, бъдат вложени 10 000 000 лв. (десет милиона лева) без ДДС, а 
през следващите 5 (пет) години - 8 500 000 лв. (осем милиона и петстотин хиляди лева) 
без ДДС. 

 

§3. Неразделна част от Допълнително споразумение № 1 е мотивирано предложение 
от „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛУДОГОРЕЦ 1945“ ЕАД с вх. № АО-

05-03-9404/20.11.2017 г. 
 

Настоящото Допълнително споразумение № 1 се изготви и подписа в 4 (четири) 

еднообразни екземпляра - по един за страните, един за Националния концесионен 

регистър и един за общинския съвет. 
 

 

КОНЦЕДЕНТ:      КОНЦЕСИОНЕР: 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Уважаеми колеги, с тази докладна записка приключихме точката за 
разглеждане на докладни записки и преминаваме към следващата точка от 
дневния ред. 

ТОЧКА ВТОРА 

ПИТАНЕ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Вие си спомняте, че на предишната сесия доктор Левент Апти разви 

питане към Кмета на общината и съобразно правилника и установените 
правила отговор на това питане предстои сега на тази следващата сесия 
след питането, да чуем. Господин Василев, готов ли сте да отговорите на 
питането на д-р Левент Апти от предишната сесия? Заповядайте. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 
 ДО   
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д-р Левент Апти – Ръководител на групата 

общински съветници от ПП ДПС 

и чрез него до 

д-р Ахтер Чилев 

г-жа Емине Хасан 

г-н   Хами Хамиев 

г-н   Хасан Хасанов 

г-жа Фатме Емин 

 

Уважаеми дами и господа, 
С Ваше  писмо с вх. № АО-05-03-8516 от 20.10.2017 г. в Община 

Разград поставяте въпроси относно реално предприети действия по 

Констативен протокол от 24.11.2015 г. от комисия за извършена проверка 
на джамия „Ибрям Паша” („Ибрахим Паша”) по Заповед № РД-

09.1002/03.12.2014 г. на Министъра на културата с вх. №10-00-

440/01.12.2015 г. при Министерство на културата, депозиран в общинска 
администрация с придружително писмо с вх. № 04-00-273/11.12.2015 г.   

Протоколът е съставен от арх. Милен Маринов- регионален 

инспектор в ГД ИОКН при МК на  24.11.2015 г. в присъствието на 
служители от Община Разград. 

В този протокол, в  раздел IV- „УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ 

ДЕЙСТВИЯ“, в т.1  инспекторът от ГД ИОКН към МК  разпорежда на 
Областния управител и Кмета на Община Разград да предприемат мерки за 
предоставяне на Джамията „Ибрахим паша“ находяща се в гр. Разград, кв. 

303  за стопанисване и управление от Община Разград.  

Сградата на «Макбул Ибрахим Паша Джамия» е единична 
недвижима архитектурно-строителна и художествена културна ценност с 
категория «национално значение» съгласно Акт за публична държавна 
собственост № 13 от 26.11.1996 г.  

Съгласно Чл. 15, ал. 2, изр. I от ЗДС само Министерският съвет може 
да предоставя имоти - публична държавна собственост, за управление на 
ведомствата и общините. Съгласно чл. 6, ал. 2 от ППЗДС предоставянето 

на имоти - публична държавна собственост, за управление на  общините е 
обвързано с  изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване 
на обществени потребности от местно значение. Нито една от тези 

хипотези не е налице. 
За своето становище  по цитирания протокол Община Разград е 

уведомила  Областния управител на Област Разград и Министерството на 
културата на РБългария. 
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Кметът на Община Разград е преценил за необосновано да определя 
срок за изпълнение на предписаните охранителни мерки на Държавата в 

лицето на Областния управител, при условие, че същият предприема 
своевременни действия, свързани с грижата за сградата.  

В отговор на писма от месец март 2016 г. от Областния управител на 
Област Разград, свързани с поставяне на ограда за обезопасяване на 
Джамията “Макбул Ибрахим паша“ в гр. Разград  чрез монтиране на 
ажурни оградни пана, Кметът на Община Разград е изразил следното 

становище: 
„Монтирането на описаната предпазна ограда попада в хипотезата на 

чл. 151, ал. 1, т. 11 от ЗУТ- случай, в който не се  изисква разрешение за 
строеж. Следва да се има предвид, че съгласно алинея втора на същия член 

–за недвижими културни ценности дейността се извършва след 

съгласуване по реда на Закона за културното наследство. 

На основание чл. 56, ал. 2, ал. 4  и ал. 5  от Закона за устройство на 
територията, във връзка с чл. 83, ал. 1, т. 2, б. “в“ от Закона за културното 

наследство: 

- Даваме  съгласие за монтиране на преместваема обезопасителна 
ограда за Джамията “Макбул Ибрахим паша“ в гр. Разград в имот 
с идент. № 61710.505.578 по кадастралната карта на града, а по 

регулационния план на Разград в УПИ II- „За културно, 

административно строителство и площад“ в кв.303; 

- Предоставяме схема, одобрена от  Главния архитект на 
Общината.“ 

 

През месец април 2016 г. от страна на Областната администрация 

Разград, съгласувано с Община Разград е поискана целева финансова 
подкрепа за монтиране на предпазна ограда около джамията, за 
обезопасяване от падащи камъни. Министерството на Културата не е 
удовлетворило искането.  

В т. 4 от раздел IV- „УКАЗАНИЯ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ“ 

в Констативен протокол  № 10-00-440/02.12.2015 г.  инспекторът 
разпорежда да се изготви задание и пълен инвестиционен проект,  като се 
базира на свои констатации, които будят недоумение. 

Съгласно  писмо, може би тук е местото да отворя една скоба, и 

понеже имах няколко човека, които бяха с мен в кабинета, по мои спомени 

инспекторът се опита да се държи доста грубо, и затварям скобата, по 

никакъв начин непредизвикан от нас, изх.№08-00-367 от 17.09.2014 г. на 
Министъра на културата: 
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„Община Разград изготви Задание за проектиране, което е 
съгласувано с НИНКН (НИПК) и е одобрено от Министерството на 
културата и Областния управител на Разградска област. 
  В края на 2003 г. Министерството на културата осигури средства и 
проведе конкурс за проектиране. Избран е изпълнител на тази задача и е 
възложено изработването на цялостен работен проект за консервация, 
реставрация и адаптация на джамията. Конкурсът е спечелен от арх. 
Константин Пеев, който разработи идеен проект. 

Към настоящия момент има изготвен проект по всички части във 
фаза „Технически проект” за консервация, реставрация и адаптация на 
Джамията „Макбул Ибрахим паша” в град Разград. Проектът е изготвен на 
основание издадена виза за проектиране. Предлага възстановяване на 
архитектурния образ на джамията и е съобразен със строително-
техническите норми и изискванията към строежите в РБългария. На 
основание на този проект може да бъде издадено разрешение за стоеж, 
след съответното съгласуване с МК и НИНКН.“ 

Според гореизложеното липсва основание за  разпореждането  
Община Разград да изготви задание и пълен инвестиционен проект и то за 
обект, който не е нейна собственост. 

Община Разград винаги се е отнасяла с уважение към сградата на 
Джамията „Макбул Ибрахим паша” в град Разград, както заради нейната 
историческа и художествена стойност, така и като градообразуващ фактор. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Уважаеми колеги, сега съобразно 

нашия правилник, доктор Апти има право да постави не повече от два 
уточняващи въпроса. Доктор Апти, желаете ли да се възползвате от това 
право за поставяне на уточняващи въпроси? 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

По скоро искам да изразя становище. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да. И след решаването на този въпрос, Вие имате право да изразите 
становище дали сте удовлетворен от отговора. Заповядайте. 
 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

 Благодаря Ви, господин Председател. 

 Не съм доволен от отговорите, защото са първо израз на бездействие 
на общинския кмет и разминаване между думи и действия. Що се касае до 

изказването на кмета на последното редовно заседание на общинския 
съвет, че политическата партия е мълчала при изграждането на бетонните 
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блокове около културния паметник, ще Ви напомня, че не е така, господин 

кмет. Може да се запознаете първо с Протокол № 62 на общински съвет от 
миналия мандат 04.08.2015 година, когато се постави същият въпрос на 
общинския кмет. След това можете да се запознаете с въпрос на наш 

народен представител, който е зададен на Министъра на културата, чрез 
Председателя на Народното събрание. мога да Ви дам и входящия номер 

554-061001 от 03.07.2015 година. когато правите изказвания и не ги 

проверите преди това, след това пък обвинявате съветници в това нещо, 

също не е толкова правилно, защото казахте, че сме мълчали. Ето, аз Ви 

казвам, проверете, това са факти. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 С това приключваме процедурата във връзка с питането, представено 

от доктор Левент Апти. 

 И следва да преминем към последната точка от дневния ред. 

 

ТОЧКА ТРЕТА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, 

Поради естеството и начина, по който протече днешната сесия и 

приетите решения е ясно, че аз не съм в състояние да изпълня 
задължението, което е вменено в чл. 54 от нашия Правилник да ви дам 

конкретна и пълна информация за всички постъпили материали от 
предишната сесия и техните вносители. 

Мога само да ви информирам за един такъв материал. И той касае 
постъпило Решение по административно дело № 125 от 2017 година. От 
справката, която е направена ми беше представена информаци я, че това 
решение, което е от 16.11.2017 година е изпратено по надлежния ред и ви 

информирам за решението. 

Решението е на Разградския административен съд, както споменах по 

административно дело № 125 от 2017 година. То е образувано по протест 
на Прокурор от Окръжна прокуратура с искане да бъдат отменени всички 

разпоредби на Правилник за организация и дейност на Общински съвет – 

Разград, които са приети с Решение № 272 по Протокол № 19/22.12.2016 

година. Описано е в решението, че оспорването е съобщено по реда на чл. 

181 от АПК. Няма постъпили искания за присъединяване. Ответникът по 

жалбата общински съвет, чрез техния представител адвокат Събева, е 
изразила становище и е оспорила протеста. И съдът, след като е обсъдил 
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становищата на страните, приема за установено, че с докладна записка с 
вх.№ 650/08.12.2016 г. председателят на общинския съвет е предложил на 
общинския съвет да приеме решение за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Разград, 

негоите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 
Мандат 2015 – 2019 година. Към докладната записка и приетата по делото 

административна преписка са приложени текста на Правилника, 
решенията, приети с протокола, документи за публикуването на интернет 
страницата, съгласно заявки за публикация. И след това 
административният съд описва съдържанието на Протокол № 16 от 
15.12.2016 г. на постоянната комисия по законност, резултата от 
гласуването, който е бил 3 гласа „ЗА“, 3 гласа „против“, без „въздържали 

се“, и че на 22-ри се е състояло заседание на общинския съвет, свикано с 
покана на председателя, публикувана на интернет страница по надлежния 
ред и след проведено обсъждане със 17 гласа „ЗА“, 10 „против“ и 0 

„въздържали се“, общинският съвет е приел посоченото Решение № 272 по 

Протокол № 19 от 22.12.2016 г. с диспозитив, че приема измененията и 

допълненията в Правилник за организацията и дейността на общинския 
съвет и съответните реквизити за изпращане преписи от решението и че 
подлежи на оспорване. 

След това съдът сочи, че от приложеното към делото заверено копие 
от правилника за организацията и дейността на общинския съвет е видно 

че оспорените разпоредби са и изброява текстовете на чл.15, чл.35, чл.42 а, 
чл.44, чл.51 а, чл.51 б, чл. 51 в, г, д, чл.53, чл.55, чл.57, чл.58 а, чл.59, чл.84,  

чл.88 и т.н.  

И след посочване на тези факти Административният съд в Разград 

приема, че правилникът, в който са оспорени тези разпоредби 

представлява подзаконов административен акт. Той може да бъде оспорен 

пред съда и прокурорът има правата да подаде протест срещу акта. Той 

приема, че протестът е допустим. Приема се, че оспорените норми са 
приети от компетентен орган, правилникът е издаден в предвидената от 
закона форма, съобразно изискванията на АПК и удостоверен по 

надлежния ред, обнародван е, но съдът приема, че: 
1. Оспорените норми са приети при допуснати съществени 

нарушения на процесуални правила и сочи „Според разпоредбата на чл. 28 

ал. 1 от Закона за нормативните актове, проектът на нормативен акт заедно 

с мотивите, съответно доклада към него и предварителната оценка на 
въздействието по чл.20 се внася за обсъждане и приемане от компетентния 
орган, а според ал.2 мотивите съответно доклада съдържат причините, 
които налагат приемането, целите, които се поставят, финансовите и други 
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средства, необходими за прилагането на новата уредба, очаквани резултати 

от прилагането, включително и финансовите, ако има такива, анализи в 

съответствие с Европейския съюз“  

В случая, приема съдът проекта за изменение на правилника не е 
придружен от мотиви, съобразно горепосочените императивни норми на 
Закона за нормативните актове. Докладната записка на председателя на 
общинския съвет, който е предложил проекта за промяна на правилника 
като мотив в посочено, че в процеса на работа на общинския съвет са 
възникнали редица потребности, неясноти и пропуски, които налагат 
промяна и допълване на правилника. Какви са тези обаче потребности, 

неясноти и пропуски не е посочено конкретно и не е ясно. Дори и да се 
приеме, че това са мотиви за изменение и допълнение на правилника, те 
неотговарят на изискванията на чл.28 ал.2 от Закона за нормативните 
актове. На следващо място, съгласно разпоредбите на чл.26 ал.3, преди 

внасянето на проект за нормативен акт при издаване или приемане от 
компетентния орган, съставителят на проекта го публикува на интернет 
страницата на съответната институция, заедно с мотивите. А според ал.4 

проектът с предложения и становища по предложенията, публикувани за 
обществени консултации по ал.3 е не по-кратък от 30 дни. При 

изключителни случаи и изрично посочване на мотивите в съответно 

доклада съставителят на проекта може да определи и друг срок, но не по-

кратък от 14 дни. В протестния случай, констатира административния съд, 

проектът за изменение на правилника е публикуван на 23 ноември 2016 

година, а е приет на 22 декември 2016 година. Т.е. обявява съда, преди 

изтичане на 30 дневния срок за предложения и становища. Съставителят на 
проекта за изменение не е посочил причини за прилагане на по-краткия 
срок, че е налице изключителен случай и такъв няма. По нататък пише в 

мотивите на съда. 
Всяко едно от тези нарушения на процесуалните правила е 

съществено и води до незаконосъобразност на приетите правни норми. В 

този смисъл е и трайната практика на Върховния административен съд. 

Нещо повече, самият законодател в разпоредбата на чл.28 ал.4 от Закона за 
нормативните актове, е разпоредил, че проект за нормативен акт, към 

който не са приложени мотиви въобще не се обсъжда от компетентния 
орган, камо ли да бъде приет. 

На следващо място съдът приема, че приемането на измененията и 

допълненията на правилника е извършено в нарушение на чл.11 ал.3 от 
Закона за нормативните актове и чл.50 ал.1 от Указ 883 за прилагане на 
нормативните актове. Според първата норма нормативните актове се 
изменят или допълват с изрична разпоредба на новия изменящ се или 
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допълващ акт. Съгласно втората разпоредба изменянето на член или на 
негови подразделения става с нова редакция на изменения текст и се 
формулира в отделен параграф за всеки член. В случая, в докладната 
записка на вносителя не се посочва конкретно коя разпоредба от 
действащия правилник се променя и как точно се променя. Какви нови 

разпоредби се приемат, в кой раздел се включват тези разпоредби с оглед 

разпоредбата на чл.51 от Указ 883 за прилагане на Закона за нормативните 
актове. Това се отнася и за решение 272 по Протокол № 19 от 22.12.2016 

година, с което са приети измененията и допълненията в правилника. В 

решението не става ясно коя разпоредба на правилника се изменя и как и 

кои са новоприетите разпоредби в него. Едва в публикувания след 

заседанието на 22.12.2016 година пълен текст на правилника за интернет 
страницата на Община Разград на интернет страницата на Община Разград 

заверено копие, което е представено по делото и е посочено кои са 
измененията и кои са новоприетите разпоредби. 

Предвид гореизложеното съдът намира, че оспорените в протеста 
разпоредби в правилника за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация са приети в нарушение на императивните разпоредби на 
чл.11 ал.3, чл.26 ал.3 ал.4, чл.28 ал.2 и ал. 4 от Закона за нормативните 
актове и чл.50 от Указ 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за 
нормативните актове и следва да бъдат отменени. 

И с оглед на това мотивира и на основание чл.193 от АПК съдът е 
решил отменя чл.15 и всичките други текстове, които вече ги посочих. 

Осъден е общинският съвет да заплати на окръжната прокуратура сумата 
от 20 лева дължими деловодни разноски. 

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния 

административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му. 

Уважаеми колеги, защо ви информирам за това нещо? Защото ние 
33-мата общински съветници сме страна по това дело, а председателят на 
общинския съвет само представлява вас общинските съветници в такива 
случаи както и по тези дела. И сега е в ход процедурата за атакуване 
евентуално на това решение. За това си позволявам и на днешната сесия да 
ви информирам по този въпрос и ви моля за становище. Аргумент за това 
ми даде наскоро и един случай от практиката на народното събрание. 

Знаете, че в ход е едно дело, което една частна фирма иска няколко 

стотин милиона лева от държавни фирми „Булгартрансгаз“, „Булгаргаз“ и 

т.н. И именно и в Народното събрание бяха разисквани тези въпроси и 

беше изразено становище по същество. И за това ви моля, макар че 
напредна времето и е късно, тъй като сроковете ни подпират, аз не знам 
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точно на коя дата е получено съобщението и ако е възможно да получим 

информация за това. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

На 20-ти ноември. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

На 20-ти ноември. И така както ви посочих в решението на съда тече 
срокът евентуално за обжалване. И това обжалване може да бъде пред 

Върховния административен съд. И ви моля заедно сега да вземем 

решение. Имаме две възможности. Едната е да приемем, както и друг път 
сме имали случаи, когато от не кой да е , а от Прокуратурата са оспорили 

някои разпоредби в наши нормативни актове, ние сме реагирали 

своевременно и преди още да приключи делото сме се съобразявали с 
препоръките на прокуратурата. И така се е стигало даже до прекратяване 
на делата. В този случай има две възможности. Да не обжалваме това 
решение, като приемем, че аргументите на административния съд досежно 

процесуалните нарушения не могат да бъдат оспорени и те са такива в 

съответствие с фактите или да използваме тази формална процедура при 

което делото ще продължи неясно колко време. Но във всички случаи тук 

имаме и други практикуващи юристи по този вид дела. Предвид 

натовареността на Административния съд се насрочват с месеци и напълно 

е възможно това дело да се насрочи май, юни, юли и т.н следващата 
година, и остава тази неяснота и липсата на здрава основа за нашата 
работа. Извинявам се така за поясненията, които направих, но считам че 
съм длъжен като председател да ги направя и моля за становища по 

въпроса. Да приемем ли решението на Административния съд, с което като 

приключи това нещо и разбира се няма никакви и по нататък по законен 

ред да се правят предложения за изменение на правилника или да 
продължаваме действията за удължаване на съдебния процес за 
неограничено и неясно колко време. Заповядайте. Има ли желаещи да 
изразят становище? Заповядайте, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Въпреки тежката правна материя, с която ни запознахте преди малко 

и цитирането на много членове и алинеи и от различни закони все пак 

стана ясно, че аргументите на разградския Административен съд за взетото 

от съда решение са доста сериозни и незнам оспорването на следваща 
инстанция какъв ефект би имало, тъй като наистина доста аргументирано е 
решението на съда, с което ако възложим на председателя да търси 
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следваща инстанция и обжалване, просто само удължаваме този процес и 

натрупваме едни излишни разходи за общинския съвет и моето 

предложение е, че не виждам смисъл от това. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Неделчева. Желае ли някой друг? 

Заповядайте, господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Съвсем на кратко, смятам, че е разумно да се съобразим с решението 

на съда. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, господин Ненчев. Аз разбирам колегите и това, което 

примерно Вие изказахте като аргументи. Между другото, такава практика 
в общинския съвет никога не е имало по този начин да се запознават, в 

която и да е част от сесията, общинските съветници, защото и в закона и в 

правилника много ясно е разписано какъв е начина да бъдат огласявани 

оспорваните актове на общинския съвет. Тук трябва да кажа нещо. Ако 

някой е имал интерес да се запознае с тях, аз точно на време в искания от 
закона срок съм правила нужните обявления, които се изискват, за да бъдат 
разгласени те на обществеността. Същите тези обявления, в този раздел, 

който е за общинския съвет Разград са били качвани надлежно и стоят на 
сайта докато не приключи делото. Има нещо, с което може би трябва да 
бъдете запознати в случая и това е че е масова практика в момента за 
всички прокуратури на териториите на всички общини да проверяват 
актовете на общинския съвет. На срещата, която се проведе, на годишната 
среща на Националното сдружение на общините в Република България, в 

рамките на която се проведе и среща на представители на Националната 
Асоциация на председателите в Република България, много от колегите в 

цялата страна ни запознаха точно с този проблем. Между другото НАПОС 

вземат отношение във връзка с това, защото наистина се оспорват 
разпоредби, които са работещи за общинските съвети и за общинските 
администрации. Искам да ви информирам, казах всичко това просто, за да 
го имате предвид, че наистина нещата са се случвали така както се изисква 
и от ЗМСМА и от правилника на общинския съвет. Специално обаче за 
правилника бих ви казала, че аз вече съм пуснала той да бъде обжалван, 
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защото си мисля, че би трябвало да има произнасяне на Върховния съд във 

връзка с този правилник. Вие обаче сега като Председател, знаете много 

добре като юрист с толкова много опит, че може по всяко време да 
прекратите това обжалване, което прави общинския съвет. Това е. 

Другото нещо, което е много важно и между другото наистина би 

трябвало да се знае от всички общински съветници, то е че правилникът е 
за вътрешния ред. Той касае единствено само нас и нашата дейност. Така 
че какво приемаме в него, как го приемаме, искам да подчертая, мисля си 

че не само аз съм стигнала до този извод, че изключително много пропуски 

има в правилника, който беше приет в началото на мандата, определено. 

Може би ще изтъкнете пак причината за това, че не съм юрист. Искам 

обаче да подчертая, че много от колегите на територията на всичките 64 

общини много от тях не са юристи. Тази юридическа материя не е 
задължителна, за да може да застанеш и да заемаш този пост. Много по-

важни са другите функции, които има председателят на общинския съвет, а 
те са организационни и представителни. В тази връзка, просто искам да ви 

кажа, че това касае този вътрешен ред за организация дейността на 
общинския съвет. И тази организация на общинския съвет определено би 

трябвало да претърпи промени според мен, като председател, малко по-

малко, дори и в този си вариант правилникът е непълен и недоизяснява 
някои неща и дава възможности за волности, които определено пречат на 
работата на всички общински съветници. Ако един двама или трима искат 
да саботират заседанията, примерно останалите 30 искаме да работим 

спокойно и нормално. Изказвам просто своите аргументи, предвид това 
което съм предприела като действия. И много добре знаете, че на този 

пост, който заемах до преди няколко часа, аз наистина имам правомощията 
да предприема тези стъпки в тази посока. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Радославова. Някой друг желае ли да вземе 
становище? Ако няма, уважаеми колеги. Извинявайте, господин Иво 

Димитров. Заповядайте. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря Ви, господин Председател. Аз само ще се огранича в 

изказването и ще ви кажа това, което мисля от приемането на промените 
на правилника. Аз казах ли ви. Тогава на всички беше ясно, че промените 
се правят, за да обслужат едно мнозинство в общинския съвет. Бяха 
направени наистина по предложение на председателя, който както каза 
госпожа Радославова, не е юрист, което не е и задължително. Но тя се 
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довери на юристи, които не можеха да изработят и проект за доброволна 
делба, камо ли правилник за работата на общински съвет. Това е Вашият 
проблем, госпожо бивш председател, не че не сте юрист. Трябваше да 
наемете от името на общинския съвет кадърни юристи, които да направят 
това, което е необходимо или поне над най-ниското ниво. Сега наистина 
ние сме поставени пред избора дали да правим бабаятлъци и да 
защитаваме незащитимото. Във времето това ще отиде неизвестно колко. 

Финансово, не знам как сте се договаряли там с който ще представлява 
общинския съвет. Но изхода за всички е ясен. Това недоносче, което 

сътворихте, се оказа мъртво родено. То нито успя да изпълни задачите, 
които вие възлагахте, че ще успеете в тази зала да наложите една 
диктатура, която никой не можеше да оспори. Това не сработи. В тази зала, 
надявам се и по нататък да продължи, освен работа да има и свободен дух, 

а не кравешко вторачено гледане и безмозъчно гласуване, което не прави 

чест на никой. 

 

Г-н Рейхан Вели – независим общински съветник 

Не може да квалифицирате така общински съвет. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Може, специално, да. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

В края на тежкия работен ден, нека с по-умерени изрази да 
изразяваме становище. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Да, коригирам се. А общинските съветници не са животни във ферма 
да биват навиквани и назидателен тон да търпят. Това го казвам и от Ваше 
име, господин какъв беше не си спомням, тук, който ме репликира, защото 

всички тук сме избрани да работим. И за да можем да работим 

ползотворно тези промени на правилника не ни помагаха. Вярно е, че по 

всяко време може да бъде взето решение, с което председателят е длъжен 

да се съобрази. Искам само да напомня, че в предишни мандати 

председателите на Общински съвет – Разград са поставяли пред 

общинския съвет информацията за някои дела и са искали становището на 
общинските съветници. И са се съобразявали с това тяхно становище и 

решение и са следвали, а не да си присвояват еднолично волята на 
общинския съвет. Това е единият от кусурите във Вашата работа, които Ви 



205 

 

 

 

доведоха от председателското място до последната банка в този общински 

съвет. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Ще помоля за реплика, господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Реплика, да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Разбирам господин Иво Димитров, че са му поникнали в момента 
крила, но той визира една коалиция, а в същият този момент нали все пак, 

аз не исках да го казвам докато бях на трибуната, но явно съм длъжна да го 

направя и мисля че жителите на Община Разград абсолютно заслужават да 
си дадат сметка за това и ние трябва да го направим като техни 

представители, че имаме нова коалиция в общинския съвет. И тази нова 
коалиция все пак искам много ясно да стане ясно, че е между ДПС, БСП и 

Реформаторски блок. Така че това решение, което ние сега трябва да 
вземем по призива на човека, който създава цирковете на всяка една сесия, 

включително и при новия председател днес, е какво точно не ми е ясно. Да 
си закрепим коалицията и да не можем да работим нормално. Казах го, аз 
си мисля, че абсолютно стоя зад думите си, а именно че правилника във 

вида, в който още в самото начало го приехме той не беше толкова добре 
работещ. Да съгласна съм. В предишния мандат нямаше такива проблеми, 

но имаше определено мнозинство. Всички много добре знаете, защото сте 
политически фигури, че в момента ситуацията е много различна и е 
изключително некоректно и неморално да сравнявате тези неща. И още 
нещо, което е абсолютна неистина, такива, с които си служи съветник 

Димитров на всяка една сесия, а именно, че имало такава практика. 
Повярвайте ми, уплътнявала съм си работното време, чела съм 

протоколите на общинския съвет от предишни мандати, такава практика, 
съветник Димитров, не е имало. И това, че примерно казва на Вас нещо не 
Ви е удобно, не означава че трябва да го преиначавате по такъв начин, че 
една неистина, изговорена убедително от Вас да трябва примерно казано 

хората, които не са наясно с материята да я приемат за истина. Това, което 

между другото ползвате постоянно и непрекъснато. И най малкото не Ви 

прави чест, защото е нечистоплътно. Благодаря Ви. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Има ли други желаещи да изразят становище? 

Няма. Колеги, при това положение, с оглед вече и казаното и госпожа 
Радославова което изрази, аз като Председател на общинския съвет, ще 
имам предвид развилата се дискусия и изразените мнения и ще определим 

по нататък как да постъпим. И ако е необходимо една от първите ми 

задачи да бъде да огледаме нашия правилник и там, където има нужда от 
корекции и подобрения, да го направим. Друго нямам какво да кажа по 

този въпрос и ако няма нещо друго обявявам заседанието на общинския 
съвет в 21:41 часа  за закрито. 

Благодаря ви и ви желая приятна вечер. 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    

                                                                           / Стоян Ненчев / 
        

 

 

ПРОВЕРИЛ       СЕКРЕТАР:   

                                                   /Емине Хасан/ 

 

 

 

 


