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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 35 

 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 21.12. 

2017 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  32. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 30 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници Ахтер 

Чилев и Фатме Емин. 

 По уважителни причини отсъства общински съветник Владимир 

Димитров. 

 

/ 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; г-н Гюнай Хюсмен – 

Областен управител на Област Разград; г-н Митко Стойков – Областен 

управител на Област Търговище; представители на неправителствени 

организации; представители на общинска администрация; журналисти и 

граждани. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Уважаеми съграждани, 

Уважаеми съветници, 

 За днешното заседание на общинския съвет са се регистрирали 30 

общински съветници. Отсъстват трима и от информацията, с която 

разполагаме за тях са на лице уважителни причини. На лице е 
необходимият кворум. 

 

За днешното заседание дежурен секретар ще бъде общинският 

съветник Таня Тодорова. 

 

Искам да ви уведомя, че за днешното заседание са дошли и са 
изявили желание да участват двама областни управители – Областния 
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управител на разградска област господин Гюнай Хюсмен и приветствам с 
добре дошъл и Областния управител на нашата съседна търговищка област 
господин Митко Стойков. Докладната записка под номер 590, която е 
включена в проекта за дневен ред е по инициатива и на Областния 
управител на разградска област, за това и те са изявили желание да 
участват в днешното заседание. Моля нашият Областен управител на 
разградска област, господин Хюсмен да заповяда на мястото, което се 
полага за Областен управител. Заповядайте, господин Хюсмен. 

Преди да пристъпим към разглеждането на проекта за дневен ред, 

уведомявам общинските съветници, че в съответствие с чл. 53 ал. 8 от 
нашия Правилник за работа на общинския съвет са постъпили три 

заявления от представители на обществени организации, които молят да 
им бъде дадена възможност да бъдат изслушани от общинските съветници. 

Това са господин Явор Гечев, Ирена Райчева и Любомила Кривошиева. 
Нашият правилник определя, че те могат и следва да бъдат изслушани в 
началото на заседанието. За това ще пристъпим към тази част от работата 
на общинския съвет, която е предвидена в правилника и предвижда 
изслушване на до 4 представители на обществени организации и 

юридически лица по въпроси, които те искат да поставят пред общинския 
съвет.  

Най – напред ще дам думата на господин Явор Гечев, като напомням, 

че съгласно правилника, той има възможност да направи своето 

изложение, но в рамките на до 5 минути. Заповядайте, господин Гечев. 

 

Г-н Явор Гечев – представител на Фондация „Четири лапи“ 

Благодаря, господин Председател. 

Здравей те на всички. Благодаря за възможността да се изкажа на 
днешната сесия на общинския съвет в град Разград. Поводът за моето и на 
колегите присъствие днес тук е една точка от дневния ред, която касае 
бъдещето на две от лъвчетата на разградския зоопарк. Това са 
тримесечните лъвчета Масут и Терез, които се родиха на 8 септември през 
нощта и които бяха отхвърлени от майка си още на следващия ден. Така че 
техният живот беше спасен единствено благодарение на доброволци от 
град Разград, благодарение на организацията „Дивите животни“. 

Решението за тяхното бъдеще, ние се ангажирахме да го намерим в среда 
максимално подходяща за тяхното състояние и за вида им. Както 

предполагам повечето от вас знаят от 9 ноември имаме сключено 

споразумение с Община Разград, представлявана от господин Василев в 
качеството му на кмет, като ние поехме ангажимента да търсим бъдеще за 
пет от седемте лъва на разградския зоокът, който поради липсата на 
условия за отглеждане на тези животни, поради липсата на лиценз е така 
едно място, което към момента не може да, не отговаря на законовите 
изисквания и трудно би могло да бъде лицензиран. Уговорката ни беше да 
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оставим една двойка лъвове по-младата двойка шестгодишна, мъжки и 

женска и в най-близко бъдеще Община Разград да разработи проект за 
развиването на този зоокът, за да може той да бъде лицензиран. Това, 
което ние свършихме като ангажимент беше да се направят пълни 

медицински прегледи на четирите лъва, които бяха тука, четирите 
възрастни лъва. Петият лъв Асен, който беше в критично състояние, който 

поради неясни причини беше държан затворен в едно тясно помещение три 

на три метра на изключително лоши условия, беше откаран по спешност в 
София, защото неговото здравословно състояние беше критично. И 

всъщност тази седмица в началото ние взехме и втората двойка 
възрастните Рая и Хектор, които преместихме в столичния зоопарк, тъй 

като Рая е бременна и условията тук предполагат, че раждането би било 

изключително рисково както за плода така и за майката, а пък от друга 
страна мъжкият бе в доста притеснително здравословно състояние. Сега 
животните са добре. И трите лъва, които са в столичния зоопарк се 
чувстват добре. Полагат се за тях грижи от много опитен екип от гледачи и 

ветеринарни лекари и аз съм оптимист за тяхното бъдеще. Съгласно 

споразумението ние трябваше да намерим дом и за двете лъвчета Масут и 

Терез. Вероятно много от вас са следили тяхната история. Вероятно много 

от вас се осведомяват редовно от фейсбук и от страницата на 
организацията „Дивите животни“, която ги приюти и на „Четири лапи“ за 
тяхното състояние. Те са вече около петнадесетина килограма, едни така 
доста едри животинчета и би трябвало да заминат колкото се може по-

скоро към място, което има подходящи условия за отглеждането им. В 

момента са във ветеринарна клиника в София, където за тях също се 
грижат лекари, но там не могат да останат дълго, просто защото те растат 
много бързо и проявяват вече хищнически характер. Така че те не са едни 

сладки гушкави бебета както може би много от вас си мислят, а те са си 

едни така големи зверове. В интерес на истината обаче са абсолютно 

несамостоятелни и разчитат изцяло на грижите на специалисти по 24 часа 
в денонощието и поради самият факт, че са отхвърлени от майка си и също 

така са плод на близкородствено развъждане, тяхното здравословно 

състояние ще бъде, трябва да бъде следено от специалисти поне в 
следващите шест до девет месеца. Това, което ние предложихме като 

решение още от самото начало беше животните да отидат в спасителен 

център в Холандия, който е специализиран в грижата за големи котки, не 
само лъвове, които са със здравословни или поведенчески проблеми. 

Всички животни са спасени от подобни лоши условия на отглеждане и 

тези от тях, които покажат подобрение достатъчно, за да могат да бъдат 
преместени на място, където да имат по-самостоятелен живот ги изтегляме 
към Южна Африка, където имаме голям спасителен център в щата Фрий 

Стейт и където сме спасили вече над 100 големи котки. 
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 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Гечев, с неудобство Ви призовавам, че трябва да се 
ориентирате към приключване. 

 

Г-н Явор Гечев – представител на Фондация „Четири лапи“ 

Разбирам. Ще бъда съвсем кратък. В папките, които имате на своите 
бюра са посочени и нашите искания към общинския съвет да придобием 

собственост върху тези животни от името на холандския спасителен 

център. Също така има една оценка на зоопарка в Пазарджик. Защо сме 
приложили тази оценка, защото нашето мнение е, че там няма условия да 
бъдат отглеждани две малки несамостоятелни лъвчета. Там няма изградени 

клетки към момента и надали ще има в следващите три месеца. Там няма 
опитни гледачи. Самият зоопарк до сега е отгледал само две големи котки. 

Това са мъжка и женска тигри, които са имали едно раждане, което 

раждане е протекло напълно нормално, лъвчетата са раздадени, 

прощавайте тигърчетата са раздадени, едното тигърче не е между живите 
вече това което е изпратено във Варна и то не е посочено в докладната 
разбира се. И това което мога да ви кажа съвсем накратко е, че тези две 
лъвчета Масут и Терез заминат ли в зоопарка в Пазарджик, те няма да 
оцелеят там. Те няма да оцелеят просто защото условията не го 

предполагат, опита на гледачите там не го предполага. Моите съмнения са, 
предполагам много от вас знаят, че има много сериозен натиск да заминат 
именно към Пазарджик, всички знаете от къде идва този натиск. Моите 
съмнения лично са, че те няма въобще да стигнат в зоопарка в Пазарджик, 

а ще отидат в нечий частен дом като домашни любимци. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Предполагам госпожа Райчева ще може да 
допълни това, което Вие изложихте. 

 

Г-н Явор Гечев – представител на Фондация „Четири лапи“ 

Благодаря. Апелирам да гласувате по съвест за това, което е най-

добре за самите животни. Благодаря Ви. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Сега каня за изложение госпожа Ирена Райчева, като я 
моля да спазва определеното време. 

 

Г-жа Ирена Райчева – представител на Сдружение „Защита на 
животните в лудогорието“ 

Добър ден. Казвам се Ирена Райчева и съм представител на 
Сдружение „Защита на животните в лудогорието“, сдружение, което 

работи изцяло в Разград. 
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Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми Председател на общинския съвет, 
Чухте вече господин Явор Гечев, след малко ще чуете и Любомила 

Кривошиева на фондация „Дивите животни“, които спасиха нашите 
лъвчета. Знаете за лъвчетата, те се родиха по време на панаира и това, че 
днес те са живи е изключителен късмет, късмет че бяха видени от 
граждани, късмет, че „Дивите животни“ успяха да ги поемат. Ние четохме 
доста и се запознахме доста със становищата на различни експерти както и 

международната организация на „Четири лапи“, на „Дивите животни“ и на 
други експерти, които имат опит с дивите животни и ги отглеждат. 
Запознахме се с докладите, които са за състоянието на зоокъта в 
Пазарджик. Имате на бюрата си този доклад. Докладът е изготвен от 
господин Сербезов, дългогодишен служител на Министерство на околната 
среда и водите, един от най-добрите специалисти по дивите животни в 
България. Неговото заключение е, че зоопарка в Пазарджик не може да 
поеме отглеждането на тези две малки лъвчета. Нямат нито експертната 
обезпеченост, нито подходящият лекарски състав, нито имат изградена 
материално-техническа база за това. Евентуално тепърва може би ще 
почнат да я изграждат. Искам да апелирам днес към вас при вземане на 
решението си дали лъвчетата да заминат за Пазарджик или да бъдат 
предоставени на Фондация „Четири лапи“, където това което те предлагат 
е свободно отглеждане на лъвчетата в близка до естествената им среда. 
Това е крайната точка в ЮАР, при това ще бъдат в холандски спасителен 

център, където ще бъдат отглеждани докато бъдат самостоятелни. Те все 
още не са самостоятелни. Искам да апелирам към вас да се абстрахирате от 
политическата си принадлежност при вземане на този въпрос, защото 

въпросът за Масут и Терез не е политически, не е и финансов и съвсем не е 
въпрос на патриотизъм, както тук се чуват мнения. Животът сам по себе си 

няма политическа окраска, няма и цена. Днес вашето решение зависи 

изцяло от вашия морал, съвест и от вашата отговорност за това дали Масут 
и Терез изобщо ще живеят и ще има ли за тях утре. Благодаря. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, че се вместихте във времето. Сега давам думата на 
госпожа Любомила Кривошиева, като и към нея отправям молба да 
спазваме определения регламент за време на изложение. 

 

Г-жа Любомила Кривошиева – представител на Фондация „Дивите 
животни“ 

Здравей те. Благодаря Ви, че ми давате възможност да кажа няколко 

думи. Аз съм от организацията, която вече три месеца се грижи за малките 
Масут и Терез. Като човек, който работи с диви животни и с малки, които 

отглеждаме от нулева възраст така да се каже, съвсем категорично мога да 
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заявя, че такъв тип животни на такава възраст нямат абсолютно никакъв 
шанс за оцеляване в който и да било зоопарк. Зоопарковете не предлагат 
условия за отглеждане от нулева възраст на малки, както и на малки, които 

са отгледани да кажем до три месечна възраст и трябва да бъдат поети от 
друг гледач. Това не е възможно да стане така лесно както си го 

представяте, т.е. не става само да се премести от едно място на друго. Това 
е много дълъг процес на свикване с други гледачи, с други условия на 
отглеждане и за тях ще бъде пагубен този процес. За да бъдат преместени в 
който и да е зоопарк нашият доброволец, който вече три месеца, 24 часа 
дава живота си за тях, ще трябва да живее с тях в клетката. Сами 

разбирате, че това не е възможно. Извинявам се за емоционалното 

изказване. Просто за нас въпросът е вече прекалено личен. И иска ми се да 
ви кажа и две думи за огромните трудности, които имахме през тези три 

месеца, за да могат тези две живи същества в момента да бъдат обсъждани 

и да бъде обсъждано дали да бъдат зад решетки или да бъдат изпратени в 

спасителен център. Моля ви просто да завърши тази история по възможно 

най-добрия начин, а той е да отидат в спасителен център, след което като 

станат самостоятелни да заминат за Южна Африка, в така известния на 
всички Lionsrock, който гледаме по National Geographic. И един ден, 

надявам се, да гледаме филм за тях. Благодаря ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви.  

Уважаеми съветници, сега пристъпваме към обсъждане на проекта за 
дневен ред. Предварително искам да ви информирам, че след обявлението 

за проекта за дневен ред, в законово определените срокове постъпиха 
питане от общинския съветник Милена Орешкова и докладни записки от 
кмета на общината господин Василев. И ще пристъпим първо към 

процедурата за решаване и на тези въпроси. Заповядайте, господин 

Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

На основание чл.54 ал.4 от правилника за организацията и дейността 
на Общински съвет Разград, моля да бъдат включени по извънредния 
способ докладни записки с входящ номер 623 и входящ номер 624 на 
днешната сесия. 

Докладна записка с входящ номер 623. 

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

Относно: Прекратяване и ликвидация на „Общински пазари - 

Разград“ ЕАД гр. Разград, със седалище и адрес на управление: гр. 

Разград, ул. „Марица“ № 2 и ЕИК 116049644. 



7 

 

 

Докладна записка с входящ номер 624. 

 

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

Относно: Създаване на Общинско предприятие „Общински 

пазари - Разград“ гр. Разград. 

 

На 12.12.2017 година в Държавен вестник брой 99 е публикуван 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година. От 
тази дата започват да текат сроковете, свързани с подготовката на 
общинските бюджети, като до 15 януари общината следва да внесе в 
общинския съвет проекта за бюджет за следващата година. С оглед 

подготовка на бюджетния процес е необходимо да се внесе яснота относно 

второстепенните разпоредители и да се извършат всички други 

оптимизации, касаещи звената към общината, тъй като техните план 

сметки са част от актуализирания бюджет на общината. Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Приканвам ви да вземете отношение по направените 
предложения за включване в дневния ред на днешното заседание на двете 
докладни записки с входящи номера 623 и 624 от Кмета на общината 
господин Василев. Те са постъпили в деловодството на Общинския съвет 
Разград в определените от нашия правилник и закона срок и също както 

споменах и питането на общинския съветник Милена Орешкова, което аз 
предлагам да бъде включено като точка втора от дневния ред, след 

докладни записки да има точка Питане и след това точка Текущи да стане 
точка трета. Желае ли някой да вземе становище по въпроса? Заповядайте, 
общинският съветник Иво Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Уважаеми господин Председател, 

Аз първо имам въпрос. Тези докладни записки на някоя комисия 
разглеждани ли са, защото в комисиите, на които аз съм член не са 
минавали и такава важна докладна записка, която третира това какво ще 
бъде от тук нататък търговско дружество или общинско предприятие, 
трябва да бъде разгледано от всички страни, за да може информирано 

решение да се вземе в общинския съвет. Да не направим в бързината 
грешка, която след това ще тежи на цялата община. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Димитров, 
Уважаеми колеги, 
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Както виждате докладната записка е постъпили и е регистрирана по 

надлежния ред на 20 декември 2017 година. Това сочи, че не е имало 

обективна възможност те да минат в нормална процедура за обсъждане в 
комисиите и след това вече за включване в материалите за настоящата 
сесия. Но пак казвам спазен е срокът, така както е определен преди 12:00 

часа на деня предхождащ заседанието на общинския съвет да са 
депозирани в деловодството. Други желаещи има ли да изразят становище? 

Заповядайте, госпожо Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, господин Ненчев. 

Само искам да припомня на общински съветник Иво Димитров, че на 
предходната сесия също имахме внесена докладна по извънреден способ, 

така разбира се както е изискването на нашия правилник, която също не 
беше минала на комисии, но това не попречи общинският съвет да я 
включи в дневния си ред, съответно тя да се разгледа от всички общински 

съветници на сесията и съответно да се стигне до вземане на решение. Така 
че това е нещо, което не е изключение и не виждам защо въобще се 
подлага на някакво съмнение. Благодаря ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Желае ли някой друг да вземе становище по 

въпроса за включване по извънреден способ на докладните записки? 

Заповядайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

След отговора на въпроса и репликата на госпожа Радославова, 
първо ще й кажа, че двете докладни записки са много различни, все едно 

кюмюр и компютри, и едното няма никаква връзка с другото, защото 

вътрешен е проблема на общинския съвет дали ще си избере този или онзи 

за председател. Но общинската собственост и нейното състояние и начин 

на управление е от много по-голяма важност за общината и за нашите 
съграждани и аз правя формалното предложение тези две докладни 

записки да не бъдат разглеждани по извънредния способ на тази сесия. Ако 

трябва нека минат през комисии, да се свика една извънредна преди 

януарската сесия, но да може да се обсъдят на комисии тези докладни 

записки и отново ще кажа да не направим грешка, която ще тежи на 
общинския бюджет вместо да го облекчи. Благодаря ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря и аз. Госпожо Радославова, за изказване ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 
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Не, понеже дадохте възможност на съветник Иво Димитров да 
направи реплика, искам да ползвам правото си на дуплика. Имам ли това 
право? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. Господин Димитров, протоколите на общинския съвет 
в седемдневен срок се публикуват на сайта на общината в раздел общински 

съвет, така че много добре може след това да прочетете какво точно сте 
казали и аз имам право като общински съветник вече да ползвам правото 

си за дуплика след Вашата реплика на моето изказване. И благодаря на 
господин Ненчев, че ми даде тази възможност. Изключително ме изумява 
това, че има общински съветници, които смятат за важни и маловажни 

нещата, които се разглеждат в общинския съвет. Аз мисля, че всичко, за 
което общинският съвет трябва да вземе решение определено е важно. И 

щом сме правили това не веднъж, не виждам какъв е проблема да го 

направим и сега. Само искам да ви припомня още нещо, че в началото при 

искането си кметът да внесе по извънреден способ точно тези две докладни 

записки, той направи много добра обосновка защо трябва да влязат на тази 

сесия, защо трябва да се разгледат по този способ, а именно свързано е със 
законовите срокове, в които те трябва да внесат, т.е. общинската 
администрация, в лицето на Кмета на общината доктор Валентин Василев, 

да внесат бюджета за разглеждане в общинския съвет. Това са срокове, 
които трябва да бъдат спазвани и това внасяне на тези докладни записки е 
съобразени именно с тези законови срокове. Благодаря ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря и аз. Колеги, желае ли някой друг да вземе становище по 

този преюдициален, както казваме ние юристите, въпрос за включване? Не 
виждам желаещи. Пристъпваме към гласуване за определяне дневния ред 

на днешното заседание на общинския съвет. Най-напред ще подложа на 
гласуване предложението на Кмета на общината господин Василев, да 
бъдат включени в дневния ред на днешното заседание докладни записки с 
входящи номера 623 и 624, които касаят решения, свързани с общинско 

акционерно дружество. В режим на гласуване сме. Моля гласувайте по 

въпроса за включването в дневния ред на: 
Докладна записка с входящ номер 623. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на 
Община Разград 
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Относно: Прекратяване и ликвидация на „Общински пазари - 

Разград“ ЕАД гр. Разград, със седалище и адрес на управление: гр. 

Разград, ул. „Марица“ № 2 и ЕИК 116049644. 

 

и  

 

Докладна записка с входящ номер 624. 

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

Относно: Създаване на Общинско предприятие „Общински 

пазари - Разград“ гр. Разград. 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 31 общински съветници. „ЗА“ – 17, „против“ – 

13, „въздържали се“ – 1. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С така обявения резултат предложението за включване в 

дневния ред на днешното заседание на общинския съвет на двете 
докладни записки се приема. 

 

Сега пристъпваме към гласуване на дневния ред въз основа на 
предоставените материали, които включват следните три точки: 

1. Докладни записки. 

2. Питане. 
3. Текущи. 

 

Моля гласувайте за приемането на така предложения дневен ред. 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 32 общински съветници. „ЗА“ – 31, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – 1. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С 31 гласа „ЗА“ от 32-ма участвали в гласуването проектът за 

дневен ред се приема. 

 

Преминаваме към първата част от нашето заседание, а именно 

разглеждане на докладните записки, които са внесени по надлежния ред. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, отзовавам се на молбата на нашия Областен 

управител, господин Гюнай Хюсмен, а също и на Областния управител на 
Област Търговище, господин Стойков, ако нямате възражения докладната 
записка с входящ номер 611, която е включена в дневния ред, а именно: 

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 

да бъде разгледана най-напред. 

 

По това предложение заповядайте, госпожо Орешкова. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Имам процедурно предложение за разглеждане на докладна записка 
с входящ номер 590 като втора в дневния ред. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ако може да поясните за съветниците. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Става въпрос за дарението на лъвчетата, тъй като има интерес към 

нея от външни организации. Да бъде разгледана втора. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И предлагате тя да бъде след докладната записка 611. Заповядайте, 
госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, господин Председател. 

Също по процедура. Предлагам двете докладни записки с входящ 

номер 623 и 624, с оглед на сериозността на докладните да бъдат 
разгледани също приоритетно. Нямам нищо против да бъдат разгледани и 

на трета позиция. Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други предложения, има ли по тази точка от дневния ред 

разглеждане на докладни записки? Не виждам. Има консенсус в 

направените предложения да бъдат разгледани най-напред в 
последователност следните докладни записки: 

1. Докладна записка с входящ номер 611. 
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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. 

 

2. Докладна записка с входящ номер 590. 

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

Относно: Предоставяне в собственост, чрез дарение на две 
мъжки лъвчета, родени на 08.09.2017 година в Зоокът град Разград от 

Община Разград на Община Пазарджик. 

 

3. Докладна записка с входящ номер 623. 

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

Относно: Прекратяване и ликвидация на „Общински пазари - 

Разград“ ЕАД гр. Разград, със седалище и адрес на управление: гр. 

Разград, ул. „Марица“ № 2 и ЕИК 116049644. 

 

4. Докладна записка с входящ номер 624. 

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

Относно: Създаване на Общинско предприятие „Общински 

пазари - Разград“ гр. Разград. 

 

Има ли процедурни предложения за начина на произнасяне на 
общинския съвет? Госпожа Елка Неделчева, заповядайте. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Предлагам да гласуваме разместването на дневния ред за всяка 
докладна по отделно. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря. Има ли обратно становище по това процедурно 

предложение или да пристъпваме към гласуване? Най-напред подлагам на 
гласуване процедурното предложение докладната записка с входящ номер 

611 да бъде разгледана като първа в този раздел от дневния ред на 
заседанието. Моля общинските съветници да гласуват по това 
предложение. В режим на гласуване сме. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев – Кмет на 
Община Разград 
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Относно:  Провеждане на извънредно заседание на Общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

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

 

С 32 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, това 

предложение се приема. 

 

Подлагам на гласуване предложението на госпожа Милена Орешкова 
за включване на следващо място, на второ, в този раздел от нашето 

заседание докладна записка с входящ номер 590. 

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

Относно: Предоставяне в собственост, чрез дарение на две 
мъжки лъвчета, родени на 08.09.2017 година в Зоокът град Разград от 

Община Разград на Община Пазарджик. 

В режим на гласуване сме. Моля гласувайте. 
 

С 28 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 2, и това 

предложение се приема. 

 

Пристъпваме към произнасяне по предложението да бъде разгледана 
на трето място, след тези две докладни записки последователно 

докладните записки на кмета на общината с входящи номера 623 и 624. 

Докладна записка с входящ номер 623. 

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

Относно: Прекратяване и ликвидация на „Общински пазари - 

Разград“ ЕАД гр. Разград, със седалище и адрес на управление: гр. 

Разград, ул. „Марица“ № 2 и ЕИК 116049644. 

 

Докладна записка с входящ номер 624. 

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

Относно: Създаване на Общинско предприятие „Общински 

пазари - Разград“ гр. Разград. 

 

Режим на гласуване. Моля гласувайте. 
 

С 20 гласа „ЗА“, „против“ – 4, „въздържали се“ – 4, се приема и 

това процедурно предложение за включване на трето место на 

посочените докладни записки. 
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С Т А Т И Я 1 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, с това пристъпваме към разглеждане на 
докладните записки и обявявам, че пристъпваме към обсъждане и 

произнасяне по докладна записка с входящ номер 611. 

 

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. 

Давам думата на вносителя, господин Василев, да представи 

докладната записка и проекта за решение. 
 

Г-н Валентин Василев  -  Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми общински съветници, 

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-070 от 13.12.2017 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 11.01.2018 г. (четвъртък) 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. 

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 
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„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. 
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 насроченото на 

11.01.2018 г. (четвъртък) от 14.00 часа извънредно заседание на Общото 

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, 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.  

 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.  

 До започване на действията по стопанисване, поддържане и 

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

Благодаря Ви, господин Василев. 

Тази докладна записка е разгледана в три постоянни комисии. Най-

напред давам думата на председателя на комисията по собственост да 
докладва резултата от обсъждането. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги, 

На проведеното заседание, членовете на постоянната комисия по 

общинска собственост разгледаха докладната записка и след станалите 
дебати подкрепиха проекта за решение със седем гласа „ЗА“, без „против“ 

и „въздържали се“, като представителя на общината да гласува по първа и 

по втора точка „против“. Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Давам думата на председателя на постоянната 
комисия по устройство на територията, господин Божинел Христов. 

Заповядайте, господин Христов за информация. 
 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, господин Председател. 

В постоянната комисия по устройство на територията беше взето 

следното становище, че комисията подкрепя решението от последното 

заседание на общинския съвет. То е общинска администрация да гласува с 
„против“.  Това предложение, което беше направено е прието с 6 гласа 
„ЗА“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“. А общо докладната записка с така 
направеното и прието решение е гласувана със 7 гласа „ЗА“, 1 „против“ и 1 

„въздържал се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Давам думата на председателя на постоянната 
комисия по законност, господин Калоян Монев, да информира за 
становището на комисията. Заповядайте, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 
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Уважаеми колеги, действително докладната беше разгледана и в 
постоянната комисия по законност. Също беше направено предложение 
представителят на Община Разград да гласува „против“ и по двете точки 

на решението, като проектът беше подкрепен с 4 гласа „ЗА“, без „против“ 

и 2 –ма „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Пристъпваме към обсъждане, като най-напред давам 

възможност на общинските съветници да поставят въпроси към вносителя. 
Има ли желаещи да поставят въпроси? Не виждам такива. Преминаваме 
към дискусия. Има ли желаещи да изразят становище по докладната 
записка и проекта за решение. Давам думата на Областния управител на 
Област Търговище, господин Митко Стойков, да изрази становище по 

обсъждания въпрос. Заповядайте, господин Стойков, на трибуната. 
 

Г-н Митко Стойков – Областен управител на Област Търговище 
Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми господин Областен управител, 

Уважаеми господин Кмет, 
Госпожи и господа общински съветници, 

Днес дойдох тук на тази сесия ваша, за да си изкажа мнението по 

тази точка, която е много важна за развитието на Област Търговище. Ще 
бъда много кратък. Първо двете общини, които вие сте против да дойдат 
във В и К Асоциацията Търговище, се намират в Област Търговище. По 

стечение на обстоятелствата, водоподаването е от В и К Дунав. 

Административна територия Област Търговище, пет общини, три от които 

си остават при нас, а двете са при вас. Нищо общо нямат с разградска 
област, нищо общо нямат с развитието на разградска област, защото те не 
засягат вашите интереси, уважаеми дами и господа общински съветници. 

Именно за това съм тук да ви помоля наистина да помислите, защото тук 

става въпрос за общини, които са на територията на Област Търговище. И 

ние от пет месеца, шест месеца работим с тези общини, за да можем да 
успеем да консолидираме В и К Асоциация Търговище. Защо? Защото 

искаме да успеем да усвояваме европейски средства, с които да подменим 

В и К инфраструктурата на територията на цялата област. Именно това е 
простата причина днес да бъда тук и да говоря пред вас. Тук не говорим за 
партии, тук не говорим за взаимоотношения. Тук говорим за интересите на 
всички граждани и жители, които са на територията на Област Търговище. 
И тези две общини, които чух сега че вие отново не давате разрешение на 
кмета да гласува „ЗА“, отново спъвате развитието и усвояването на 
европейски средства на територията на Област Търговище. Пак повтарям, 

две общини, които са в административна област Търговище. Нямат нищо 

общо с разградска област. Нито ви пречат за вашият бизнес план, за 
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вашето развитие. Ние се нуждаем наистина от това, нуждаем се от 
консолидацията на нашата В и К асоциация, както вие се нуждаете от 
консолидация на вашата  В и К асоциация. Това е безспорен факт. И това 
са  неща, които вие разисквате във вашата административна област. А вие 
в момента с вашите решения дали с действие или бездействие, вие ще 
попречите именно на Област Търговище. За това съм тук, да ви помоля 
наистина, когато става въпрос за взимане на важни решения, още повече на 
две съседни области с идентични проблеми и най-важното когато ние се 
стремим да направим живота, да направим услугата доставянето на В и К, 

доставянето на водата на нашите потребители по качествено, мисля че 
няма логика ние да се противопоставяме на такава инициатива, защото 

презумпцията на всички нас, които заемаме някакви публични длъжности 

е точно това да направим живота по-добър на хората, които живеят в 
нашите общини и в нашите области. Аз съм убеден, че също вашият 
областен управител, вашият кмет, също ще направят всичко възможно това 
нещо да се постигне и при вас. Защото истината е една, уважаеми дами и 

господа, с това ваше гласуване, каквото и да е то, гласувате да подкрепите 
кмета ще помогнете на Област Търговище наистина да извърши тази 

консолидация. Ако ли не, и двете области няма да постигнат нищо. 

Разликата е, че Попово и Опака не са на вашата територия и те нямат нищо 

общо с вас, освен че имат едно водоснабдяване, което към този момент се 
извършва от Водоснабдяване – Дунав. Доста път изминахме за тези шест 
месеца да убедим нашите партньори, нашите колеги от двете общини 

Попово и Опака и успяхме. И когато този дълъг път ние го изминахме за 
пет месеца да успеем да се обединим в нашата област за бъдещето и за 
доброто на жителите, гражданите, които живеят в тази област, с вашето 

решение вие спирате това развитие. Така, че молбата ми е преди да вземете 
крайно решение, помислете и гласувайте по съвест. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Стойков, имам молба да останете за малко на трибуната, 
тъй като е възможно някой от общинските съветници да поставят въпроси 

или да поискат допълнителни разяснения, които Вие може да дадете. 
Уважаеми колеги, най-напред бих искал да …. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За процедура, господин Председател. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, заповядайте. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 
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Само искам да припомня на Вас и на колегите общински съветници, 

че когато влезем в дневния ред, гласуван в началото на всяко едно 

заседание тези, които имат право да правят изказвания, да изразяват 
мнения и становища във връзка с проектите за решения, включени в 
дневния ред, много ясно са указани в нашия правилник. И Вие погазихте 
тази процедура като дадохте възможност, моите уважение и адмирации 

към Областния управител на Област Търговище, но такава практика в 
общинския съвет наистина няма. Съвсем по друг ред трябваше да се случи 

това нещо. Разбирам, че въпросът е важен. Важно е разбира се и да чуем 

представителя на държавата в този случай, но начинът на случване не е 
този, защото точно такива нарушения на процедурата могат да доведат 
след това до много неприятни неща. Всеки един, който дойде в залата на 
общинския съвет да иска по време на заседание при разискване на 
проектите за решения да взема думата по всяко едно време по време на 
заседанието. Просто исках да го уточня и да го сложа на Вашето внимание. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Радославова. 
 

/Реплики в залата/ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля, не съм дал думата. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Димитров, думата я дадоха общинските съветници, след 

като подложих процедурно предложение на гласуване. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля да искате думата и ще Ви я давам. Всеки ще има възможност 
да се изкаже. Госпожо Радославова, да разбирам че Вие сте против 
изслушването на областния управител и всеки който би могъл да иска, така 
ли да разбирам? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Ненчев, аз не съм против изслушването на областния 
управител, а на начина, по който това се случи. Благодаря Ви, че ми 

дадохте възможност да изясня това. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Уважаеми колеги, няма смисъл да навлизаме в 
такава безсмислена дискусия. Само искам да поясня, че областните 
управители са представители на правителството, на централната 
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изпълнителна власт, които са длъжни да следят и контролират за дейността 
на всички държавни органи, включително и на общинските съвети и на 
общинската администрация. Така че техният статут определя и 

възможността им да участват в тези заседания. С това да приключим. И 

питам има ли желаещи общински съветници, които да поставят въпроси 

към Областния управител на Област Търговище господин Стойков? Не 
виждам желаещи. Аз моля колегата Монев за кратко да поеме функциите 
на водещ и го моля да ми даде думата за становище, изказване. Благодаря 
Ви, господин Стойков. 

 

Г-н Митко Стойков – Областен управител на Област Търговище 
И аз благодаря. 
 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Заповядайте, колега Ненчев. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми общински съветници, 

Ще се възползвам от възможността да изразя становище по този 

въпрос, който ние многократно сме коментирали в различни формати, в 
постоянни комисии, на заседание на общинския съвет и разбира се в групи 

съветници. Тук искам най-напред ясно и дебело да подчертая, че в тази 

зала съм убеден че няма нито един общински съветник, който да има нещо 

против функционирането на В и К Асоциацията на Област Търговище. И 

искам господин Стойков да излезе от тук, от тази зала без каквото и да е 
съмнение, че общинските съветници в Разград имат някакво негативно 

отношение към работата на тази Асоциация. Но се налага да припомним 

някои неща и аз на кратко ще ги маркирам. 

Първо, става въпрос за една несъвършена нормативна уредба на 
парламента и съответно на централната изпълнителна власт, защото от 
една страна нормативните разпоредби предвиждат, че на територията на 
всяка една административна област в България трябва да има вид 

консолидиран, използвам тази бюрократична дума В и К оператор и след 

това пак в такива нормативни разпоредби е предвидено, че сегашната 
система за осигуряване на финанси за инвестиции на тези В и К оператори 

ще предвидят предоставяне на средства само и единствено на 
консолидираните В и К оператори. И тези В и К оператори, които не 
оперират на цяла област няма да получат тези пари. И стигаме до тези 

прословути 35 милиона лева, които многократно и господин Василев е 
имал възможност да ни информира, че ръцете му са вързани и той като 

кмет не може да разчита на осигуряването на тези средства, а и ние като 

община. Защото и в Разград имаме такава болест, нашият В и К оператор 
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не е консолидиран, защото две общини, по - точно общински съвети от 
нашата област не желаят да приемат решение, което сега стои на нашето 

внимание. И коментарите и обсъжданията на общинските съветници 

трябва да се приемат и като един протест, като едно недоволство от това, 
че се стига до такива безобразия и до такива ситуации. И това е един шанс 
на общинския съвет Разград и на Община Разград, на вас областните 
управители да посочи, че ние не желаем да има проблеми с Търговище, но 

не по-малко не искаме да се допусне в Разград пък да стане лошия вариант 
и лошия сценарий. И за това ще припомня и възможните решение. Едното 

от тях, за което сме говорили общинските съветници в общинските съвети 

от разградска област да проявят благоразумие, ако щете и държавническо 

чувство и да приемат необходимостта от такава консолидация. Другата е 
ако демокрацията отива до такава степен, че вече прекрачва границите на 
разумното, то тогава има начин държавата да се намеси и областните 
управители имате тази възможност и тези възможности да предизвикате 
законодателни промени и да се променят правилата. И щом като не може 
да се постигне съгласие за консолидация, което трябва да се случи, поради 

действията на определени общински съвети, тогава ще променим 

правилата. И държавата след като казва, че ще осигурява финансиране 
само на консолидирани В и К оператори да определи и правна норма, 
която да гласи всички В и К оператори на територията на дадена област 
преминават в единния В и К оператор, който за нас е В и К. Така ли се 
случи с болниците, уважаеми колеги съветници? Окръжните болници. По 

този начин се случи. Законодателят реши и се изпълни. И тези неща реших 

да ги изложа, за да може след това вече да стигнем до най-правилното 

решение. Благодаря Ви, господин Монев. Приключих. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

И аз Ви благодаря. Колеги, реплики към колегата Ненчев? Да, 
госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. Господин Ненчев, искам само да Ви помоля да 
говорите малко по-тихо. Микрофоните са изключително качествени. Чува 
се добре. Височината на тона не означава, че нещата ще се случат. Да, прав 
сте, но все пак. Благодаря Ви. 

 

Г-н Калоян Монев – зам. – председател на ОбС, ръководещ 

заседанието 

Колега Димитров, не съм Ви дал думата за изказване. Други реплики, 

имате ли? Процедурно предложение ли имате? Да, благодаря Ви. Други 

реплики? Не виждам. Заповядайте. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Уважаеми колеги, имате възможност да изразите 
становище. Не виждам желаещи. Заповядайте, колега Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря, господин Председател. 

На предишното заседание аз така обстойно изложих моите виждания  
и ви призовах всички да подкрепите моето предложение да гласуваме 
против. Сега съвсем на кратко, заради уважение към Областния управител 

на Област Разград и Областния управител на Област Търговище ще го 

направя, не в пълния обем, за да не им губим времето. 

Уважаеми господа областни управители и колеги общински 

съветници, това, което направихме на миналото заседание очевидно е било 

правилно, защото то дава резултат. На това заседание двама държавни 

мъже са в залата и показват загриженост всеки за своята област. Ние сме 
избрани обаче от гражданите на Община Разград. Ние сме избрани точно 

за това да се опитаме дори с неудобството да се изправим срещу така 
течението на това, което ще ни даде лесното гласуване, нека да подкрепим 

и да останем общината на милостта на държавата, на милостта на Община 
Исперих, на милостта на Община Завет. Днес аз наистина се опитвам 

областните управители да ги направим наши съюзници в това наистина да 
бъде решен проблемът на Разград и на Търговище. С това отрицателно 

становище на общинския съвет, колкото и да е неудобно, господин 

Стойков, ние ви пришихме към нашия проблем. Но по този начин нашият 
проблем стана и ваш, за което аз чисто човешки се извинявам, но от 
позицията на общински съветник смятам, че това е правилно. Колкото 

повече лостове за въздействие имаме, толкова е по-сигурно, че ние ще 
успеем да получим това финансиране от 35 милиона лева. Всички казват, 
Димитров, тук съветниците от дясно които сме, са срещу кмета. Ето едно 

опровержение. Ние наистина искаме, господин кмете, господа общински 

съветници, господа областни управители, тези 35 милиона да влязат, 
защото те наистина не са нито на ГЕРБ, нито на СДС, нито на кои бяха 
тука от ДОСТ. За това аз призовавам нашите колеги от общинския съвет 
отново да потвърдят решението си от предишния път, за да може по този 

начин, колкото и да е нетипичен натиска, който ние указваме, нека той да 
даде резултат. В деня, в който на Община Разград се реши проблема, 
смятайте, че ще има извънредна сесия, с която ще бъде решен проблема и 

на Търговище. Защото Опака и Попово и в момента нямат проблем с 
водоснабдяването, за разлика от годините преди да бъдат включени в 
Дунав, когато е имало по 5 часа вода сутрин, когато е нямало 

пречиствателни станции. Всичко това е благодарение на сътрудничеството, 

ако щете между Разград и Търговище. Но Разград също е дал своя принос 
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жителите на две общини в Търговище да пият чиста вода, да имат 
постоянна вода, да имат постоянно канал, услугите, които получават, да. 
На предишната сесия и други проблеми, които чисто технологично ще има 
Водоснабдяване – Дунав, защото на територията на Община Търговище 
има дълготрайни материални активи, има недвижима собственост. Има 
много неща, които Водоснабдяване – Дунав ги има въпреки, че не е на 
територията, както Вие казвате, на цялата област Търговище, но на 
територията на част от областта има тези съоръжения. Това ще бъде 
проблем, но този проблем ще бъде нещо, което е много малко и лесно 

решимо и ще го преглътнат всички, ако Разград и Търговище имат 
консолидирани оператори. За това пак казвам, с извинение към двамата 
областни управители, аз ви моля отново да потвърдим нашето решение, с 
което ще имаме лост за въздействие върху двете общини от разградска 
област. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Давам думата на Областния управител на 
разградска област господин Гюнай Хюсмен. Заповядайте, господин 

Хюсмен. 

 

Г-н Гюнай Хюсмен – Областен управител на Област Разград 

Уважаеми господин Председател на общински съвет, 
Уважаеми господин Кмет на Община Разград, 

Господин Областен управител на Търговище, 
Господа заместник – кметове, 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Позволявам си да взема думата, провокиран от господин Димитров. 

Виждам какви са насоките, какви са исканията ви, какви са ви 

намеренията, че се опитвате по този начин да бъдете чути и да се вземат 
мерки да се реши въпроса и вашия с тези прословути 35 милиона. Само аз 
ще го кажа малко по-иначе. Сега в момента имаме идеалната възможност 
да потвърдим или да отречем онези приказки дето ги говори всеки, че в ада 
около казана на българската нация нямало пазачи, щото сами сме се 
дърпали надолу в огъня. Значи, ако подхождате така, хората ще бъдат 
прави, че наистина няма нужда от пазач, защото щом на нас не ни е добре 
и на Търговище да им е зле. Това е единият подход вашия, нали ако 

гласувате против. И няма нищо лошо в това. Вие сте оторизирани да 
гласувате както намерите за добре, както позволява вашата воля и съвест. 
Окей, това е едното. Второто също много важно правило в живота на 
всички ни е да не правим, това което не искаме на нас да ни правят. Както 

искате така си гласувайте. Има разговори с определени общински съвети 

на тема дайте да подкрепим да си отидат, защото В и К Разград е наистина 
друга институция. Тя е в Област Разград, но двете общини са от друга 
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област и това по никакъв начин няма да промени бюджета на В и К 

Разград. Обаче ако те си отидат те поне ще бъдат свободни да правят това 
което, не е само български, има и европейски директиви, където не зависи 

само от България да се променя законодателството, за да може министърът 
да каже така ще бъде и край. Има някакви директиви, които не позволяват 
това. За това В и К Разград иска да се отделят Опака и Попово. Вземали са 
решение на общинския съвет за отделяне. Област Търговище са взели 

решение да ги приемат в тяхната Асоциация. Това което днес зависи от вас 
е ще удължи ли или няма да стане. Но ако тръгнем да гоним паралелно 

това щом на нас не ни е хубаво и на другите да им е лошо. Окей, ваше 
право е. Ние сме дошли в качеството си на областни управители, на 
представители на държавата по собствено желание, никой не ни е карал. 

Дойдохме да чуем и да видим на място за какво става въпрос и ако вие 
прецените, че това което го направите да гласувате пак както първия път, 
това е ваше право. От друга гледна точка ако решите да си промените 
мнението и да оставим поне Област Търговище да се спасяват, то аз ви 

уверявам като Областен управител, че ще правим и продължаваме да 
правим срещи и разговори между Община Разград и Община Исперих. За 
Община Самуил там нещата май не са чак толкова розови. Дето викат абе 
Исперих да мине и ние ще минем. Не е много сигурно. Но едно казвам 

съвсем отговорно, че ще продължа в усилията си да убедя Общински съвет 
– Исперих да гласуват тази консолидация да се случи най-после и в 
Разград. Но в края на краищата, поне към момента дори и да търсим 

някаква взаимна връзка, дайте ще ги изнудваме. С това решение не можете 
да изнудите Общински съвет Исперих по никакъв начин, да знаете. Така че 
пак ви моля, преценете, избрани сте може би елита на Разград, най-добрите 
хора сте в областта, имате съвест, имате отговорност, дали искаме да 
правим това на другите, това което не искаме на нас да ни го правят. 
Благодаря ви за вниманието. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Областен управител. Госпожа Радославова, 
заповядайте. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За процедура, господин Председател. Искам да изкажа огромното си 

уважение към личността на Областния управител на Област Разград и като 

представител на държавната власт и като това, което той е като цяло. И 

именно единствено това ме въздържа да не го прекъсна и да кажа, че 
давайки му думата без да попитате дали на изказванията на съветник Иво 

Димитров някой има желание да направи реплика, ме лишихте от едно от 
основните ми права като общински съветник, защото аз наистина исках да 
репликирам това изказване, но вече е късно. Благодаря Ви.  
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Радославова спирам времето и сега сме в момент на 
процедура за отправяне на реплики и Ви давам тази възможност да 
отправите реплика към общинския съветник Иво Димитров. Заповядайте, 
ако желаете. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Ненчев, имаме си много точно разписани правила за 
процедурите по време на заседание на общинския съвет. За разлика от Вас, 
аз не искам да ги нарушавам. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колега Димитров, Вие се изказахте вече и с това изчерпахте вашата 
възможност с изказвания да участвате в сесията. Може да направите 
реплика или след това друга възможност. Тя не направи изказване към Вас, 
а към мен, че не могла да направи реплика. Така, колеги, има ли желаещи 

да вземат отношение? Не виждам такива. Това означава, че приключваме 
дискусията. Господин Христов, по-смело, бъдете по-активен. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Защото казахте да вземе отношение, много Ви моля да насочите и 

предложения и становища и т.н. уважаеми господин Председател, аз искам 

да благодаря на областния управител, че в навечерието на един светъл 

християнски празник ни напомни за някои християнски ценности. И само 

нещо да кажа. Уважаеми господин Областен управител, ние не се борим за 
тези 35 милиона лева, ние искаме да имаме пречиствателна станция и тя да 
работи наистина добре, т.е. да няма съмнения, че може да има екологични 

проблеми.  

Що се отнася сега до предложението, уважаеми господин 

Председател, тъй като в докладната на господин кмета няма посочено 

никакво предложение, аз предлагам и първа и втора точка кмета на 
общината да гласува със „ЗА“, т.е. на мястото на точките да се сложи „ЗА“.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Отбелязахте ли си, колеги? Многоточието да бъде заместено с 
думичката „ЗА“. Нали така, господин Христов? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Да, това е предложението на Кауза Разград. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Благодаря. Има ли други желаещи? Господин Иво Димитров, 
изказване ли искате да направите? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Предложение. Това което направих в изказването си да го облека 
формално като предложение и с обяснението, че това по никакъв начин не 
е изнудване, а търсене на съюзници в действия на държавната власт за 
решаване на проблема на Община Разград, да гласуваме „против“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други желаещи, има ли? Не виждам желаещи и обявявам за 
приключена дискусията по докладната записка на кмета на общината и 

проекта за решение. 
Беше направено едно предложение от общинския съветник Божинел 

Христов на мястото на многоточието в диспозитива на решението да бъде 
записана думичката „ЗА“. Други предложения няма направени. Господин 

Димитров, внасяте ли предложението? Ще Ви изчакаме малко. Господин 

Христов, дайте и вашия текст, който е ясен.  

И по реда на постъпването най-напред ще поставя на гласуване 
предложението на общинския съветник Божинел Христов, многоточието в 

диспозитива на решението да бъде заменено с думичката „ЗА“. Обявявам 

режим на гласуване по това предложение и моля общинските съветници да 
гласуват. 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 32 общински съветници. „ЗА“ – 22, „против“ – 6, 

„въздържали се“ – 4. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Макар правилата на гласуване да са ясни в такива случаи, но за да 
няма съмнение или поводи за спорове, ще поставя на гласуване и второто 

предложение от общинския съветник Иво Димитров, който предлага 
многоточието да бъде заменено с думичката „против“. В режим на 
гласуване сме. Моля гласувайте. 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 26 общински съветници. „ЗА“ – 9, „против“ – 14, 

„въздържали се“ – 3. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С резултатите от така проведеното гласуване по двете 
предложения, обявявам, че е прието с необходимото мнозинство 

предложението, направено от общинския съветник Божинел Христов, 
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с което в диспозитива на решението волята на общинския съвет е 
гласуването да бъде „ЗА“. 

Сега подлагам на гласуване цялата докладна записка, в цялост и 

обявявам режим на гласуване. Моля гласувайте. 
 

/Общински съветник Иво Димитров заявява на глас по микрофона, 

за секретаря, че гласува „против“./ 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 472 

 

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-070 от 13.12.2017 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 11.01.2018 г. (четвъртък) 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. 

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

Дунав“ ЕООД, гр. Разград, чрез отпадане на Община Опака. 

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.  

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.  

 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.  

 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 23 гласа 

„ЗА“, „против“ – 3, „въздържали се“ – 4, 

 

РЕШИ: 
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Възлага на представителя на Община Разград в насроченото на 

11.01.2018 г. (четвъртък) от 14.00 часа извънредно заседание на 

Общото 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, 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.  

 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. – „ЗА“. 

 

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.  

 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. – „ЗА“. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С така обявения резултат предложението се приема и вече е 
облечено под формата на прието решение на общинския съвет. По този 

въпрос предоставям думата на кмета на общината господин Василев да 
изрази становище. Заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 
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Много, много кратък ще бъда. 
Уважаеми общински съветници, 

Въпреки, че с това решение по никакъв начин вие не променихте 
нашето положение, нашата Асоциация, вие се показахте на висота. Когато 

става въпрос за вземане на решения, които касаят общността показахте, че 
цветовете и партиите нямат значение, за което ви благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, на основание чл.64 от нашия правилник, обявявам 

10 минути почивка. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, продължаваме нашата работа. И съгласно 

приетите решения сега ще пристъпим към обсъждане на докладна записка 
с входящ номер 590. 

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

Относно: Предоставяне в собственост, чрез дарение на две 
мъжки лъвчета, родени на 08.09.2017 година в Зоокът град Разград от 

Община Разград на Община Пазарджик. 

За представяне на докладната давам думата на вносителя. 
Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на две мъжки лъвчета, родени на 
08.09.2017 г. в Зоокът град Разград от вида Lion (Panthera Leo). 

  Двете лъвчета притежават паспорти с № BG 01VP 253393 и № BG 

01VP 253394 и микрочипове с номера: 100223000017322 и 

100223000017333. 

 В деловодството на Община Разград е получено заявление с вх. № 

АО-05-03-9866  от 05.12.2017 г. от кмета на Община Пазарджик, с което се 
изявява желание двете лъвчета да бъдат предоставени в собственост на 
Община Пазарджик, чрез дарение. 
           В депозираното от Община Пазарджик заявление се посочва, че 
лъвчета ще бъдат отглеждани при изключително добри условия в Зоопарк 
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„Острова” в гр.Пазарджик, като по този начин ще бъде увеличено и 

видовото разнообразие в същия. 
           Зоопарк „Острова“  има добър опит в отглеждането, включително и 

в създаването на условия за размножаване на този вид едри хищници от 
рода котки, изразяващ се в отглеждането на тигри, като през 2016 година в 
зоопарка са родени 4 броя тигърчета, които впоследствие са подарени на 3 

зоопарка на територията на Република България. 
Зоопаркът отговаря както на минималните изисквания на 

националното ни законодателство, така и на европейските стандарти. 

Същият има издаден Лиценз № 14/09.02.2009 г. от МОСВ, като през 2015г. 
е прелицензиран. 

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. 34, 

ал. 4, предложение трето от Закона за общинската собственост, чл. 182, ал. 

1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност и чл.21 от Закона за 
защита на животните, предлагам на Общински съвет Разград да вземе 
следното решение: 

1. Дава съгласие да се прехвърли на Община Пазарджик, чрез 
дарение, правото на собственост върху два екземпляра от вида Lion 

(Panthera Leo), представляващи две лъвчета родени на 08.09.2017 г. в 
Зоокът Разград, притежаващи паспорти с № BG 01VP 253393 и № BG 

01VP 253394 и микрочипове с номера: 100223000017322 и 

100223000017333.  

2.  Възлага на Кмета на Община Разград да предприеме всички 

необходими действия за прехвърляне правото на собственост на двете 
лъвчета от вида Lion (Panthera Leo), подробно описани в точка 1 от 
настоящото решение  на Община Пазарджик. 

Завърших. 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Тази докладна записка е разгледана в постоянните 
комисии по собственост и постоянната комисия по околна среда. Най-

напред давам думата на председателя на постоянната комисия по 

собственост. Заповядайте, господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Господин Председател, постоянната комисия не подкрепи проекта за 
решение, като гласуването се проведе по следния начин „ЗА“- 2, „против“ 

– 1 и „въздържали се“ – 4. Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Сега следва да изслушаме становището на 
постоянната комисия по селско стопанство. Заповядайте, госпожо 

Председател на комисията. 
 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря Ви, 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“, подкрепи проекта за решение. 
Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате думата за въпроси към вносителя. Заповядайте, 
колега Джипов. 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Уважаеми доктор Василев, искам да попитам за вашето експертно 

мнение относно къде да бъдат отгледани тези две лъвчета, в зоопарк в 
клетка или да бъдат пратени в такъв спасителен център, какъвто ни беше 
обяснен. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми господин Джипов, не мога да ви дам моето експертно 

мнение, защото аз съм завършил ветеринарна медицина в България с 
профил селскостопански и декоративни животни, а не съм завършил 

институт за диви животни някъде в Европа или по света. Да, заповядайте 
за въпрос нали? 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Доуточняващ въпрос. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, заповядайте. 
 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Тогава като не можете да ни дадете вашето експертно мнение, бихте 
ли ни казали какво е вашето предпочитание чисто човешки? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Господин Джипов, не ме питайте какво е моето предпочитание чисто 

човешки или да си играем как да го кажа, по тънката лайсна. Тук имаме 
документи. Имаме едно искане от кмет на българска община, който иска да 
му бъдат предоставени, чрез дарение в собственост две наши лъвчета. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, колега Орешкова, за въпроси. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Благодаря, господин Председател. 

Господин Василев, аз имам няколко въпроса към Вас.  
Първият въпрос е актувани ли са лъвчетата? 

Вторият ми въпрос е свързан с документите, които ни предложиха от 
фондация „Четири лапи“ и документите, които ни предлагате Вие. Т.е. от 
Ваша страна ние имаме заявление от Община Пазарджик, което е 
приложено към докладната записка и факта, че зоопаркът в Пазарджик има 
лиценз. От тук нататък обаче ни предлагат още няколко документа от 
фондация „Четири лапи“. Това е становище за намерения лъвчетата да се 
отглеждат в спасителен център в Холандия под входящ номер 614. Имаме 
на разположение и няколко документа, които би следвало Вие да имате в 
предвид. Едното е Меморандум за сътрудничество, който е подписан от 
Ваша страна. Имаме становище на експерт, който твърди, че в зоопарка в 
Пазарджик няма условия да се отглеждат лъвчета. Мисля, че това също 

трябва да се има предвид, защото тук не говорим просто за дарение на вещ, 

говорим за дарение на живи същества и т.н. Т.е. въпросът ми към Вас е 
следният: Считате ли, че след като има заявен интерес от две страни, Вие 
трябва да предпочетете едната, която по никакъв не доказва възможността 
да отглежда лъвчетата към момента? Това е вторият ми въпрос. 

Третият ми въпрос е свързан с това дали след като лъвчетата бъдат 
отдадени като дарение на зоопарка в Пазарджик ще бъдат и спазени 

изискванията на Закона за защита на животни, т.е. разполага ли зоопарка в 
Пазарджик с експертни кадри, които да отгледат малките лъвчета към 

момента, защото ние разбрахме, че те не могат да живеят самички, те няма 
да имат майка. Какви са точно условията в Пазарджик и кой ще се грижи 

за тях? След като предлагате такова предложение за дарение, Вие трябва 
да можете да отговорите какво ще се случи с тези животни. Т.е. въпросът 
ми конкретно е ще бъдат ли спазени чл.1 ал.2, чл.7 ал.2 т.1, т.3, т.9, чл.14 

ал.1 т.2, чл.17 ал.1 и ал.2 от Закона за защита на животните, след като 

приемем Вашето решение? 

Благодаря. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Госпожо Орешкова, ще се опитам последователно по зададените 
въпроси. Ще започна от зад на пред. Последният въпрос беше дали са 
спазени изискванията към зоопарка и т.н., нали? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Въпросът беше дали след като приемем решението ще бъдат спазени 

изискванията на Закона за защита на животните по съответни членове, 
които цитирах. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

От кого, госпожо Орешкова? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

От зоопарка, на който ги даряваме. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Така, добре. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Значи, ние не даряваме кола и да не ни интересува после какво или в 
кой гараж ще отиде. Даряваме животни, за които би следвало да знаем 

какво ще се случи. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да, добре. Тогава започвам с писмо от Община Пазарджик, 

подписано от кмета Тодор Попов. 

Уважаеми доктор Василев, 

Дами и господа общински съветници, 

Получихме информация, че през месец септември тази година 
отглежданата от вас лъвица е родила три малки лъвчета, две от които са 
останали живи и към настоящият момент са на три месеца. Предлагаме 
изключително добри условия за отглеждането им в Зоопарк „Острова“ в 

град Пазарджик, като по този начин ще увеличим и видовото многообразие  
в парка ни.  

Зоопарк „Острова“ е изграден на територията на парк „Острова“, 

който се отличава с добро местоположение и има стара добре поддържана 
флора, нова такава и добре изградена ландшафтна архитектура. Парк 

„Острова“, както и зоопарка, изграден на територията му са любимо място 

за отдих на жителите на града и на областта и гости от цяла България. 
Зоопарковата зона е представена от езеро с водоплаващи птици, 

заграждения за тревопасни, клетки за дребни хищници и примати, клетки 

за птици както и клетки за тигри мъжки и женски. Клетката на тигрите е на 
площ от 1,1 дка и е разделена на две. Помещенията са външни и вътрешни. 
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Има и два басейна. Държа да отбележа, че имаме добър опит в 
отглеждането, включително и създаването на условия за размножаването 

на този вид едри хищници от рода котки. Миналата година женската роди 

четири тигърчета, които успяхме да запазим живи и след като 

поотрастнаха подарихме на три зоопарка на територията на Република 
България. Две от тях се намират в зоопарка в град Ловеч, едно във Варна, 
едно в Хасково. Територията на зоопарка е около 6 декара и има 
възможност за неговото разширяване. Загражденията са 30 на брой с общо 

35 вида животни. Загражденията са нови, необезопасени, с добра 
структура. Отговарят не само на минималните изисквания на 
националното ни законодателство, но и на европейските стандарти. 

Топлолюбивите видове са осигурени с отопление. Осигурено е място за 
съхранение и приготвяне на храната на животните. Изграден е пункт за 
ветеринарна спешна помощ, оборудван с основни медикаменти и 

инвентар. Имаме сключен договор с ветеринарна клиника. Осигурено е 
помещение за персонал, който се състои от управител, биолог, ветеринар, 

младши специалист и гледачи. Зоопарк „Острова“ е обособен като 

предприятие с личен състав и структура със собствена стратегия. 
Зоопаркът има издаден лиценз номер 14/09.02.2009 година на МОСВ, а 
през 2015 година е прелицензиран. Паркът предлага големи възможности 

за разширение, без това да нарушава парковата архитектура, а е и 

естествено изолиран от града чрез двата ръкава на река Марица. 
Уважаеми доктор Василев, 

Дами и господа общински съветници, 

С оглед на гореизложеното и на основание чл.34 ал.4 от ЗОС във 

връзка с чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, Ви моля да бъде внесено предложение и 

съответно взето такова решение от Общински съвет град Разград, с което 

предоставяте на Община Пазарджик в собственост, чрез дарение двете 
мъжки лъвчета, родени на 08.09.2017 година.  

Тодор Попов, 

Кмет на Община Пазарджик 

 

Връщам се на другото ви питане, становище на експерт, който казва, 
че не отговаря зоопарка. Извинявайте, госпожо Орешкова, но ние на кого 

трябва да вярваме? На някой си експерт или на Министерството на 
околната среда и водите, което е издало лиценз на зоокъта? Може и да не 
ми отговаряте на този въпрос. 

По отношение на меморандума. Ще си позволя да го изкарам.  

Ще ми позволите да направя едно отклонение. Искам да благодаря 
на „Четири лапи“ за ангажимента и за грижата, която те указаха за малките 
лъвчета, съответно на клиниката, в която се намират в момента и в която 

полагат грижи. Никога и по никакъв начин Община Разград не е заявявала, 
че няма да плати разходите за грижата към малките лъвчета. 
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Сега, подписаният Меморандум, ето го, с който ние се съгласяваме 
„Четири лапи“ да ни помогнат в намирането на дом на лъвовете. Никъде 
обаче в меморандума не е написано, че Община Разград няма ангажимента 
сама да търси също дом за своите лъвове, които са общинска собственост. 
Освен това, има една точка, която лично мен ме притеснява и която е в 
анекса за сътрудничество. Изредени са петте лъва, чл.2, животните се 
предоставят като размножителен заем за неопределен срок. И тук аз 
задавам въпроса как ще предоставим за размножителен заем животни, 

които вече са вазектомирани. Не господин Димитров, не с моя подпис. 
Животните са вазектомирани след тази дата. Т.е. към настоящия момент 
ние сме в хипотезата да даваме животните чрез размножителен заем. 

Знаете много добре как биха могли, съгласно закона, да бъдат 
предоставени тези животни. Единствено зоологическа градина  и на 
спасителен център. Ако имате други въпроси ги задавайте. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Господин Ненчев, не ми беше отговорено на всички въпроси. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

За актуването ли? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

За актуването, за спазването на членовете от Закона за защита на 
животните и преди да ми отговори господин Василев, ще помоля за една 
процедура. Може ли? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Изложете процедурата. Каква е? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Предлагам да бъдат включени в дебата и представителите на двете 
организации, съответно от „Четири лапи“ и от „Дивите животни“, по 

простата причина, че те също са страна по този въпрос и биха могли да 
участват и да им бъдат задавани въпроси. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Аз ще поставя този въпрос на вниманието на общинския съвет, но 

нека да завършим с отговорите на вашия въпрос и след това ще ви дам 

думата. Оста един въпрос за това дали…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За процедура, господин Председател. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Само искам да кажа, че наистина определени общински съветници и 

в работата на общинския съвет си позволяват волности, които са 
недопустими. И за мен е изключително некоректно в момента да се каже, 
че неправителствени организации са страна. Значи те не могат да бъдат 
страна. Много ясно в закона, госпожо Орешкова, е казано кой може да 
бъде страна, когато се разглежда общинска собственост. И колкото и ние 
да сме съпричастни към съдбата на лъвовете и да отчитаме това, че те са 
живи същества, като общински съветници трябва да бъдем първо 

трезвомислещи и законосъобразни в решенията си и да сме абсолютно 

наясно, че това според закона е общинска собственост. И много ясно е 
разписано какъв е начина на разпореждане с нея. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Момент. Искате да чуете отговори на кмета, поставили сте въпроси. 

Имайте търпението и му дайте възможност да отговори. И сега даваме 
възможност на кмета да отговори за това по какъв начин са заприходени, 

актувани или по какъв начин е оформена собствеността за тези две 
лъвчета. Господин Василев, ако трябва да бъдете подпомогнат от някои от 
вашите експерти. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Лъвчетата притежават паспорти, както ви казах, и микрочипове. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Ако може само да допълня. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Не можах да разбера точно за кои лъвове става дума. Да, малките 
имат само паспорти, а що се отнася до останалите лъвове, те са с актове за, 
така наречените актове за приплод, които всъщност играят ролята на 
актове за собственост при движимите вещи, каквито са те.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Орешкова,  да считаме ли че са ви отговорили на всички до 

сега поставени въпроси? 
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Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Имам доуточняващи въпроси. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

По досега поставените въпроси? Да, заповядайте. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Тъй като явно се неглижира интереса от страна на „Четири лапи“, т.е. 
сключения меморандум, становищата, които са изразени и цялата тази 

документация, която ни е подготвена, господин Василев зададе въпроса на 
кого да вярваме, на експерта, който е изготвил оценка или на писмото, 

което той цитира от зоопарка в Пазарджик. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Аз Ви моля да се концентрирате за въпроса. После ще има 
възможност за дискусия. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Не, не е изказване. Въпрос е естествено. Защо се неглижира 
експерта? Имаме писмено становище. Моля да представите и писмено 

становище във връзка със зоопарка, от другата страна, от този който има 
претенции.. Не, госпожо Димитрова. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Орешкова, ние не неглижираме абсолютно никого. Писмото 

за намерение на „Четири лапи“ е с входяща дата 15.12.2017 г. Писмото на 
колегата от Пазарджик е от 05.12.2017 г. На база на писмото ние сме 
подготвили докладна записка, която я представяме на вашето внимание за 
решение от общинския съвет каква ще бъде съдбата на лъвчетата. Не 
неглижираме никого. Освен тези две лъвчета има още три по настоящем, 

които са в зоологическата градина в София. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Подписаният от Вас меморандум е от 09.11.2017 година. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Точно така. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Т.е. Вие вече сте имали знанието, че се работи по въпроса за 
настаняването на лъвчетата в спасителен център. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Категорично сме знаели, но това по никакъв начин не отменя 
ангажимента на Община Разград да търси добър дом за своите животни. 

Имаме предписание от Министерство на околната среда и водите, което 

ние се мъчим да изпълним. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, със съжаление трябва да ви напомня, че когато поставяме 
въпроси не бива да влизаме в полемика. И сега ви моля всички да бъдат 
добросъвестни и да изчерпим първата част от дискусията, която включва 
въпроси и отговори. И сега да дойдем до процедурното предложение ад 

хок. Колегата Милена Орешкова прави процедурно предложение в 
обсъждането, сиреч в дискусията по тази докладна записка да дадем 

възможност да участват и представители, конкретно на кого, колега 
Орешкова? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

На фондация „Четири лапи“ и на „Дивите животни“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Нашият общински съвет може да взема такива решения по конкретен 

случай и сега искам да чуя обратно становище по това предложение следва 
ли да бъде дадена възможност в дискусията и обсъждането да участват и 

представителите на тези организации. Заповядайте, госпожо Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За процедура, господин Председател. Искам да припомня на всички. 

Не мога да разбера дали сме късопаметни или просто ни изнасят 
определени неща, които се случват по един или друг начин на сесии на 
общинския съвет. Уважаеми колеги, в началото на заседанието, 

представителите на всички неправителствени организации, които по 

надлежния ред са заявили свое искане да бъдат изслушани на сесията, по 

начина по който това е определено в нашия правилник, им се даде тази 

възможност. Аз си мисля, че всеки от тях имаше възможност в рамките на 
5 минути. И искам да ви припомня, че вие бяхте много благосклонен, 

господин Ненчев, като позволихте да бъде просрочено това време и 

предполагам, че сте го направили единствено и само да можем да чуем 

всички аргументи, които тези представители, присъстващи тук на нашата 
сесия са имали да ни поставят. Мисля си, че ние бяхме достатъчно 

толерантни и наистина чухме всичко, което те имаха да ни кажат. От тук 

на сетне обаче ние като общински съветници, искрено се надявам, че 
имаме глави на раменете и можем наистина да разсъждаваме 
законосъобразно по отношение на решенията, които вземаме и на 
проектите за такива, които ни се представят на сесия. Благодаря Ви. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Сега колеги, поставям на гласуване това 
процедурно предложение по конкретната докладна записка. То е да се даде 
възможност на представителите на организациите, които спомена госпожа 
Орешкова да участват в дискусията. Режим на гласуване. Моля гласувайте. 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Общо гласували 26 общински съветници. „ЗА“ – 11, „против“ – 3, 

„въздържали се“ – 12. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С така обявеният резултат, гласовете „ЗА“ не достигат, за да 

имаме валидно решение в смисъла, който предложи госпожа 

Орешкова. С това изчерпахме и този процедурен въпрос. 
Продължаваме с въпроси и отговори по докладната записка. 

Заповядайте, колега Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Уважаеми господин Председател, 

Въпросът ми към господин кмета е, може би, незнам как ще 
отговори. От прочетеното от Кмета на Пазарджик стана ясно, че там са  
родени пет лъвчета и аз бързо ги сметнах, тигърчета, еми котки. Пет котки, 

четири са си намерили дом. Петото къде е? Каква му е съдбата в  този 

зоопарк? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря. Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Как смятате аз да отговоря на този въпрос? Ми колегата Димитров да 
пита Кмета на Пазарджик. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Нали Вие тука в момента се явявате посредник на Кмета на 
Пазарджик като ни давате неговото искане. За това искам да си изясня това 
тигърче къде се намира, здравословното му състояние какво е? може ли 

някой в залата да отговори на този въпрос? Защото ако то не се обгрижва 
по правилния начин, няма никаква гаранция, че лъвчетата, които са родени 

в Разград и отидат в тази скотобойна ще бъдат обгрижвани.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Беше поставен въпрос. Беше представен отговор и с това 
приключваме тази част от въпросите. Заповядайте, колегата Мариан 

Иванов. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Председател, аз правя предложение да прекратим дебата 
по докладната. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Дебата или частта от дебата, касаеща въпроси и отговори? 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Частта с въпроси и отговори. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря, да. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

В момента няма процедура на дебати. Ако искаш направи да бъде 
прецедент за въпроси. Неудобните въпроси, ако те дразнят, само на 
ушенце ще ти ги казвам. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля Ви, колега Димитров. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Само глупавите въпроси ни дразнят, съветник Димитров. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля ви… 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Защото само такива ви се въртят в главата. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Настоятелно ви моля да спазваме правилата за работа на общинския 
съвет. Искайте думата и ще ви се даде. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Нали все още сме на въпроси? 

 

/Реплики в залата/ 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля, когато … Моля ви колеги. Лъвчетата станаха национален 

проблем и нека да се окажем на висота като общински съвет при 

обсъждането му. Постъпило е процедурно предложение междинно за 
първата част от дискусията да приключим с въпросите и отговорите. 
Обратно становище. Давам думата на съветника Елка Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Аз мисля, че не сме изяснили всички моменти, въз основа на които 

ние можем да имаме в следващата част на дебатите становища, 
предложения, така че предлагам да продължим с въпросите. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Чухме и обратно становище и за това пак процедурно за конкретния 
процедурен въпрос аз ще подложа на гласуване предложението на 
общинския съветник Мариан Иванов да бъде приключена частта от 
дискусията, касаеща поставянето на въпроси и отговори на вносителя. В 

режим на гласуване сме. Моля гласувайте. 
 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Общо гласували 31 общински съветници. „ЗА“ – 14, „против“ – 11, 

„въздържали се“ – 6. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С така обявеният резултат, не се приема предложението да 

приключим с поставянето на въпроси и отговори. 

Продължаваме с въпроси и отговори. Колеги, моля ви въпроси без 
дискусия. Ще има дискусия по нататък. Заповядайте. Елка Неделчева, за 
въпрос. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, имам два въпроса към господин Василев. Ако бъде приета 
докладната, която сте предложили и двете лъвчета заминат за Пазарджик, 

каква ще бъде съдбата на останалите? И въобще какво е Вашето виждане 
за бъдещето на разградския зоокът? Дали ще се върви в посока неговото 

обновяване, подобряване, така че да отговаря на необходимите изисквания 
или вървим в посока на закриване? Благодаря. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева, по втория въпрос, мисля, че той не 
кореспондира с днешната тема, поради простата причина че, госпожо 

Неделчева, съществуването или закриването на зоокъта в Разград не е 
еднолично решение на кмета. То е решение, което трябва да вземе цялата 
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общност. Това е толкова по този въпрос. По първия въпрос каква ще е 
останалата съдба на лъвовете, естествено е че ние ще търсим подходящ 

дом за тях. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Доуточнявам въпроса си за това, което в момента отказахте да ми 

отговорите. Предвиждате ли Вие като кмет инвестиции в развитието на 
зоокъта? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За процедура, господин Ненчев. За процедура думата се дава 
веднага. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Василев, извинявам се за този начин, но сега ще разкъсаме 
отговора Ви. Процедура, заповядайте. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Искам да напомня само на общински съветник Елка Неделчева, че 
дискусията която правим във всичките й части по време на дебата може 
единствено и само да касае обекта на докладната записка и на проекта за 
решение. Проекта за решени единствено и само ни предлага да вземем 

такова по отношение на двете малки лъвчета. Значи тук изобщо не става 
въпрос за разградския зоопарк. Има съвсем различен ред, ако иска някой 

общински съветник да знае точно какви са намеренията на кмета и на 
общинска администрация по този въпрос и редът е чрез питания в друга 
точка в дневния ред. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Не може реплика, момент, на процедура. Нека сега да караме едно по 

едно. Господин Василев, ако желаете сега, моля, и имате възможност да 
отговорите на този въпрос, заповядайте, за инвестициите и намеренията Ви 

за зоопарка.  
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаема госпожо Неделчева, 
Това, което мога да ви кажа със сигурност на този етап е, че ние 

имаме предписание на контролните органи, разбирайте МОСВ, които по 

категоричен начин ни казват, че ние не можем да отглеждаме големи котки 

в състава, в който са били до сега. Имаме възможност в момента да 
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отглеждаме две котки, които са и в момента в наличност. Това е което мога 
да ви кажа. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, за уточняващи въпроси ли искахте да вземете 
думата? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, само да довърша. Разбира се това е 
информация, която ние вчера получихме от поредната организация за 
защита на дивите животни. Там има някакъв призив освен за затваряне на 
зоопарка в Разград и за затваряне на други зоопаркове в страната. Така че, 
ако това е линията и желанието на природозащитните организации да 
закрием тотално всички зоопаркове в страната, това е друг въпрос. Ние 
отговаряме за нашия зоопарк. По проект има предвидено място при 

разширението на градския парк, зоната е над болницата, в дясно от ронда, 
където е предвидено място за градски зоопарк. Това е. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, аз също се присъединявам към основателното 

напомняне, дискусията е по конкретна докладна записка и да се 
концентрираме в тази дискусия по предмета на докладната. Госпожо 

Орешкова, въпроси ли искате да поставите? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Въпрос имам. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Апелирам към всички, ако искат да поставят въпроси, нека да ги 

изчерпват, да не се налага по няколко пъти да поставят въпроси. Да бъдем 

концентрирани колеги. Заповядайте. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Въпросът ми възникна в последствие, така че ще го задам сега. Би ли 

обяснил господин Василев, как точно се стигна до този проблем да търсим 

нов дом на лъвчетата Терез и Масут? Защо се налага това? Защо 

разградският зоокът не реши проблема по-рано, когато лъвчетата се 
родиха, а търсим чак сега нов дом - зоопарка в Пазарджик в случая? Защо 

потърсихте съдействието на всички неправителствени организации да ви 

помогнат, да ви съдействат? А сега след като лъвчетата са здрави и могат 
да бъдат дарени Вие го правите чак в този етап? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Госпожо Орешкова, мисля че въпросът ви е зададен изключително 

некоректно. Лъвчетата, знаете че се намират в клиниката, където се оказват 
възможно най-подходящите грижи за тях. Те не биха оцелели в 
разградския зоопарк, това е категорично и е ясно. Въпросът ви беше защо 

сега ние сме потърсили и т.н. ние просто имаме запитване от колегата на 
Пазарджик. Община Пазарджик е заявила желание да стане собственик на 
тези лъвчета и за това ви поднасяме тази докладна записка. Това е. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уточняващ въпрос или още допълнителни въпроси? 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Уточняващ ми е въпроса. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

След като сега чак е заявил интерес зоопарка в Пазарджик или кмета 
на Община Пазарджик, как ще се грижат точно за тези лъвчета, които не са 
в състояние, аз ви го зададох и преди въпроса. Имат ли условия, имат ли 

възможност, в клиника ли ще бъдат, къде ще бъдат настанени, докато 

изградят клетка в зоопарка в Пазарджик? Защото е видимо, че няма клетка 
там, няма и специалисти. Как след като нашето решение мине днес, 
примерно, вие гарантирате, че те ще бъдат настанени в зоопарка в 
Пазарджик? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Орешкова, не измествайте темата и не очаквайте от кмета 
да гарантира. Имаме писмо, с което много ясно е казано, че зоопаркът 
отговаря на всички условия. След придобиването на собствеността от 
Община Пазарджик, ангажиментът за лъвчетата е техен. Тяхното 

ръководство ще прецени най-добре лъвчетата къде биха се чувствали най-

добре. Дали при колегите от Дивите животни, които в момента се грижат 
изключително добре. Лъвчетата имат нужда от обгрижване за много дълъг 
период от време в рамките на може би още около 6 – 7 месеца, за да можем 

да кажем, че те ще придобият някаква самостоятелност и ще могат сами да 
се справят. Така че грижите за тях трябва да продължат. Дали ще са при 

Дивите животни, дали ще са в общината, това вече е въпрос на виждане. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Двете лъвчета при петото тигърче. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колега Димитров, обръщам Ви внимание. Не говорете на микрофон 

без да съм ви дал думата. Колега Неделчева, какво искате да поставите? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Искам да попитам, ако бъде приета докладната, с какъв документ ще 
бъдат дарени? И в зависимост от отговора, имам следващ въпрос. 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Ще бъдат дарени, в последната част на докладната е написано, че 
упълномощавате кмета, евентуално при положително решение на 
общинския съвет разбира се, да предприеме следващите действия. Те са 
чисто юридически. Сключва се договор за дарение. Благодаря. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Не случайно ви попитах, защото когато се прави договор за дарение 
се включва и воля на дарителя. Каква ще бъде волята на дарителя за 
лъвчетата?  

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Волята на дарителя е вече изразена и то е в искането на кмета, 
говорейки от името на общинското предприятие. Мисля си, че в 
конкретния случай за лъвчетата е пределно ясно каква е волята, а именно 

те да ги придобият в собственост и да се грижат за тях. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други желаещи да поставят въпроси? Има ли? Не виждам. И сега 
преминаваме към другата част от обсъжданията мнения и съображения. 
Имате възможност да изложите становища. Заповядайте. Желае ли някой 

да изрази становище? Заповядайте, колега Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Аз мисля, че много лесно всеки може да реши как да постъпи като се 
постави на мястото дали да продължи живота си в клетката на Пазарджик 

и да трепери дали ще го сполети съдбата на умрялото тигърче, да не казвам 

убито, защото не е ясно как става или да живее сравнително свободен 

живот в Холандия или в Южна Африка. Помислете си и гласувайте по 

съвест. Сега искам обаче да отговоря на господин Кмета на неговия 
въпрос, който последва вместо отговор. Господин Кмете, пред мен са тези 

анекси и меморандуми, които Вие сте подписали от името на Община 
Разград. Попитахте ме как могат да се предоставят като размножителен 
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заем тези две лъвчета. Очевидно, надявайки се, че никой няма Вашето 

образование поне да прочитайки чл. 5, че „Четири лапи“ ще извърши 

вазектомия на мъжките екземпляри от рода лъв, намиращи се в зоопарка в 
град Разград. Животните, които в момента не са в Разград, може би стават 
за размножителен заем. Така че това е като предисловие към това, което 

също искам да кажа. Дали сте общинска собственост за неопределен срок 

сте я предоставили на една организация, за което ние научаваме по съвсем 

друг повод, когато някой друг вече иска да вземе тази собственост на 
Община Разград, след като вместо да я погубим тук е спасена и животните 
се обгрижват както трябва. Но аз се питам, след като сте ги предоставили, 

в момента дали знаете къде се намират. Защото те наистина вече може да 
се намират и в Южна Африка и в Холандия, каквато е волята на този, 

който е поел управлението, чрез анекса, който Вие сте му го възложили. 

Освен това, трябва да знаем Община Разград, по чл.3 от анекса каква сума 
ще трябва да плати за транспортните разходи, защото ако са в София е 
едно, ако са в Южна Африка е съвсем различно и дали има смисъл Община 
Разград да го прави това. При толкова много неясноти и бих казал 

слугинаж от страна на тези, които са съставяли тази докладна записка, аз 
смятам ,че разумното решение е да бъде отказано и тези животни да 
продължат да бъдат обгрижвани от тези хора, които са им спасили живота. 
Благодаря ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря и аз. Други желаещи има ли да вземат отношение? 

Заповядайте, колега Орешкова. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Благодаря, господин Председател. 

Моето становище ще бъде продължение на това, което каза колегата 
Димитров, защото това, което се случва в момента е дарение на някаква 
вещ евентуално и никой не мисли за живота и здравето на лъвчетата, които 

по съвсем ясни причини са се родили в нашия зоокът и живота и съдбата 
им е такава към момента. Може би ако не бяха организациите 
неправителствените, тогава нямаше да бъдат спасени и може би никой от 
нас нямаше да разбере, че те са умрели в разградския зоокът, защото това е 
прецедент. Не е прецедент, всъщност всички знаем, че чакаме и още едно 

лъвче, което също ще бъде родено в София благодарение на тези 

фондации, а не на ветеринарните лекари в разградския зоокът. В 

изпълнение на своята част от меморандума, който цитирахме няколко 

пъти, с който кметът се е съгласил Фондация „Четири лапи“ да изработи 

документи, да намери средства и възможности лъвчетата да отидат в 
спасителен център в Холандия. Те са се погрижили за това и имат 
готовност това да се случи. Не случайно на компютъра, който пред Вас са 
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качени и задграничните паспорти на животните, т.е. на петте лъва, за които 

кметът се е споразумял, т.е. за малките Масут и Терез, които по една или 

друга причина не би следвало да отидат в зоопарка в Пазарджик, а точно в 

Холандия. Имаме две страни по казуса, които искат лъвчетата и съответно 

документация, изрядна, която е подготвена от страна на Фондация „Четири 

лапи“ и съответно тя е подготвена такава, каквато кметът я е поискал или 

се е споразумял с тях. Внасянето на докладната записка и даряването на 
лъвчетата в зоопарка в Пазарджик, първо нали ще цитирам това, което Би 

Ти Ви излъчи в свой репортаж от Пазарджик и там съответните лица 
управител на зоопарка каза, че нямат условия, нямат кадри, нямат и 

изградена клетка. Т.е., ако сега ние приемем това решение, със сигурност 
лъвчетата не могат да бъдат приети в зоопарка в Пазарджик. Остава 
въпросът къде отиват тогава. Дали ще продължат да бъдат в „Дивите 
животни“ във ветеринарната клиника, дали ще бъдат в друга ветеринарна 
клиника. Аз мисля, че не може кметът да отговаря това не ни вълнува. 
Вълнува ни, защото тези животни по една или друга причина трябва да 
намерят своя най-добър дом. Призовавам общинските съветници да не се 
разпореждат толкова безчувствено със съдбата на тези животни, да 
приемат най-правилното решение и лъвчетата наистина да имат една по-

добра съдба, отколкото да бъдат поредните жертви на зоокътовете и 

зоопарковете в България. Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря и аз. Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Много Ви благодаря. Госпожо Орешкова, при цялото ми уважение 
към Вас, Вие за пореден път се опитвате да манипулирате общинските 
съветници и обществеността. Отново ми говорите само за меморандума и 

ми говорите само и единствено за спасителен център. Отварям Ви 

меморандум, чл.7 „При невъзможност да бъде изпълнен чл.6 от този 

меморандум, животните ще бъдат преместени в зоологически градини или 

центрове с подходящи условия за отглеждане на съответните видове.“ 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Реплика. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Това беше реплика. Вие имате право на дуплика. 
 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Добре. Благодаря Ви, господин Ненчев. Господин Василев, не е ли 

изпълнен чл.6 от този меморандум, при положение, че пред Вас има 
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абсолютно всички документи лъвчетата да бъдат изведени в спасителен 

център. Абсолютно всички, включително и задграничните паспорти на 
животните. Какво не е изпълнено? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Орешкова, пред Вас ние имаме докладна записка, която я 
представям на вашето внимание, с която ние, съгласно писмото на кмета 
на Пазарджик искаме да предоставим лъвчетата в управление на Община 
Пазарджик. 

 

/Реплики в залата./ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля, правилникът не позволява, моля ви, редът в залата трябва да 
се спазва. И имам право и съм длъжен, ако редът се нарушава, след 

предупреждение да отстраня лицата, които не са общински съветници, 

които пречат на нормалната работа. Сега само общинските съветници 

могат да участват в дискусията. Заповядайте, госпожо Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, господин Ненчев. Слушам с огромно „възхищение“ 

общинските съветници, които за пореден път се опитват да яхнат вълната и 

на тези общински съветници искам само да им кажа, че тази вълна освен, 

че може да е горе, тя в един момент задълбава и дъното. И аз лично с 
много голям интерес ще следя този процес, защото съм сигурна, че ще се 
стигне и до там. Искам на всички колеги общински съветници да припомня 
нещо. В момента сме свидетели на абсолютно същото, което се случи 

преди една година във връзка с друг проблем, който стана национално 

известен и медийно употребен по всякакъв начин, а именно с концесията 
на градския стадион. Сега тези общински съветници, които тогава с такъв 

хъс и страст, при положение, че не са стъпвали на мачове през живота си, 

но тогава започнаха да стават много редовни и активни изведнъж, не знам 

поради каква причина, може би любовта към спорта се ражда ето така от 
нищото, искам да им припомня, че с това което направиха като промени в 
концесионния договор, подписан от общинското ръководство, в момента 
вместо да вземаме процент от нещо, ние вземаме една сума, която е крайно 

недостатъчна. И сега непрекъснато, искам да ви кажа, че на всяка една 
сесия, идва следващия месец, когато ще приемаме бюджет и когато ще 
искаме да има средства за приоритетите, които всеки един от нас, 
кандидатирайки се за общински съветник си е поставил. Само, че парите 
всички знаем как влизат в бюджета. Сега по отношение на конкретния 
казус, който е във връзка с лъвовете в разградския зоопарк. Всички сме 
наясно, че има проблем. Проблемът е безразборното размножаване на 



50 

 

лъвовете в този зоокът. Тук не можем изобщо да се скрием и да кажем, че 
такова нещо не съществува. То го има, само че на всички вас, които добре 
сте се подготвили за тази сесия, „добре“, искам да кажа, че този зоопарк е 
създаден през 1960 година, а лъвове в него има от 1964 година. 
Демокрацията, уважаеми госпожи и господа общински съветници, е на 28 

години вече. Къде бяхте, защото тук има много общински съветници с 
дългогодишни мандати, къде бяхте в предишните да ви чуем колко сте 
загрижени за това, че в този зоокът, който от 2014 година няма лиценз, 
нерегламентирано се размножават лъвове? Къде бяхте тогава? Защо точно 

сега, точно вие, които явно абсолютно безхаберно сте се отнасяли към 

общинската собственост и не виждам сега пък защо трябва да сте добри 

стопани. 

 

/Реплики в залата./ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колега Димитров, моля Ви спазвайте правилника и се надявам, че 
повече няма да се обаждате в нарушение на правилата. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Много Ви благодаря, господин Ненчев. 

За разлика от вас, които се изказвахте и задавахте въпроси аз съм в 

час с всичко, което се случи във времето от раждането на лъвчетата до този 

момент. Искам да ви кажа, че включително имената им Масут и Терез, 
едното е женско ако ви прави впечатление, защото в началото се смяташе, 
че едното лъвче е женско, другото е мъжко и на по-късен етап, когато е 
възможно се разбра, че и двете лъвчета са мъжки. Искам да изкажа 
огромната си лична благодарност към „Четири лапи“ за професионализма, 
който наистина те демонстрираха в решаването на част от проблемите на 
територията на разградския зоопарк. Искам да благодаря лично и на 
Любомила от „Дивите животни“ за това, че наистина безрезервно тези хора 
се грижиха за тези две малки същества, чиято съдба ние днес трябва да 
решим. Но не може да подхождаме емоционално, защото ако трябва на 
местно ниво да разглеждаме нещата ние сме един законодателен орган, 

който трябва задължително и законосъобразно да взема своите решения. 
Искам да ви кажа, че има две гледни точки и аз съжалявам,ч е не сме 
направили организация да има израз и на другата гледна точка днес тук на 
това заседание и в тази зала. Както 50% от хората искат да бъде закрит 
този зоокът него да го няма, искам и ви гарантирам, че 50% от хората искат 
да има зоокът в Разград. И аз призовавам Кмета на общината, доктор 

Валентин Василев да не се поддава за пореден път на подобни 

манипулации, защото наистина, когато нещо съществува и то може да бъде 
направено смислено, той като нов стопанин на общината може да 
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предприемем стъпките, верните в тази посока. Защото зоопаркът е без 
лиценз от много време. До колкото аз съм запозната са предприети 

действия в тази посока и наистина ще се търсят решения така, че тези 

животни, които са на територията на Разград да бъдат обгрижвани по най-

добрия начин и наистина да им бъдат създадени необходимите условия. 
Само, че всички трябва да сме абсолютно наясно в едно всяко едно такова 
решение и действие изисква и технологично време. Това, което искам да 
ви кажа, че днес като общински съветници ние трябва да сме абсолютно 

наясно че е незаконосъобразно и ще погазим всеки закон, ако ние 
позволим лъвчетата да отидат в неправителствена организация. Колкото и 

да харесваме тези същества, колкото и да искаме и аз си мисля, че и тази 

докладна записка е направена точно заради това, за да бъдат те 
обгрижвани, за да намерят своето добро място. Това е общинска 
собственост и начина, по който тази общинска собственост може да бъде 
дарена е само на друга зоологическа градина или на център спасителен. 

Ние нямаме право да ги предоставяме на неправителствени организации. 

Искам да ви кажа и още нещо, че аз участвах в едно предаване в един 

сутрешен блок по една телевизия, където хората, водещият и 

представителят на неправителствената организация говореха откровени 

неистини на обществото в национален мащаб, а именно че традиционният 
есенен панаир в Разград се провежда на територията на разградския 
зоокът. Извинявайте, моля ви се, много добре всички ние в тази зала 
правим разлика Северен градски парк какво представлява като територия и 

на каква част от него се намира тази зоологическа градина или зоокът. Още 
нещо, което също би трябвало да отчетем… 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Радославова, с неудобство пак напомням 10 минути 

наближават. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Да, благодаря Ви. Приключвам. Още нещо, което трябва да отчетем 

е, че лъвът, стоя и гледам гербът на България, който стои от зад лъвът е 
символ на Република България. И ако някой има амбицията да изнесе 
всички лъвове от България, мисля си че дори и заради това не би трябвало 

да го подкрепим. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря и аз. Има ли други желаещи? За реплика ли, господин 

Димитров? Вие вече използвахте вашето право за изказване. По този, 

който е приет на 26.11.2015 година. Два и повече пъти не бива. Реплика 
може. 
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Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Макар и тази реплика да не е директно насочена към госпожа 
Радославова, но да и кажа, че наистина ми е много приятно, когато 

специалистки по безразборно неразмножаване ми разказват истории, но 

нека са свързани със самите актове, а не с нещо, което не е важно. Сега по 

същество. Госпожо Радославова, имаше отправен упрек към общински 

съветници, които не са за първи мандат. Надявам се Вие да поемете своята 
част от вината, но не в течно състояние, а вина за това, че в предишния 
мандат Вие не сте сторили нищо за това, което сега призовавате. Искам да 
напомня също така, че Вие като Председател на общинския съвет, вече две 
години от този мандат, не сте сторили нищо. Така че недейте прехвърля 
своята собствена вина на останалите колеги от общинския съвет. Тук вина 
има и самото ръководство на общинска администрация, защото за две 
години не е сторило нищо да се подобрят условията, освен това, което е 
сторила с този меморандум и с анекса, който е подписал господин 

Василев. В най-трудния кризисен момент, когато тези животинки са били 

на ръба на живота и смъртта единствено и само намесата на тези 

неправителствени организации, за които Вие отричате да имат право сега 
да претендират за здравето и живота на тези котета, само те със собствени 

средства... 
 

/Реплики в залата./ 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Моля да не бъда прекъсван от дългогодишни общински съветнички, 

които не са си мръднали пръста. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Изтича времето от три минути. Моля ориентирайте се да 
приключвате. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Добре. Ще се ориентирам. Така че недейте прехвърля от болната на 
здравата глава. Никой в момента не казва, че се разпореждаме с тези 

лъвчета и възрастни лъвове. Ние няма да предоставим собствеността на 
тези неправителствени организации, което не би било законно. Но ние ще 
продължим да изпълняваме този анекс към меморандума за 
сътрудничество, който е подписал господин Василев, чийто подпис трябва 
да уважим и да оставим тези животни на грижите, въпреки че те са наша 
собственост, на грижите на „Четири лапи“, на фондацията. Благодаря ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви и аз. За да има яснота напомням, че общински 

съветник може да се изказва по същество по даден въпрос само веднъж. 

Чл.57 от нашия правилник. За дуплика, госпожо Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За дуплика, господин Ненчев. Ще подмина личните обвинения, към 

които вече съм притръпнала вече за две години като Председател, но искам 

да кажа на общински съветник Иво Димитров, че не го отричам аз. Такова 
е разпореждането на закона. И като дългогодишен общински съветник би 

трябвало да правите разлика между едното и другото, защото тя е 
съществена. И още нещо искам да кажа в отговор на репликата, която е 
някакво обвинение към безхаберие и към общинска администрация и към 

част от общинските съветници. Вижте, когато тези лъвчета, ако вземем 

такова решение с нужното мнозинство сега, отидат в лицензирана 
зоологическа градина в Пазарджик, аз съм далеч от мисълта, че един кмет 
безхаберно  ще се отнесе към нещо, което вече става общинска 
собственост за съответната община. В случая при този огромен интерес, 
който има, при това развитие и медийно отразяване постоянно и 

непрекъснато на всичко, свързано с тези лъвчета, аз си мисля, че точно по 

този начин ние можем да следим и да висим какво точно ще се случи. Едва 
ли някой кмет ще си позволи да вземе каквото и да е, което примерно 

казано да го умори или да го затрие, защото това не е в негов интерес, най-

малкото и носи наказателна отговорност за това. Би трябвало да си даваме 
сметка, че точно по този начин ние наистина изваждаме на показ и 

прозрачно нашата грижа към тези животни в момента. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Има ли други желаещи за изказване. Заповядайте, колега Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Колеги, аз ще си позволя да концентрирам малко дебата по темата и 

към проекта за решение, защото ако продължим в същия дух може и да 
осъмнем. Има няколко факта, които не можем да ги отречем. Първият факт 
е подписаният меморандум, предхождащ един проблем, който го имаме в 
Разград явно от десетки години. На второ място, имаме постъпило 

заявление или писмо от страна на Кмета на Община Пазарджик, че желаят 
да придобият в собственост двете лъвчета. На следващо място, имаме 
фактите, че двете лъвчета не могат сами да се обгрижват. Трябва човешка 
намеса и то квалифицирана експертна такава, каквато явно има само и 

единствено в София, в тези клиники, където в момента се намират 
лъвчетата. И на следващо място, имаме поне пред мен, а и предполагам 

пред всички вас, има подадено заявление от страна на Център за големи 

котки „Фелида“, подписано от неговия управител госпожа Йоана Дунглер, 
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която също от името на този спасителен център, намиращ се в Холандия, 
има заявление да получат в собственост двете лъвчета, всъщност трите 
лъва Терез, Масут и Асен. Т.е. имаме два правни субекта, които отговарят 
на българското законодателство да придобият тези лъвове. И сега е нашето 

решение като общински съветници какво да правим, дали да уважим 

искането на Община Пазарджик, респект между другото към тях за поетия 
ангажимент и респект и към „Четири лапи“ и към фондацията и към 

спасителния център за грижите, които до момента са направили. От нас 
зависи какво решение ще вземем. И двете, и Община Пазарджик, в 
качеството на собственик на зоопарка и този спасителен център имат 
правосубектност и могат да получат в дарение от нас тези лъвове. Така че 
не е вярно много точно изказването на госпожа Радославова, че Фондация 
„Четири лапи“ ще ги получи, не ще ги получи център за големи котки 

„Фелида“, каквото имаме писмо от тях, преведено на български език и е на 
разположение на всички общински съветници. Аз ви призовавам, с оглед 

на това, че писмото на този спасителен център не е обсъдено до момента от 
общинска администрация, не е ли по-добре вносителят, нашият Кмет 
доктор Василев, да оттегли докладната, да обсъдим и това писмо и тогава 
да се произнесем вече като имаме предвид всички факти, които са 
изнесени пред нас, както от Община Пазарджик, така и от този спасителен 

център. Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други желаещи, има ли за изказване? Не виждам. 

Колега Монев, да разбирам ли Вашето предложение, че Вие предлагате на  
кмета да се възползва от предвидената в правилника възможност за 
оттегляне, но вече на този етап със съгласието на общинските съветници. 

Господин Василев, отправено е такова предложение. Ще изразите ли 

становище по него? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Кметът няма право да я оттегли, след като е започнал дебата. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Със съгласието на общинските съветници. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Именно. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. И другата възможност е за отлагане за произнасяне за следващо 

заседание. 
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. 

Няма да оттегля докладната записка.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. Други желаещи, има ли за изказване? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Процедура. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За прекратяване на дебатите. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Постъпило е процедурно предложение за прекратяване на дебатите. 
Има ли желаещ да изрази противно становище? Не виждам. С това 
приключваме дискусията. И преминаваме по нататък към това, което сме 
длъжни да направим да се произнесем по докладната записка. За последно 

искам да уточним, че не бяха направени конкретни предложения по 

съдържанието на проекта за решение и на диспозитива. И на края като 

финал, предоставям думата на вносителя, след развилата се дискусия да 
вземе отношение. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря Ви, господин Председател. 

Много внимателно слушах всички колеги, включително и тези, които 

бяха доста критични. Аз се надявам, че всичко е било в посока на тяхното 

желание лъвчетата тези, а и за в бъдеще другите лъвове да намерят най-

добрия дом. Само ще ми позволите да не се съглася с констатациите на 
господин Димитров, защото ръководството на Община Разград последните 
две години включително инвестира в нашия зоопарк за подобряване на 
неговото състояние. Не мога да ви отговоря в момента точно какви 

средства, но утре може да имате справката колко средства сме изхарчили 

за подновяване на клетки, навеси и т.н. Това е по едната тема. 
Госпожо Радославова, по отношение на отразяването от някои 

медии, държа да кажа, че това не е упрек към никого, но това което ние 
наблюдавахме като репортажи от определени телевизии не отрази в цялост 
и в пълнота моите изказвания и твърдения. 

И не на последно място, искам да ви информирам, че първо 

подготвяме писмо до Министерството на околната среда и водите, с което 
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ще искаме по категоричен начин те да ни гарантират дали този център 

отговаря на всички изисквания, съгласно българското и европейското 

законодателство. И второ, държа също да кажа, че нашите проблеми 

започнаха в момента, в който ръководството на Община Разград отказа 
категорично да предоставя лъвовете по някакви неща, които заобикалят 
закона. Достатъчно бях ясен, нали? Ние ще спазим изискванията и само 

изискванията на закона на българското законодателство. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Поради липса на други желаещи да вземат 
отношение. За реплика към изказването на кмета ли? Да, но ви моля в 

рамките на определеното време. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Възникна тук от изказването на господин кмета един въпрос, на 
който аз искам наистина категорично да получа отговор. Какво се е 
случило? Казвате неща, заобикаляне на закона, когато е започвало да се 
случват. Какво е станало, за да можем ние тук да вземем решение. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Димитров, ръководството на Община Разград е 
категорично по начина, по който лъвовете, независимо малки или големи, 

общинска собственост трябва да бъдат предоставени на зоологически 

градини и на спасителни центрове, но само и по начина, по който отговаря 
на законодателството, а не със заобикаляне на закона. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, пристъпваме към процедурата на гласуване на 
общинските съветници. Трябва да ви кажа, че изключителни затруднения 
срещнах при определянето на въпроса с какво мнозинство и по какъв 
начин трябва да се произнесе общинския съвет по този въпрос. Законът за 
общинската собственост свенливо мълчи за движимите вещи и в една 
разпоредба още в самото начало той е хвърлил всичко на общинските 
съвети и е предвидил те със свои наредби да уредят тези въпроси. Ние 
обаче до сега не сме имали такъв казус като този с лъвчетата и в нашата 
наредба № 2 има един раздел за движимите вещи, в който също не даваме 
отговор на този въпрос. За това аз сега обявявам, че в съответствие и с 
внесената докладна записка, фактическата и правна аргументация и 

обосновка, ще приема, че резултат от гласуването ще има положителен за 
приемане, ако са гласували поименно повече от половината от общия брой 

на общинските съветници. В състава на общинския съвет има и други 

юристи и ако смятате че има нужда уточним този предварителен въпрос, 
защото е прецедент в нашата дългогодишна работа, да изчистим този 
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въпрос и след това вече да пристъпим към гласуване при така обявените 
правила за резултат от гласуването. Има ли някой желаещ да изложи 

съображения правилно ли предлагам решението да се счита за прието, ако 

са гласували поименно 17 общински съветници най-малко? Не виждам 

възражения. Заповядайте, госпожо Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Само да Ви кажа, че още в предишния мандат, съвсем скоро имахме 
такава практика във връзка с друго животно, което се третира по същия 
начин като движима общинска собственост. Така че има създадена 
процедура по този въпрос и гласуването е точно такова, каквото Вие го 

обявихте в момента. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Не възразявам. Съгласна съм абсолютно, че говорим за т.8 от чл.21 

на ЗМСМА, т.е. говорим за разпореждане с общинска собственост, било тя 
и движима, така че мнозинството трябва да е 17 и според мен. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. След тези уточнения вече има пълна яснота как ще 
бъде зачетен резултата от гласуването и преминаваме в процедура на 
гласуване. Понеже нямаше конкретни предложения по диспозитива на 
решението, подлагам на гласуване докладната записка така както е 
предложена от вносителя. Гласувайте колеги. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов  +  

9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева   + 
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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. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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  Не участва   

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“. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 473 

 

Община Разград е собственик на две мъжки лъвчета, родени на 

08.09.2017 г. в Зоокът град Разград  от вида Lion (Panthera Leo). 

  Двете лъвчета притежават паспорти с № BG 01VP 253393 и № 

BG 01VP 253394 и микрочипове с номера: 100223000017322 и 

100223000017333. 

 В деловодството на Община Разград е получено заявление с вх. 

№ АО-05-03-9866  от 05.12.2017 г. от кмета на Община Пазарджик, с 

което се изявява желание двете лъвчета да бъдат предоставени в 

собственост на Община Пазарджик, чрез дарение. 

           В депозираното от Община Пазарджик заявление се посочва, че 
лъвчета ще бъдат отглеждани при изключително добри условия в 
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Зоопарк „Острова” в гр.Пазарджик, като по този начин ще бъде 
увеличено и видовото разнообразие в същия. 

           Зоопарк „Острова“  има добър опит в отглеждането, 

включително и в създаването на условия за размножаване на този вид 

едри хищници от рода котки, изразяващ се в отглеждането на тигри, 

като през 2016 година в зоопарка са родени 4 броя тигърчета, които 

впоследствие са подарени на 3 зоопарка на територията на Република 

България. 

             Зоопаркът отговаря както на минималните изисквания на 

националното ни законодателство, така и на европейските стандарти. 

Същият има издаден Лиценз № 14/09.02.2009 г. от МОСВ, като през 
2015г. е прелицензиран. 

Зоопарк „Острова“ в град Пазарджик предоставя много добри 

условия за отглеждане на едри хищници от рода котки, поради което и 

в съответствие с изискванията на Закона за защита на животните и 

Закона за ветеринарномедицинската дейност, Община Разград следва 

да прехвърли собствеността на двете лъвчета на Община Пазарджик. 

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. 34, ал. 4, предложение трето от Закона за 

общинската собственост, чл. 182, ал. 1 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност и чл.21 от Закона за защита на 

животните, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 20 

гласа „ЗА“, „против“ – 5, „въздържали се“ – 4,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Дава съгласие да се прехвърли на Община Пазарджик, чрез 
дарение, правото на собственост върху два екземпляра от вида Lion 

(Panthera Leo), представляващи две лъвчета родени на 08.09.2017 г. в 

Зоокът Разград, притежаващи паспорти с № BG 01VP 253393 и № BG 

01VP 253394 и микрочипове с номера: 100223000017322 и 

100223000017333.  

2.  Възлага на Кмета на Община Разград да предприеме всички 

необходими действия за прехвърляне правото на собственост на двете 
лъвчета от вида Lion (Panthera Leo), подробно описани в точка 1 от 

настоящото решение  на Община Пазарджик. 

 

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. 

 

С Т А Т И Я 3 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Продължаваме нашата работа и сега поставям за разглеждане 
докладна записка с входящ номер 578. Да, извинявайте, ние приехме 
специално решение. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Председател? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

От името на Политическа партия „ГЕРБ“ искам 10 минути почивка. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Обявявам 10 минути почивка по искане на група. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, продължаваме нашата работа и съгласно 

утвърдения начин за разглеждане на докладните записки, сега пристъпваме 
към разглеждане на докладна записка с входящ номер 623. 

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

Относно: Прекратяване и ликвидация на „Общински пазари – 

Разград“ ЕАД гр.Разград, със седалище и адрес на управление: 

гр.Разград, ул.„Марица“ № 2 и ЕИК 116049644. 

Заповядайте, господин Василев, да представите докладната записка. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

На територията на Община Разград дейността по управлението и 

поддържането на общинските пазари се осъществява чрез Еднолично 

акционерно дружество „Общински пазари–Разград” гр.Разград, със 
седалище и адрес на управление: гр.Разград, ул. „Марица“ № 2.  
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Търговското дружество е учредено с Решение 544 от 17.05.1999 г. на 
Общински съвет Разград, регистрирано с Решение 326 от 10.06.1999 г. на 
Окръжен съд Разград по фирмено дело № 326/1999 г. и пререгистрирано в 
Търговския регистър със 100 % общинска собственост. Капиталът на 
дружеството е в размер на 100 000,00 лв. (сто хиляди лева), разпределен в 

20 000 (двадесет хиляди) акции с номинал по 5,00  лв. (пет лева) всяка.  
Предметът на дейност на дружеството включва отдаване под наем на 

площи, магазини, съоръжения и инвентар, услуги по организиране 
ползването на общински пазари, строителство, ремонт и поддържане на 
търговски обекти, търговия с всякакъв вид селскостопанска, животинска и 

промишлена продукция, вътрешна и комисионна търговия, както и всяка 
друга незабранена от закона дейност. Извършване на дребнова и едрова 
търговска дейност, снабдителска дейност и ресторантьорство. 

Отдаваните под наем площи и търговски обекти, както и намиращите 
се в тях съоръжения и инвентар са частна общинска собственост и като 

такива следва да се управляват съобразно разпоредбите на Закона за 
общинската собственост, Наредба № 3 на Общински съвет Разград за 
осъществяване на стопанската дейност на Община Разград чрез търговски 

дружества с общинско участие в капитала или чрез граждански дружества 
и чрез общински предприятия и Наредба № 2 на Общински съвет Разград 

за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост. 

Постигането на оптимално планиране на необходимите ресурси, по-

добро управление на общинската собственост, непрекъснат контрол върху 

разходите за постигане на по-добри финансови показатели, с цел тяхното 

намаляване и увеличаване на приходите, и ефективен мениджмънт, 
обосновават необходимостта от прекратяване на търговското дружество и 

създаване на общинско предприятие. Такива общински предприятия са 
успешно работещи модели на територията на големи общини като – 

Община Пловдив, Община Добрич, Община Ямбол, Община Сливен и 

други. 

За последните три години, съгласно отчетите за приходи и разходи, 

средно годишно разходите за дейността без трудови, разходи за 
амортизации и данък печалба на „Общински пазари“ ЕАД са 90 хил. лв. За 
част от тях е приспаднат ДДС, поради което можем да приемем, че 
размерът им на касова основа е 96 хил. лв. По план-сметка на новото 

общинско предприятие са необходими 78 хил.лв. за издръжка и данъци и 

такси, т.е. с 18 хил. лв. по-малко отколкото за търговското дружество. 

 Разходи в размер на 10 хил. лв., които „Общински пазари-Разград“ 

ЕАД през миналата година е направило за заверка на годишния финансов 
отчет и по договор за абонаментно правно обслужване ще отпаднат. 
 По отношение на трудовите разходи, в сравнение с 2016 г. 
икономията ще е в размер на 62 хил. лв. – възнаграждението на членовете 
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на органите на управление и осигурителните вноски за сметка на 
работодател.  

В приход на община Разград ще бъдат внесени 118 000 лева. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.252, ал.1, т.1 и чл. 266 от Търговския закон,  чл.11, т. 3, предложение 
второ и т.8 от Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване 
на стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие в капитала или чрез граждански дружества и чрез 
общински предприятия и чл.19, т.1, т.1.3, предложение второ и т.1.11 от 
Устава на Еднолично акционерно дружество „Общински пазари – Разград” 

гр.Разград, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

решение: 
1. Изключва от баланса на „Общински пазари – Разград” ЕАД, 

гр.Разград материалните активи описани в списък, представляващ 

Приложение № 1 към настоящото решение, като същите да бъдат вписани 

в баланса на Община Разград. 

2. Прекратява Еднолично акционерно дружество „Общински пазари 

– Разград” гр.Разград, ЕИК 116049644, със седалище и адрес на 
управление: гр.Разград, ул. „Марица“ № 2. 

3. Открива производство по ликвидация на „Общински пазари –

Разград ” ЕАД, гр.Разград. 

4. Назначава за ликвидатор на „Общински пазари - Разград” ЕАД, 

гр.Разград …………………………………. 

5. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на 
……….. лв. /……………………. лева/. 

6. Трудовите правоотношения с колектива на дружеството да се 
прекратят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда. 

7. Не/Освобождава от отговорност Съвета на директорите на 
„Общински пазари – Разград” ЕАД, гр.Разград. 

8. Договорите, с които са отдадени под наем площи и търговски 

обекти, както и намиращите се в тях съоръжения и инвентар, страна по 

които е „Общински пазари – Разград“ ЕАД гр.Разград да се считат за 
сключени от Община Разград, като между наемателите и общината се 
сключат анекси за промяна на страната по тях.  

9. Ликвидацията на дружеството да се извърши по реда на глава 
седемнадесета от Търговския закон. 

10. Определя срок за завършване на процедурата по ликвидацията,  
включително до заличаване на дружеството – 7 месеца от датата на 
обявяване в Търговския регистър на поканата до кредиторите. 

11. Възлага на кмета на общината да сключи договор с ликвидатора 
на „Общински пазари – Разград” ЕАД, гр.Разград. 
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12. Възлага на определения ликвидатор за следващото заседание на 
Общински съвет – Разград да изготви и представи Начален ликвидационен 

баланс на дружеството и Програма за ликвидация на дружеството. 

13. Възлага на ликвидатора да извърши необходимите действия по 

вписване на промяната на „Общински пазари – Разград” ЕАД, гр.Разград в 

Търговския регистър. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Поради това, че докладната записка е внесена по 

извънредния способ, тя не е разглеждана и обсъждана в постоянни 

комисии. За това пристъпваме към обсъждането й, като най-напред давам 

възможност на желаещите да поставят въпроси към вносителя. 
Заповядайте, колеги. Заповядайте, господин Спасов. 

 

Г-н Веселин Спасов – ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря, господин Председател.  

Имам следното питане към кмета. Ако приемем хипотезата, че 
закрием едно търговско дружество и го превърнем в общинско 

предприятие със самият акт ще отпадне и решението, което взехме на 
извънредната сесия за теглене на кредит и за изграждането на 
административно – търговска сграда, която за всички е ясно, че е крайно 

необходима за общински пазари. Искам да попитам, господин Кмете, нали 

ако Общински пазари стане търговско предприятие такава сграда ще има 
ли и в какви срокове? Общинско, да извинявайте. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да, благодаря. Да господин Спасов, категорично такава сграда ще 
има, но не бих могъл в момента да се ангажирам със срокове. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте за уточняващи въпроси. 

 

Г-н Веселин Спасов – ПП „Реформаторски блок“ 

Искам да разбера само намерението Ви тази сграда да бъде 
реализирана по време на Вашия мандат или във времето просто заявявате, 
че ще има такава сграда. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Категорично в рамките на моя мандат. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други желаещи за въпроси? Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Вземам повод от това, което каза доктор Василев за сградата. Явно 

не са, надявам се, намерения в необозримо бъдеще и явно е мислено по 

този въпрос. С какви средства предвиждате да бъде изградена сградата, за 
която говорихте току що? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Ако се запознаете с настоящата докладна записка и следващата, ще 
видите, че се предвижда общинското предприятие на следващата година 
след създаването му, ако това стане, да внася приход в общината около 

120 000 лева, така както е в сегашната структура, което за две години или 

за година и половина автоматично означава, че може самото то, чрез 
прихода, който внася в общината, да финансира изграждането на тази 

сграда. Благодаря ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други желаещи за поставяне на въпроси има ли? Заповядайте, 
госпожо Тодорова. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „ДПС“ 

В докладната записка са посочени мотивите за прекратяване на 
търговското дружество и създаване на общинското предприятие. Относно 

тези мотиви и по-точно два мотива, които са изложени тук за по-добро 

управление на общинската собственост, непрекъснат контрол върху 

разходите за по-добро постигане на финансови показатели, искам така да 
уточните какво визирате точно в тези мотиви, в тези два мотива?  

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Ако може аз да отговоря. Оптимизиране на разходите означава едни 

10 000, които всяка година се плащат от търговското дружество, които 

могат да бъдат спестени при общинското предприятие. Какво визирам? 

Има едни 7 200, които се плащат всяка година за адвокатско обслужване на 
дружеството, както и едни 3 000 лева, които задължително за заверка на 
годишния финансов отчет. Най-малкото това ще бъде спестено, най-

малкото казвам. А ако се задълбочим в самата план сметка, но може би е 
момента, когато разглеждаме другата докладна записка ще видите, че и 
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откъм трудови разходи могат да бъдат направени икономии. Така че със 
същите приходи, които постига в момента търговското дружество да бъдат 
намалени разходите и общината да получава съответната част от 
печалбата. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други желаещи за поставяне на въпроси, има ли? Заповядайте, 
колега Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря. Господин кмете, аз искам да Ви попитам за Вашето 

виждане какво ще стане с, как виждате нещата с персонала на дружество 

Общински пазари, след като то бъде закрито. Сега Вие си спомняте на една 
от предишните сесии ние изразихме категорично несъгласие за смяната на 
борда и това беше основно заради управителя на дружеството госпожа 
Деяна Колева, за която изразихме становище, че се справя изключително 

успешно. Това нали да не би да е цел просто тя да бъде сменена? Как 

виждате изобщо в кадрово отношение нещата с ликвидацията на 
дружеството и със създаването на това предприятие? Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Аз ще отговоря от гледна точка на щатната численост. Към 

настоящия момент щата на дружеството е 15, а има една незаета щатна 
бройка. В общинското предприятие, структурата, която ви предлагаме 
запазва абсолютно същия числен състав. Там общата численост е 14, 

включително и директор, т.е. по никакъв начин това няма да се отрази, 

нали разбира се това зависи от новия директор там на персонала, поне от 
гледна точка на общата численост, а що се отнася до самите хора, наистина 
това ще е решение на бъдещия директор. Благодаря.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

По втората част на вашия въпрос, господин Ханчев, аз мисля, че 
бихме могли да дадем шанс на директора, който и в момента изпълнява 
длъжността, стига разбира се той да приеме да работи по новите правила и 

в рамките разбира се на общинско предприятие. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 



66 

 

Други желаещи за поставяне на въпроси има ли? Заповядайте, 
госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

А кое ще гарантира това, господин Василев, което казахте? 

Приемаме докладната, правите преструктурирането, тук е записано в 
докладната, освобождават се всички служители в предприятието в 
момента. Кое ще гарантира, че ще бъде назначена като директор на 
общинското предприятие сегашния управител? 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Ще го гарантира написаното в докладната записка. Във втората 
докладна записка на края има точка 6, където се казва, че възлага на кмета 
на общината да проведе конкурс за заемане длъжността директор, като до 

провеждането му се сключи трудов договор с определено от него лице. По-

голяма публичност от това да се случва на сесия нали, не мога да си 

представя просто. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Желае ли някой друг от съветниците да постави въпроси по 

докладната записка? Не виждам желаещи. Преминаваме към дискусия. 
Имате думата за становища, мнения и предложения по диспозитивната 
част на докладната записка, където има и многоточия. Госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги, 

Като четох докладната, така в главата ми изникна една поговорка, че 
пътят към ада е осеян с добри намерения, защото в тази докладна зад 

благовидния предлог за намаляване на разходи за мен лично, а и не само за 
мен, стоят неблаговидните намерения на кмета да се разправя със 
сегашното ръководство на пазарите, които въпреки неговата воля няколко 

пъти бяха инициатори за внасяне на докладна за изтегляне на кредит и 

построяване на нещо хубаво в центъра на Разград. За незапознатите с 
последните събития, които станаха около ЕАД –то, а именно визирам 

приетото на извънредната сесия решение да се разреши тегленето на 
кредит за тази сграда административна, но не само административна 
сграда, в която се предвиждат да има и търговски помещения, от които да 
има допълнителни приходи и бяха добре обосновани в план сметката. 
Хората, които не следят това нещо, ще адмирират докладната и 

предложението на кмета, защото наистина звучи като така желание на 
добър стопанин. Само че вече минахме повече от средата на мандата на 
новото ръководство и тук възниква въпросът защо точно сега възникна 
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това желание за добро управление на общинската собственост, конкретно 

за оптимизиране на разходи, приходи от общински пазари? Защото за 
всички останали, които с интерес следят какво се случва в общинския 
съвет, както и за колегите, които са в тази зала, някои от които не искат да 
си признаят това което всъщност си мислят е ясно, че тази докладна, 
доводите за тази докладна са породени от желанието на кмета да постави 

под свое еднолично управление последното общинско звено, в което не 
може така както го прави във всички останали звена и в администрацията 
като цяло, безконтролно непрозрачно, воден от лични пристрастия, да 
кадрува, да уволнява специалисти и да поставя на тяхно място верни хора. 
Така че уважаеми колеги, аз наистина ви моля да помислите дали е 
целесъобразна тази промяна, след като самият господин Василев две 
години не е бил убеден в това, а можехте спокойно, имахте си прекрасно 

мнозинство, можехте да го направите далеч по-рано това нещо, ако сте 
били толкова убедени, че е неефективно това акционерно дружество 

еднолично акционерно дружество Общински пазари. Но точно сега, 
извинявайте, дори и да не е вярно това, което казах преди малко, след това 
решение, което взехме на извънредната сесия просто буди съмнение, че 
това е някакъв реваншизъм по отношение на общински пазари, защото не 
послушаха това, което сте им казали. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря и аз. За реплика ли, госпожо Радославова? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За реплика, да, господин Ненчев. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. Наистина тази сесия се превръща в нещо много 

интересно. Ако примерно казано точно това изказване беше направено от 
някой друг или по-скоро от общински съветник от друга политическа 
партия, бих се замислила дали няма някакъв резон, но от БСП да ни се 
говори за това как се правят чистки и как се слагат хора, ми се струва че 
малко е безотговорно. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Дуплика. Госпожо Радославова, това което казах преди малко не е 
безпочвено. Само преди месец или малко повече от месец аз направих 

искане, позовавайки се на съответните членове в ЗМСМА да ми бъде 
предоставена от общината структурата на Община Разград и поименно 
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щатно разписание, защото като общински съветник аз искам да знам какво 

движение на кадри има в общината. И отговорът, който получих след 

дълго умуване беше, че нямам право на такава информация, защото била 
служебна тайна. Извинявайте, колеги общински съветници, не сме ли ние 
хората, които все пак трябва да я имаме тази информация за 
администрацията, чийто въпроси тя решава в крайна сметка минават през 
общински съвет. Не случайно го казвам. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Сега, да уточним нещата, ако обичате, госпожо Неделчева. 
Структурата е ясна на всички, защото тя се приема от общинския съвет, 
качена е включително на сайта. Тя не е променяна от настоящото 

ръководство. Така че всеки един може да си я види структурата. Що се 
отнася до поименното щатно разписание, то е класифицирано като 

служебна тайна още през 2011 година, когато е приет закона за тази 

информация и то от предишния кмет. Така че недейте злоупотребява с това 
нали кой ви отказва и на какво основание. И Ако наистина мислите, че без 
основание сме ви отказали тази информация сте имали възможността да 
оспорвате това наше решение. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Димитрова. За изказване ли? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Да. Благодаря Ви, господин Ненчев. Отново съм провокирана от 
госпожа Елка Неделчева във връзка с въпросите защо точно сега, че 
безпочвено и т.н. Госпожо Елка Неделчева, уважаеми колеги общински 

съветници, по отношение на Общински пазари сигурно аз съм единият от 
хората, който най-много и най-задълбочено така се опита да проникне в 
дейността на  дружеството, да се запознае с разходите. Знаете, член съм на 
балансовата комисия, запознавала съм ви с това. Говорила съм ви много и 

по време на дебатите по отношение на кредита. Факт е, че Общински 

пазари може да се нарече монопол. Факт е, че много хора там на студа, в 
горещините си изкарват хляба. Факт е обаче, че в същото време това 
търговско дружество, все още, не генерира никакви печалби или 

генерираните печалби, ако трябва да бъда точна са изключително ниски. 

Не искам да ви припомням колко е печалбата на Общински пазари ЕАД за 
предходната година. Помните ли или искате да ви я припомня. 9 000, като 

изключим едно взимане, което така или иначе дойде добре дошло, но то не 
е в резултат на дейността на дружеството. Нетните потоци продължават да 
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падат. Това означава, че ние искаме да оптимизираме работата на 
дружеството. Знаете ли госпожо Неделчева и уважаеми колеги общински 

съветници, колко са трудовите възнаграждения на борда на директорите, в 

това число и на изпълнителния директор, юридическото обслужване и 

какъв процент представляват те от общите трудови разходи на Общински 

пазари ЕАД? Един толкова сериозен процент, че нито един нормален 

предприемач не би си го позволил при никакви обстоятелства. А в същото 

време останалите хора, които са назначени в структурата са почти на 
минимални работни заплати, не почти, а повечето са на минимални. Това 
не е ли предпоставка за оптимизиране? Това не го поставяме днес, нито 

случайно. Това аз го поставям вече две години като въпрос. Ние не 
приехме бизнес плана на Общински пазари ЕАД за изграждане на тази 

сграда единствено и само по една основна причина – риска от фалит на 
търговското дружество. Аз много пъти съм повтаряла, да сградата трябва 
да се реновира, това е жизнено важно, но как ще я реновираме, с какви 

средства, какво ще струва това. Колко пари като наеми ще почнат да 
излизат по време на строежа? Вие може и да не знаете, но аз съм се 
интересувала и знам колко време потенциално може да продължи самия 
строеж и т.н. Просто трябва да се внимава. И когато теглиш кредит и 

когато залагаш цялата земя с цялото имущество, знаете ли какво ще стане 
при един фалит? Просто банката ще си продаде пазарите на първия който 

се яви, при неплащане на вноски. Или пък общината сигурно ще трябва да 
извади един милион от някъде и да погаси кредита, когато стане изискуем 

на третия или на петия месец. Така че в това отношение наистина на 
Общински пазари има нужда от оптимизация на работата, увеличаване на 
печалбите и съответно да се вземат мерки, които да са разумни за 
изграждането на новата сграда. Не може да ни обвинявате в 
безотговорност след като толкова детайлно сме се запознали с дейността 
на пазарите. Още нещо, на предходното заседание, на едно от предходните 
заседания, вие гласувахте една докладна записка за предоставяне на 
кредит, само че забелязахте ли че вие не фиксирахте до какъв размер сума 
има право Общински пазари да тегли кредит. Очевидно сте се забелязали. 

Да, другото съмнение, което може да се изрази е да сте забелязали, но да 
сте оставили нещата такива, защото това е несериозно да упълномощите, с 
ваше решение, ръководството на търговското дружество да тегли кредит 
без да посочите горната граница, до която има правомощия да тегли. Това 
за мен е пълна безотговорност. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Има ли желаещи за реплика? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За реплика. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, господин Ненчев. Реплика към общински съветник 

Радиана Димитрова. Аз само не разбрах колко процента от трудовите 
възнаграждения са възнагражденията на борда на директорите. Можете ли 

да ни кажете процентно? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Около 5 000 са възнагражденията на борда, лева казвам, не включвам 

600 лева за адвокатски услуги на адвокат който е ситуиран във Велико 

Търново. Сигурно на местно ниво нямаме качествени адвокати, които да 
обслужват Общински пазари със своите консултантски услуги и когато се 
налага да получават такива хонорари. Това е. няма да репликирам, но това 
е еднолично решение на борда на директорите. Адвокатът не е резултат на 
обществена поръчка. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, моля ако има желаещи за други реплики или за изказвания 
да дадат знак. За реплика? 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „ДПС“ 

Да, имам реплика. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „ДПС“ 

Вие говорите за оптимизация на разходите, повече за приходи и 

печалби. Печалбата към момента е 22 000 лева, но въпросът ми е следния. 
Относно оптимизация на разходите, кой ще поеме дългът от 107 000 лева 
към Си банк? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Мога да отговоря, разбира се. Поне към последното тримесечие 
имаше 160 000 лева в сметките на дружеството. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 
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Защото от зад питат кой, към кого е въпроса и аз казах. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Димитров, не съм Ви дал думата. Моля Ви. Поискайте 
думата след това. Заповядайте, госпожо Димитрова. Имате ли нещо друго? 

Сега имате възможност. Да, репликата е към Вас. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожо Георгиева, искате да отговорите. Аз също мога да отговоря. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

По повод на заема всички разбрахме, че по сметката на Общински 

пазари има около тази сума, непрекъснато се променяше, но около , Вие го 

казахте, около 140 000, нали? И аз тогава зададох логичния въпрос защо 

тогава не се погаси съществуващия заем, който е в размер на 116 000. И 

някой ми отговори, че така се правело в демократичните държави. Вие ли 

бяхте, господин Димитров? Ето именно за това ще се използват тези  

средства – да се погаси съществуващия заем. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Реплика на реплика не може. 
 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон./ 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За процедура, господин Ненчев. За процедура. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. Кажете. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Мисля си, че приключихме с въпросите и вече сме на становища и 

изказвания. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Тъй като моето име беше използвано в репликата, аз съм длъжен да 
го защитя. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Димитров, това беше фиксирано в правилника, който вече 
не действа. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 
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Така, отговарям. Госпожо заместник – кмет, по същата логика си 

задайте въпроса една, две докладни записки по-късно, когато има някакъв 
остатък от кредит, теглен от предишния общински съвет, дали не е по-

удачно вместо да го ръснете някъде в некачествен асфалт и криви улици, 

да погасите този кредит с частта, която не сте използвали. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, заповядайте. Заместник – кметът има право по всяко време да 
взема думата. 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

И моето име беше замесено, така че. И моето име беше замесено, по 

същата логика и аз искам да си защитя тезата и името. Господин 

Димитров, кредитът, който е изтеглило предишното ръководство на 
общината, разбира се със санкцията на общинския съвет се води усвоен. 

Той няма по договора, който е сключен, няма такъв вариант, по който той 

да бъде погасен по – рано. Освен всичко друго, този кредит, казах и 

предния път, коства на общината тази и още няколко години за напред по 

700 000 в бюджета. Аз си мисля нали, че го издължаваме така или иначе. 
Благодаря. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

И тъй като отново моето име беше намесено… 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Не, не съм Ви дал думата. Моля Ви. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Няма да намесвам Вашето, за да.. Искам да кажа, че никоя банка 
няма право да откаже, ако предсрочно искате да погасите кредит. С тези 

пари, които сега ни предлагате да ги изхарчим, които са остатък от 
кредита, може да погасите главницата на този кредит, който е бил 

изтеглен. И за втори път, защото в предишно изказване на предишен съвет 
съм казвал сега са 25 000, преди бяха сто и колко, още тогава това 
ръководство можеше да намали теглото на този кредит като върне 
неусвоените пари. Усвоени, но предсрочно погасени. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Достатъчно. Сега да минем по същество. Да се върнем на 
дискусията. За изказване, заповядайте. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 
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Благодаря Ви. Аз това изказване съм го правил и в предишни 

мандати, когато ръководството беше от БСП, Венко Узунов, господин 

Бояджиев. По същият начин БСП овладяваше общинските акционерни 

дружества. За това да не се учудвате, когато ви казвам, че ГЕРБ в Разград 

не прави реформи. ГЕРБ в Разград реставрира начина на управление от 
Венко Узунов. Въпреки категоричните жестове, които кметът прави на 
недоумение. Аз с ушите си съм чувал, че това е най-успешния кмет, който 

е бил до сегашния и че Вие следвате така неотклонно стъпките. Това беше 
казано на 28 януари. Та сега, това което се прави е да бъде иззета 
единствената останала, управлявана от общинския съвет общинска 
собственост. По акционерното дружество, което въпреки внушенията, че 
работи скъпо, непрозрачно, непрофесионално, на всеки три месеца дава 
отчет, който общинския съвет проверява. Общинското предприятие, 
неговия хал, да знаете примерно на Обреден дом, да знаете на какъв хал е 
Строймонтаж, не Строймонтаж, а Ремонтстрой, да знаете другите 
общински предприятия? В момента се прави опит да се овладее едно 

независимо от общинската администрация останало като чуждо тяло в 
петата на ГЕРБ, защото ГЕРБ, особено ръководителката на групата много 

се дразни от успехите на нещо, което е извън нейната сфера на влияние. 
Общинските предприятия не са най-добрият начин за управление на 
общинската собственост. Общинските предприятия са превърнати в 
Разград на една хранилка, на която се назначават приближени, 

некадърници от квотата на, да така е. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Кои, господин Димитров, тези дето редят плочките и режат храстите 
и дърветата? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не, не. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Приближените? Стига, моля Ви се. Дръжте се малко сериозно. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Така. Аз съм напълно сериозен. Защото този конкурс ще бъде 
толкова прозрачен за назначаване на директор, колкото е прозрачна тази 

обществена поръчка, при която за една и съща работа някой ще вземе един 

милион повече. Но това е защото така са написани правилата на конкурса. 
Господин Кмета ще направи такива правила, че да спечели този, който 

трябва да спечели от квотата на ГЕРБ. От къде знам ли? Ще ви кажа от 
къде знам. От нещо, което е направено, не от опит, от Вашия опит, 
наистина е от опит, от опита, който ГЕРБ в момента насажда в общината. 
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От къде знам какво ще се случи? Ще дойде пак ред, след известно време, за 
съжаление, да ви казвам „е, аз какво ви говорих до сега“, „преди аз казвах 

ли ви“. Общинските предприятия се измъкват от контрола на общинския 
съвет. Всички, които гласуват за това се отказват от правата си на 
общинските съветници, от задължението, което са поели към избирателите 
да управляват общинската собственост. Няма да има тук друг дебат. Няма 
да бъде избиран борд на директорите, независимо от какви мнозинства. 
Всичко ще бъде в ръцете на кмета. Но господин кмете, както досегашните 
и Узунов, и Бояджиев, смятаха, че са вечни и всичко това Ви го дадоха в 
ръцете, в един момент ще стане така, че Вие да го дадете в ръцете на 
някой, който няма да е по-добър от Вас, което ме притеснява. Ако е по-

добър, окей. Но може по волята, по грешката на хората, защото и аз съм 

гласувал за Вас и си признавам, че съм сгрешил. Защо се смеете, искате да 
ви показвам снимки от предизборната кампания ли? Как се хилите така? 

Моля да не бъда прекъсван. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Времето ти изтече.  
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не е изтекло времето ми. Ей там виж колко е времето. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Времето е десет минути. Моля, продължавайте, господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Така. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

То не е пуснато това време. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Как да разберем, че е десет минути? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Що не отидеш да го натиснеш, а? Политическото решение в 

момента, независимо дали става въпрос за пазари или за нещо, повтаряме 
грешките, които общинските съвети до сега са правили при управлението 

на БСП. Правим така, че да няма разлика между управлението на БСП и 

управлението на ГЕРБ. И тук, колкото и да се кичите,че сте десни, незнам, 

си какви, реформаторски настроени ще кажете, вие сте едни реставратори 

на управлението на Венелин Узунов. Благодаря Ви. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

За реплика първо госпожа Радославова, след това госпожа Радиана 
Димитрова. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Чудите се нали, защото тук видях едни усмихнати лица, които… 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Председател. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Които са назначени, самите те и техни много близки, хора които са 
назначени на общинска ясла. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Създавате нови общински ясли, на които хора, които нямат качества 
да бъдат назначавани, заради начина, по който те ще гласуват в зала. 
Търсите място, примерно на някакви разградски високообразовани юристи 

или на съпруги на общински съветници, които освен в администрацията на 
Община Разград в приемния офис не могат да си намерят никаква друга 
работа. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ще имате възможност да дуплика. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Имам ли вече възможност да направя реплика? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожа Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Много внимателно слушах общински съветник Иво Димитров и 

стигнах наистина до извода, че това, което той демонстрира в този мандат 
е колко е късопаметен и то късопаметен назад връщайки го само в рамките 
на три седмици. И искам да подсетя всички, които бяха в тази зала, че 
именно Реформаторския блок, в чиято група е той, заедно с БСП върна на 
власт БСП в общинския съвет. И трябва да си наистина много нагъл, за да 
кажеш, че кметът е този, който управлява така както е управлявало БСП. 
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Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Кметът не може да управлява общинския съвет. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Извинявайте… 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Избийте си го от… 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Извинявайте, не съм …. 

 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон./ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Достатъчно. Продължавайте, госпожо Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Може ли да довърша, господин Ненчев. Благодаря Ви. Господин Иво 

Димитров, Вие нямате факти, с които да докажете своите думи в момента. 
Както всеки друг път, във всяко свое изказване Вие просто хвърляте нещо, 

което определено е някаква манипулация в някаква посока и тя винаги е 
грешната, докато аз с това, което казах за безпринципната коалиция, която 

Вие лично сключихте има факти, доказателства и свидетели много хора. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Втора реплика, госпожа Радиана Димитрова. Не може реплика на 
реплика. Сега има възможност за дуплика колегата Иво Димитров, но Ви 

моля не злоупотребявайте с времето и пак апелирам към Вас, спазвайте 
правилника. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Госпожо Радославова, аз внимателно се запознах с протокола от 
предишното заседание, за което Вие ме обвинявате в нещо, което вие така 
в главата. Но на 202 страница на края четете и четете 203 страница в 
началото, където ще намерите чудесен отговор какво сама представлявате. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Втора реплика, госпожа Радиана Димитрова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

А ако не са 202 и 203, какво правим? 

 



77 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Има думата общинският съветник Радиана Димитрова. Заповядайте, 
госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, господин Председател. В началото на моята работа, аз 
съм трети мандат общински съветник, така много доверчиво и с блеснал 

поглед гледах изказванията на Иво Димитров. Във времето обаче 
разпознах колко противоречиви са и сега ги гледам по друг начин. 

Уважаеми колеги общински съветници, искам да ви върна към темата на 
докладната записка. Общинският съвет контролира търговското 

дружество. Искам всеки от вас да си зададе въпроса как през изминалите 
две години е контролирал търговското дружество. Да има един двама души 

най - вероятно, които контролират по някакви други механизми, но 

останалите 30 

 

/Общински съветник Иво Димитров прави реплика без да използва 

микрофон./ 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Казах през последните две години. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Не пречете на съветник Радиана Димитрова да прави своето 

изказване. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

По отношение на отчетите, които подават общински пазари, за което 

има специално решение на общински съвет от предходен мандат, искам да 
ви заявя най-отговорно, две години едва накарахме борда да внасят тази 

информация на тримесечие. Две години не можахме да се сборим, за 
последното тримесечие са започнали да внасят. Две години те не внасяха 
отчети в общинския съвет, независимо, че са изрично задължени да го 

правят. Да факт е. Ето факт е. И как вие ги контролирате като общински 

съвет? Никак. Колко разговори съм водила аз, Наско. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Тук в зала защо не си казала като има такъв проблем да го решим? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Искаме да го решим по един отговорен начин. И в крайна сметка ако 

е отговорен борда, ако са отговорни управленските кадри, те просто ще 
изпълняват решение на общинския съвет. Това е. така, че нека да не 
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злоупотребяваме с такива речи, а просто наистина да се върнем към 

предмета на докладната. Ние не контролираме. Ние не контролираме. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Димитрова, към приключване преминавайте. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря за напомнянето на господин Ненчев. На края ще си 

използвам последната минутка да ви припомня чл.51 ал.4, с която Вие към 

настоящия момент въобще не се справяте. Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Това зависи от всички съветници. И още веднъж ви моля да бъдем на 
висотата на общински съветници в Разград. Заповядайте. Други желаещи, 

има ли? Колеги, имаме още работа. Чакам от вас активност и 

конструктивност. Проекта за решение съдържа многоточия. Заповядайте, 
госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Така, във връзка с проекта за решение имам едно предложение. В 

точка четири назначава се ликвидатор на „Общински пазари – Разград“ 

ЕАД град Разград в многоточието да бъде записана Любляна Станчева 
Метева. По отношение на възнаграждението в точка пет предлагам 700 

лева. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ще Ви помоля и на хартиен носител да го представите. Да, 
благодаря. Други мнения и предложения. Заповядайте, госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева –ПП „БСП“ 

Господин Председател, с риск да наруша правилника, след като ни се 
подхвърля тук някакво име, нека да бъде обосновано защо. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Може ли вносителят на това предложение да представи информация, 
свързана с предложението си и да обоснове предложението си? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Така, ликвидаторът трябва да бъде счетоводител. Любляна Станчева 
Метева е счетоводител от много години. Фирмата, в която работи е 
„Броком 2000“, „Победа 98“. Всички я познавате. По-скоро би трябвало да 
я познавате. Хора, които общувате със счетоводители. Аз я познавам от 
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2000 - та година. Не госпожо Неделчева. Пак грешите. Категорично 

грешите. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други желаещи да вземат отношение, има ли? Заповядайте, колега 
Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Благодаря Ви, господин Председател. Преди да предложа за точка 
седем, ще изчакам дамите да се наговорят. То може би ще стане чак утре 
сутринта. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля за ред в залата. Думата има общинският съветник Божинел 

Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Защото всички говорим от политическа гледна точка кой кого ще 
назначи, дали ще бъде член на ГЕРБ, но никой не казва…. 

 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон./ 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Господин Димитров, обърнете се към господин Председателя да ви 

даде думата. 
Господин Председател, когато….. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Или съпруга на общински съветник. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Когато Ви избраха, Вие твърдо обещахте, че ще внесете ред. Много 

Ви моля, ако няма да си свършите работата. Първо пулта да оправите на 
господин колегата, значи. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Разчитам на възпитанието и на добрия ред. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Те обикновено на безвъзвратно загубен пулт слагат такъв човек. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Продължавайте. 
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Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Никой обаче не постави въпроса за общински пазари, всички казват 
дайте да тегли кредит, дайте да направи сградата. Госпожо Неделчева, на 
Вас ясно ли Ви е, Вие знаете, че освен централен пазар има и пазар горе в 
Орел. Да сте чули някога този директор, сегашния директор да говори 

нещо за пазара в Орел? За никой друг не говори. За никой не говори. 

Единствено говори  това, което е личния комфорт. Това не е правилно. 

Това не е правилно. Предлагам за седма точка да остане „не освобождава“, 

защото така е редно „Не освобождава“. И ви моля след гласуването като 

процедура да прекратим дебатите. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Постъпило е предложение за прекратяване на дебатите. Има ли 

желаещ да изрази противно становище? Заповядайте, колега Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Аз съм против това да бъде затворен дебата, тъй като много хора тук 

в залата могат да кажат своите съображения, да ги изкажат, които да бъдат 
взети под внимание при вземане на такова отговорно решение. Много е 
лесно дежурните по затваряне на дебата от ГЕРБ и от Кауза Разград, 

когато стане неудобен за техните съпруги, за близки, за други на общинска 
ясла да бъдат така инициатори на това да няма дебат, на бързо да се взема 
решение и да тънем в неведение. За това аз не съм съгласен с това дебата 
да бъде прекратен. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Така. Преминаваме към произнасяне на направеното процедурно 

предложение за прекратяване на дебата. Обявявам режим на гласуване. 
Моля гласувайте по това предложение. 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 29 съветници. „ЗА“ – 17, „против“ – 6, „въздържали 

се“ – 6. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Със 17 гласа „ЗА“, което е достатъчно за приемане на решението, 

се приема решение за прекратяване на дебата. 

 

Преминаваме по нататък по произнасянето на съвета по тази 

докладна записка. Пристъпваме вече към гласуване. Има две възможности, 

понеже решението е доста дълго, да се гласува анблок, като ще гласуваме 
отделно предложенията, които бяха направени от госпожа Радиана 
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Димитрова и господин Божинел Христов или по  отделно за всяка точка от 
диспозитива.   

Няма желаещи да изложат съображения по начина на гласуване, за 
това ние ще пристъпим към гласуване първо на конкретните предложения, 
направени от двамата общински съветници Радиана Димитрова и Божинел 

Христов, касаещи точка четири и точка седем от диспозитива и свързаната 
с точка четвърта, съответно точка пета. 

Най-напред подлагам на гласуване предложението на госпожа 
Радиана Димитрова, касаещо точка четири и пет за определяне на 
ликвидатор и съответно за възнаграждение на този ликвидатор. Режим на 
гласуване. Моля гласувайте, колеги. 

 

В точка четири назначава се ликвидатор на „Общински пазари – 

Разград“ ЕАД град Разград в многоточието да бъде записана Любляна 

Станчева Метева. По отношение на възнаграждението в точка пет да 

бъде записано 700 лева. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 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 Отсъства   

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 Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти  +  

16. Мануел Василев Чутурков   + 

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова   + 

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   
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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-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 30 съветници. „ЗА“ – 18, „против“ – 9, „въздържали се“ – 

3. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С 18 гласа „ЗА“, „против“ – 9, „въздържали се“ – 3, направеното 

предложение по точка четири и пет от диспозитива се приема. 

 

Сега преминаваме към гласуване на предложението на общински 

съветник Божинел Христов  по точка седем, което е за „Не освобождава“ 

от отговорност Съвета на директорите на акционерното дружество. Режим 

на гласуване. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 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 Отсъства   

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  +  
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16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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 Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 31 съветници. „ЗА“ – 20, „против“ – 7, „въздържали 

се“ – 4. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С така обявения резултат от 20 гласа „ЗА“, „против“ – 7, 

„въздържали се“ – 4, и предложението на общинският съветник 

Божинел Христов по точка седем се приема. 

 

Сега подлагам на гласуване цялостно проекта за решение по 

обсъжданата докладна записка с входящ номер 623. Режим на гласуване. 
Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 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 +   
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5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

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. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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“ 

„Против“. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 474 

 

На територията на Община Разград дейността по управлението и 

поддържането на общинските пазари се осъществява чрез Еднолично 

акционерно дружество „Общински пазари–Разград” гр.Разград, ЕИК 

116049644, със седалище и адрес на управление: гр.Разград, ул. 

„Марица“ № 2.  

Търговското дружество е учредено с Решение 544 от 17.05.1999 г. 

на Общински съвет Разград, регистрирано с Решение 326 от 10.06.1999 

г. на Окръжен съд Разград по фирмено дело № 326/1999 г. и 
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пререгистрирано в Търговския регистър със 100 % общинска 

собственост. Капиталът на дружеството е в размер на 100 000,00 лв. 

(сто хиляди лева), разпределен в 20 000 (двадесет хиляди) акции с 
номинал по 5,00  лв. (пет лева) всяка.  

Предметът на дейност на дружеството включва отдаване под 

наем на площи, магазини, съоръжения и инвентар, услуги по 

организиране ползването на общински пазари, строителство, ремонт и 

поддържане на търговски обекти, търговия с всякакъв вид 

селскостопанска, животинска и промишлена продукция, вътрешна и 

комисионна търговия, както и всяка друга незабранена от закона 

дейност. Извършване на дребнова и едрова търговска дейност, 

снабдителска дейност и ресторантьорство. 

Отдаваните под наем площи и търговски обекти, както и 

намиращите се в тях съоръжения и инвентар са частна общинска 

собственост и като такива следва  да се управляват съобразно 

разпоредбите на Закона за общинската собственост, Наредба № 3 на 

Общински съвет Разград за осъществяване на стопанската дейност на 

Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие в 

капитала или чрез граждански дружества и чрез общински 

предприятия и Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост. 

Постигането на оптимално планиране на необходимите ресурси, 

по-добро управление на общинската собственост, непрекъснат 

контрол върху разходите за постигане на по-добри финансови 

показатели, с цел тяхното намаляване и увеличаване на приходите, и 

ефективен мениджмънт, обосновават необходимостта от прекратяване 
на търговското дружество и създаване на общинско предприятие. 

Такива общински предприятия са успешно работещи модели на 

територията на големи общини като – Община Пловдив, Община 

Добрич, Община Ямбол, Община Сливен и други. 

За последните три години, съгласно отчетите за приходи и 

разходи, средно годишно разходите за дейността без трудови, разходи 

за амортизации и данък печалба на „Общински пазари“ ЕАД са 90 

хил. лв. За част от тях е приспаднат ДДС, поради което можем да 

приемем, че размерът им на касова основа е 96 хил. лв. По план-

сметка на новото общинско предприятие са необходими 78 хил.лв. за 

издръжка и данъци и такси, т.е. с 18 хил. лв. по-малко отколкото за 

търговското дружество. 

 Разходи в размер на 10 хил. лв., които „Общински пазари-

Разград“ ЕАД през миналата година е направило за заверка на 

годишния финансов отчет и по договор за абонаментно правно 

обслужване ще отпаднат. 
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 По отношение на трудовите разходи, в сравнение с 2016 г. 

икономията ще е в размер на 62 хил. лв. – възнаграждението на 

членовете на органите на управление и осигурителните вноски за 

сметка на работодател.  

В приход на община Разград ще бъдат внесени 118 000 лева. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.9 и 

чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.252, ал.1, т.1 и чл. 266 от Търговския закон,  чл.11, 

т. 3, предложение второ и т.8 от Наредба № 3 на Общински съвет 

Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община Разград 

чрез търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез 
граждански дружества и чрез общински предприятия и чл.19, т.1, т.1.3, 

предложение второ и т.1.11 от Устава на Еднолично акционерно 

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

Разград, след поименно гласуване, със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 11, 

„въздържали се“ – 3, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изключва от баланса на „Общински пазари – Разград” ЕАД, 

гр.Разград материалните активи описани в списък, представляващ 

Приложение № 1 към настоящото решение, като същите да бъдат 

вписани в баланса на Община Разград. 

2. Прекратява Еднолично акционерно дружество „Общински 

пазари – Разград” гр.Разград, ЕИК 116049644, със седалище и адрес на 

управление: гр.Разград, ул. „Марица“ № 2. 

3. Открива производство по ликвидация на „Общински пазари –

Разград ” ЕАД, гр.Разград. 

4. Назначава за ликвидатор на „Общински пазари - Разград” 

ЕАД, гр.Разград Любляна Станчева Метева. 

5. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер 

на 700 лв. /седемстотин лева/. 

6. Трудовите правоотношения с колектива на дружеството да се 
прекратят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда. 

7. Не освобождава от отговорност Съвета на директорите на 

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

8. Договорите, с които са отдадени под наем площи и търговски 

обекти, както и намиращите се в тях съоръжения и инвентар, страна 

по които е „Общински пазари – Разград“ ЕАД гр.Разград да се считат 

за сключени от Община Разград, като между наемателите и общината 

се сключат анекси за промяна на страната по тях.  

9. Ликвидацията на дружеството да се извърши по реда на глава 

седемнадесета от Търговския закон. 
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10. Определя срок за завършване на процедурата по 

ликвидацията,  включително до заличаване на дружеството – 7 месеца 

от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата до 

кредиторите. 

11. Възлага на кмета на общината да сключи договор с 
ликвидатора на „Общински пазари – Разград” ЕАД, гр.Разград. 

12. Възлага на определения ликвидатор за следващото заседание 
на Общински съвет – Разград да изготви и представи Начален 

ликвидационен баланс на дружеството и Програма за ликвидация на 

дружеството. 

13. Възлага на ликвидатора да извърши необходимите действия 

по вписване на промяната на „Общински пазари – Разград” ЕАД, 

гр.Разград в Търговския регистър. 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

Приложение № 1 – Списък на материалните активи на „Общински 

пазари – Разград” ЕАД, гр. Разград към 31.10.2017 година. 
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Приложение № 1 

Списък на материалните активи на „Общински пазари – Разград“ ЕАД, гр. Разград към 31.10.2017 г. 

 

 

Номер 

по ред 

Сметка 

за 

отчитане 

 
Описание на ДМА 

Дата на 

придобиван

е на актива 

Брой 

от 

вид 

Балансова 

Стойност 

към 

31.10.2017, 

лева 

 
Акт/Документ за собственост 

Местоположение, гр. 

Разград 

 
Квадратура 

1 203 Магазин № 43 10.6.1999 1 654.29 Нот.Акт №141, том 2, рег.№3339, дело №295 от 

18.10.2010Г. 

ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №2 

18.15 кв.м. 

2 203 Магазин № 43А 10.6.1999 1 206.39 Нот.Акт №141, том 2, рег.№3339, дело №295 от 

18.10.2010Г. 

ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №2 

5.92 кв.м. 

3 203 Магазин № 44 10.6.1999 1 447.89 Нот.Акт №141, том 2, рег.№3339, дело №295 от 

18.10.2010Г. 

ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №2 

12.68 кв.м 

4 203 Магазин № 45 10.6.1999 1 448.10 Нот.Акт №141, том 2, рег.№3339, дело №295 от 

18.10.2010Г. 

ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №2 

12.95 кв.м. 

5 203 Магазин № 46 10.6.1999 1 620.27 Нот.Акт №141, том 2, рег.№3339, дело №295 от 

18.10.2010Г. 

ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №2 

17.71 кв.м. 

6 203 Магазин № 47 10.6.1999 1 378.45 Нот.Акт №141, том 2, рег.№3339, дело N2295 от 

18.10.2010г. 

ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №2 

10.43 кв.м. 

7 203 Магазин № 58 10.6.1999 1 379.43 Нот.Акт №141, том 2, рег.№3339, дело №295 от 

18.10.2010Г. 

ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №1 

10.43 кв.м. 

8 203 Магазин № 61 10.6.1999 1 448.76 Нот.Акт N5141, том 2, per.№3339, дело №295 от 

18.10.2010Г. 

ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №1 

12.68 кв.м. 

9 203 Магазин N9 62 10.6.1999 1 449.05 Нот.Акт №141, том 2, рег.№3339, дело №295 от 

18.10.2010Г. 

ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №1 

12.99 кв.м. 

10 203 Магазин № 63 1.1.1999 1 379.45 Нот.Акт №141, том 2, рег.№3339, дело №295 от 

18.10.2010Г. 

ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №1 

10.43 кв.м. 

11 203 Павилион 3 кв. Орел 10.6.1999 1 255.36 Реш. 544 по Прот. 47 от 17.05.1999г. на ОбС 

Разград 

Пазар ж.к."Орел" гр. 

Разград 

8.0 кв.м. 

12 203 Административна сграда 10.6.1999 1 3448.00 Акт за Общ. Собственост №566/17.06.1999г. ЦП, ул. Марица 2 113.50 кв.м. 

13 203 Нитратна лаборатория /Аптека/ 10.6.1999 1 2143.71 Акт за Общ. Собственост №566/17.06.1999г. ЦП, ул. Марица 2 43.70 кв.м. 

14 203 Склад - административна сграда 10.6.1999 1 411.49 Акт за Общ. Собственост №566/17,06.1999г. ЦП, ул. Марица 2 18.50 кв.м. 

15 203 Метален павилион - бариера 15.3.2000 1 624.33 Ф-ра 10416/15.03.2000Г. ЦП 8 кв.м. 

16 203 Кафе еспресо 20.6.2000 1 4700.99 Акт за Общ. Собственост №566/17.06.1999г. ЦП, ул. Марица 2 144 кв.м. 

17 203 Ателие за услуги 1.9.2000 1 406.44 Акт за Общ. Собственост №566/17.06.1999г. ЦП, ул. Марица 2 8.8 кв.м. 

18 203 Павилион № 7 кв. Орел 9.4.2001 1 93.70 Реш. 257 по Прот. 18 от 09.04.2001г. на ОбС 

Разград 

Пазар ж.к."Орел" гр. 

Разград 

9 кв.м. 

19 203 Търговски навеси 17.12.2001 1 14020.17 Реш. 367 по Прот. 24 от 17.12.2001г. на ОбС 

Разград 

ЦП Разград 137.20 кв.м. 

20 203 Магазин № 107 17.12.2001 1 5034.45 Реш. 367 по Прот. 24 от 17.12.2001г. на ОбС 

Разград 

ЦП Разград 29.56 кв.м. 

21 203 Метален навес и сенник 10.3.2006 1 1140.31 Ф-ра 19533/10.03.2006г. ЦП Разград  

22 203 Тоалетна и гараж 1.9.2004 1 15334.09 Ф-ри за покупка и Протокол за въвеждане в 

експлоатация 

ЦП Разград 47.30 кв.м. 

23 203 Обществена тоалетна кв. Орел 28.7.2005 1 33096.46 Акт за Общ. Собственост №985/17.03.2005г. Тоалетна Пазар ж.к. "Орел" 

гр. Разград 

81.9 кв.м. 

24 203 Сграда "Бели Лом" 29.3.2002 1 63408.07 Реш. 415 по Прот. 27 от 25.02.2002г. на ОбС 

Разград 

Разград, бул. Бели Лом 34 491 кв.м. 

25 203 Павилион № 72 30.4.2007 1 5849.90 Ф-ри за покупка и Протокол за въвеждане в 

експлоатация 

ЦП, ул. Марица 2 12.00 кв.м. 

26 203 Модернизиран покрит пазар 7.12.2010 1 332152.83 Акт за въвеждане в експлоатация 

№62/21.12.2010г. 

ЦП, ул. Хан Омуртаг 2 1100 кв.м. 

27 203 Магазин № 8 9.6.2011 1 5898.67 Нот.Акт №174, том 1, рег.№2852, дело №154 от 

09.06.2011г. 

ЦП, ул. Марица 2 15.00 кв.м. 

28 203 Магазин № 9 9.6.2011 1 5226.67 Нот.Акт №174, том 1, рег.№2852, дело №154 от 

09.06.2011г. 

ЦП, ул. Марица 2 15.00 кв.м. 1 
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29 204 Външно ел. захранване 18.2.2000 1 713.60 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

30 204 Външно и вътрешно ел. бариера и 

Централен пазар 

20.3.2001 1 319.27 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

31 204 Осветление навеси Централен 

пазар 

22.11.2001 1 143.43 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

32 204 Мрежа ниско напрежение маси 

централен пазар 

30.11.2001 1 1274.77 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

33 204 Електромер Орел - оборудване 15.2.2002 1 108.89 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

Тоалетна Пазар ж.к.''Орел" 

гр. Разград 

 

34 204 Подпорна стена промишлен пазар 24.4.2002 1 1931.56 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

35 204 Водомерна шахта 10.6.2002 1 90.52 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

36 204 Улични отоци Централен пазар 23.11.2005 1 1242.19 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

37 204 Тротоар за търговски маси 30.5.2007 1 2049.57 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

38 204 Чешма и площадка център 27.6.2008 1 995.66 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

39 204 Ново ВиК отклонение до бариера 29.5.2009 1 204.47 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

40 204 Подобрения в стая чистачи и 

инкасатори 

29.5.2009 1 4502.05 фактури за покупка и7или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

41 204 Трифазен ток в пав. № 3 Орел 16.10.2009 1 307.64 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

Пазар ж.к."Орел" гр. 

Разград 

 

42 204 Реконструкция на водопровод 

централен пазар 

7.12.2010 1 9996.37 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

43 204 Аспирация кухня 18.1.2012 1 3080.00 фактури за покупка и/или проток on за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград, Бистро Бели 

Лом 

 

44 204 Покрит модулен преместваем 

пазар за пр.стоки 

30.6.2013 1 37645.20 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

45 204 Дървена къщичка за търговия 8.12.2016 3 5247.73 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

46 206 Търговски маси - железни 10.3.2011 10 46.75 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

47 206 Пейки 10.3.2011 5 13.18 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

48 206 Метални кошчета за отпадъци  10.3.2011 10 13.12 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

49 206 Метална търговска маса 10.6.2011 2 37.40 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

50 206 Метална търговска маса с козирка 10.6.2011 2 49.60 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

51 206 Метална търговска маса със 

стелаж 

10.6.2011 1 19.70 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

52 206 Климатик - бистро 18.1.2012 2 206.25 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград, Бистро Бели 

Лом 

 

53 206 Климатик зала - бистро 18.1.2012 2 206.25 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград, Бистро Бели 

Лом 

 

54 206 Аспирация голяма зала 18.1.2012 1 99.00 фактури за покупка и7или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград, Бистро Бели 

Лом 

 

55 206 Алуминиева дограма кулинар 

експрес 

31.12.2012 1 1468.50 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград, Бистро Бели 

Лом 

 

56 206 Озвучаване Централен пазар 31.12.2012 1 423.51 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

57 206 Търговски маси и стилажи покрит 

централен пазар 

31.12.2010 80 25410.40 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

58 207 Климатична система GREE 12000 24.8.2016 1 688.88 фактури за покупка и/или протокол за 

въвеждане в експлоатация 

ЦП Разград  

59 201 Парцел I пл. №1818 17.05.1999 1 25620.00 Акт №250 от 02.06.1997г. и Реш. 367 по Прот. 24 

от 17.12.2001г. на ОбС Разград 

ЦП Разград, ул. Хан 

Омуртаг 2 

3234 кв.м. 

60 201 Парцел I пл. №1899 17.05.1999 1 5418.00 Акт №251 от 02.06.1997г. и Реш. 367 по Прот. 24 

от 17.12.2001Г. на ОбС Разград 

ЦП Разград, ул. Марица 2 645 кв.м. 

61 201 Парцел I пл. №1823 17.05.1999 1 3780.00 Акт №566 от 17.06.1999г. ЦП Разград, ул. Марица 2 366 кв.м. 

62 201 Разсадник 30.4.2007 1 5101.00 Реш. 814 по Прот.№47 от 19.02.2007г.  землище с. Ушинци 6001 кв.м. 
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С Т А Т И Я 4 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с входящ номер 

624. 

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

Относно: Създаване на Общинско предприятие „Общински 

пазари - Разград“ гр. Разград. 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В глава шеста на Закона за общинската собственост е 
регламентирана възможността общината да осъществява самостоятелно 

стопанска дейност чрез общински предприятия. Общинското предприятие 
е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и 

услуги, финансирани от общинския бюджет. Общинското предприятие 
може да осъществява дейност по предоставяне на услуги необходими за 
задоволяване на потребностите на населението на общината.  

В Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на 
стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие в капитала или чрез граждански дружества и чрез 
общински предприятия са уточнени направленията, в които може да се 
извършва такава дейност от общинските предприятия. В обхвата на тези 

общински дейности е включена и дейността на общинските пазари. 

С оглед на действащата нормативна уредба и с цел подобряване 
дейността по управлението и поддържането на общинските пазари и 

повишаване качеството на предлаганите услуги възниква необходимостта 
от създаване на общинско предприятие, осъществяващо пазарна дейност 
на територията на община Разград. 

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

1 от Закона за местното самоуправление и местната дейност, чл. 52, ал. 2 и 

чл. 53, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 37 

от Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на 
стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие в капитала или чрез граждански дружества и чрез 
общински предприятия, предлагам на Общински съвет Разград да вземе 
следното решение: 

1. Създава считано от 01.03.2018 г. Общинско предприятие с: 
1.1. Наименование „Общински пазари – Разград” гр.Разград; 
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1.2. Седалище и адрес на управление: град Разград 7200, ул. 

„Марица” № 2, община Разград, област Разград, факс: 084661410. 

1.3. Предмет на дейност: Управление и поддържане на общинските 
пазари и други обекти общинска собственост, разположени върху 

територията на пазарите и предоставяне на свързаните с тях услуги. 

2. Определя структура и утвърждава численост на персонала, 
съгласно Приложение № 1. 

3. Предоставя на ОП „Общински пазари – Разград” гр.Разград 

материални активи за управление и стопанисване, съгласно Приложение № 

2. 

4. Одобрява план – сметка за приходите и разходите за 2018 година, 
съгласно Приложение № 3. 

5. Определя срок за приемане на Правилник за устройството и 

дейността на ОП „Общински пазари – Разград” гр.Разград до 01.03.2018 г. 

6. Възлага на Кмета на Община Разград да проведе конкурс за 
заемане на длъжността директор на  ОП „Общински пазари – Разград” 

гр.Разград, като до провеждането му сключи трудов договор с определено 

от него лице. 
Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Докладната записка, както и предишната, поради това че е внесена 
по извънреден способ, не е разглеждана в постоянни комисии. За това 
преминаваме към обсъждане, като най-напред имате възможност за 
поставяне на въпроси. Заповядайте. Има ли желаещи да поставят въпроси? 

Не виждам. Преминаваме към дискусия. Има ли желаещи да изразят 
становище, мнение и предложение? Не виждам. Преминаваме към 

произнасяне чрез гласуване. Обявявам режим на гласуване. Моля 
гласувайте колеги. 

 

/Общински съветник, който не е в кадър на аудио – видео записа 

моли председателя за прегласуване на проекта за решение./ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Нямаме секретар, който да обяви резултата от гласуването. 

Постъпило е предложение за повтаряне на гласуването. И още 
веднъж обявявам, произнасяме с гласуване по проекта за решение, по 

който няма никакви предложения за изменения или допълнения. Обявявам 

режим на гласуване по докладната записка. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 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 Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов   + 

9. Диана Добромирова Мирчева  +  

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

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. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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 Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 475 

 

В глава шеста на Закона за общинската собственост е 
регламентирана възможността общината да осъществява 

самостоятелно стопанска дейност чрез общински предприятия. 

Общинското предприятие е специализирано звено на общината за 

изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския 
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бюджет. Общинското предприятие може да осъществява дейност по 

предоставяне на услуги необходими за задоволяване на потребностите 
на населението на общината.  

В Наредба № 3 на Общински съвет Разград за осъществяване на 

стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие в капитала или чрез граждански дружества и чрез 
общински предприятия са уточнени направленията, в които може да 

се извършва такава дейност от общинските предприятия. В обхвата на 

тези общински дейности е включена и дейността на общинските 
пазари. 

        С оглед на действащата нормативна уредба и с цел подобряване 
дейността по управлението и поддържането на общинските пазари и 

повишаване качеството на предлаганите услуги възниква 

необходимостта от създаване на общинско предприятие, 

осъществяващо пазарна дейност на територията на община Разград. 

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

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната дейност, чл. 52, 

ал. 2 и чл. 53, т. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 36, ал. 1, т. 

2 и чл. 37 от Наредба № 3 на Общински съвет Разград за 

осъществяване на стопанската дейност на Община Разград чрез 
търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез 
граждански дружества и чрез общински предприятия, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване, със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 

3, „въздържали се“ – 3,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Създава считано от 01.03.2018 г. Общинско предприятие с: 

1.1. Наименование „Общински пазари – Разград” гр.Разград; 

1.2. Седалище и адрес на управление: град Разград 7200, ул. 

„Марица” № 2, община Разград, област Разград, факс: 084661410. 

1.3. Предмет на дейност: Управление и поддържане на 

общинските пазари и други обекти общинска собственост, 

разположени върху територията на пазарите и предоставяне на 

свързаните с тях услуги. 

2. Определя структура и утвърждава численост на персонала, 

съгласно Приложение № 1. 

3. Предоставя на ОП „Общински пазари – Разград” гр.Разград 

материални активи за управление и стопанисване, съгласно 

Приложение № 2. 

4. Одобрява план – сметка за приходите и разходите за 2018 

година, съгласно Приложение № 3. 
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5. Определя срок за приемане на Правилник за устройството и 

дейността на ОП „Общински пазари – Разград” гр.Разград до 

01.03.2018 г. 

6. Възлага на Кмета на Община Разград да проведе конкурс за 

заемане на длъжността директор на  ОП „Общински пазари – Разград” 

гр.Разград, като до провеждането му сключи трудов договор с 
определено от него лице. 

 

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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Приложение № 1 

 

 

 

СТРУКТУРА  

 

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ-РАЗГРАД” 

Гр. Разград 

 

 

       ДИРЕКТОР 1 щ. бр. 

 

                              

                 Административно финансови       Основни дейности и услуги 

дейности           8 щ. бр. 

5 щ. бр. 

 

 

 

 ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА – 14                                                                      
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Приложение № 2 

 

Списък на материалните активи на Общинско предприятие “Общински 

пазари - Разград” гр.Разград 

 

 

Номер 

по ред 

 
Описание на ДМА 

Балансова 

Стойност,  

лева 

Местоположение, гр. 

Разград 

1 Магазин № 43 654.29 ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №2 

2 Магазин № 43А 206.39 ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №2 

3 Магазин № 44 447.89 ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №2 

4 Магазин № 45 448.10 ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №2 

5 Магазин № 46 620.27 ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №2 

6 Магазин № 47 378.45 ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №2 

7 Магазин № 58 379.43 ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №1 

8 Магазин № 61 448.76 ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №1 

9 Магазин N9 62 449.05 ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №1 

10 Магазин № 63 379.45 ЦП, ул. Хан Омуртаг 2, 

сграда №1 

11 Павилион 3 кв. Орел 255.36 Пазар ж.к."Орел" гр. 

Разград 

12 Административна сграда 3448.00 ЦП, ул. Марица 2 

13 Нитратна лаборатория /Аптека/ 2143.71 ЦП, ул. Марица 2 

14 Склад - административна сграда 411.49 ЦП, ул. Марица 2 

15 Метален павилион - бариера 624.33 ЦП 

16 Кафе еспресо 4700.99 ЦП, ул. Марица 2 

17 Ателие за услуги 406.44 ЦП, ул. Марица 2 

18 Павилион № 7 кв. Орел 93.70 Пазар ж.к."Орел" гр. 

Разград 

19 Търговски навеси 14020.17 ЦП Разград 

20 Магазин № 107 5034.45 ЦП Разград 

21 Метален навес и сенник 1140.31 ЦП Разград 

22 Тоалетна и гараж 15334.09 ЦП Разград 

23 Обществена тоалетна кв. Орел 33096.46 Тоалетна Пазар ж.к. "Орел" 

гр. Разград 

24 Сграда "Бели Лом" 63408.07 Разград, бул. Бели Лом 34 

25 Павилион № 72 5849.90 ЦП, ул. Марица 2 

26 Модернизиран покрит пазар 332152.83 ЦП, ул. Хан Омуртаг 2 

27 Магазин № 8 5898.67 ЦП, ул. Марица 2 

28 Магазин № 9 5226.67 ЦП, ул. Марица 2 
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29 Външно ел. захранване 713.60 ЦП Разград 

30 Външно и вътрешно ел. бариера и 

Централен пазар 

319.27 ЦП Разград 

31 Осветление навеси Централен 

пазар 

143.43 ЦП Разград 

32 Мрежа ниско напрежение маси 

централен пазар 

1274.77 ЦП Разград 

33 Електромер Орел - оборудване 108.89 Тоалетна Пазар ж.к.''Орел" 

гр. Разград 

34 Подпорна стена промишлен пазар 1931.56 ЦП Разград 

35 Водомерна шахта 90.52 ЦП Разград 

36 Улични отоци Централен пазар 1242.19 ЦП Разград 

37 Тротоар за търговски маси 2049.57 ЦП Разград 

38 Чешма и площадка център 995.66 ЦП Разград 

39 Ново ВиК отклонение до бариера 204.47 ЦП Разград 

40 Подобрения в стая чистачи и 

инкасатори 

4502.05 ЦП Разград 

41 Трифазен ток в пав. № 3 Орел 307.64 Пазар ж.к."Орел" гр. 

Разград 

42 Реконструкция на водопровод 

централен пазар 

9996.37 ЦП Разград 

43 Аспирация кухня 3080.00 ЦП Разград, Бистро Бели 

Лом 

44 Покрит модулен преместваем 

пазар за пр.стоки 

37645.20 ЦП Разград 

45 Дървена къщичка за търговия 5247.73 ЦП Разград 

46 Търговски маси - железни 46.75 ЦП Разград 

47 Пейки 13.18 ЦП Разград 

48 Метални кошчета за отпадъци  13.12 ЦП Разград 

49 Метална търговска маса 37.40 ЦП Разград 

50 Метална търговска маса с козирка 49.60 ЦП Разград 

51 Метална търговска маса със 

стелаж 

19.70 ЦП Разград 

52 Климатик - бистро 206.25 ЦП Разград, Бистро Бели 

Лом 

53 Климатик зала - бистро 206.25 ЦП Разград, Бистро Бели 

Лом 

54 Аспирация голяма зала 99.00 ЦП Разград, Бистро Бели 

Лом 

55 Алуминиева дограма кулинар 

експрес 

1468.50 ЦП Разград, Бистро Бели 

Лом 

56 Озвучаване Централен пазар 423.51 ЦП Разград 

57 Търговски маси и стилажи покрит 

централен пазар 

25410.40 ЦП Разград 

58 Климатична система GREE 12000 688.88 ЦП Разград 

59 Парцел I пл. №1818 25620.00 ЦП Разград, ул. Хан 

Омуртаг 2 

60 Парцел I пл. №1899 5418.00 ЦП Разград, ул. Марица 2 

61 Парцел I пл. №1823 3780.00 ЦП Разград, ул. Марица 2 

62 Разсадник 5101.00  землище с. Ушинци 
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Приложение № 3 

 

ФИНАНСОВА ПЛАН - СМЕТКА  

на ОП "Общински пазари - Разград" 

за 2018 година 

   
/в лева/ 

  

ВИД ПРИХОД / РАЗХОД 

    

№ §§ План 

        

1 2 3 4 

  А. ПРИХОДИ, в т.ч.:   345 800 

1 Приходи от наем имущество 24-05. 409 200 

2 Такса за ползване на пазари, тържища и др. 27-05 4 300 

3 Приходи от глоби, санкции, неустойки 28-02. 1 000 

4 Други неданъчни приходи 36-19 2 000 

5 Данъци, в т.ч.: 37-00. -70 700 

5.1. ДДС 37-01. -63 800 

5.2. ЗКПО 37-02. -6 900 

  Б.РАЗХОДИ, в т.ч.:   227 800 

І. Трудови разходи, в т.ч.::   147 800 

1 Фонд "Работна заплата" 01-00 116 100 

2 Други възнаграждения и плащания 02-00 8 200 

3 Осигурителни вноски от работодатели 05-00 23 500 

ІІ. Издръжка, в т.ч.:: 10-00 74 000 

1 Постелен инвентар и облекло  10-13. 3 500 

2 Материали 10-15. 12 000 

3 Вода, горива, енергия 10-16. 27 000 

4 Разходи за външни услуги 10-20. 16 000 

5 Текущ ремонт 10-30. 13 000 

6 Командировки в страната 10-51. 500 

7 Разходи за застраховки 10-62. 2 000 

ІІІ. Платени данъци, мита, такси 19-00 4 000 

ІV. Капиталови разходи, в т.ч.:   2 000 

1 Придобиване на НМДА 53-00 2 000 

       В.ПРИХОД, ВНЕСЕН В ОБЩИНАТА   118 000 

  Численост на персонала:   14 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Тук искам да поясня, че съгласно нашия правилник гласуването с 
електронна система е и поименно. Това се отнася и за предишните 
гласувания, за които е необходимо изрично да се отбележи, че е извършено 

поименно гласуване, каквото е и настоящото. Колега Христов, 

заповядайте. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

От името на група „Кауза Разград“, ако може седем минути почивка. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Обявявам седем минути почивка и моля да спазим определеното 

време. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я 5 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, имате ли възражения, докато дойдат другите вносители да 
разгледаме докладната записка на председателя на комисията по 

управление на общинската собственост господин Анастасов, която е с 
входящ номер 597. Не виждам възражения и за това обявявам, че ще 
пристъпим към разглеждане на тази докладна записка. 

Докладна записка от Наско Стоилов Анастасов – Общински 

съветник и председател на ПК по управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол. 

Относно: Даване разрешение на „Общински пазари-Разград“ 

ЕАД гр.Разград за провеждане на търгове с тайно наддаване за 

отдаване под наем на земя, включена в капитала на дружеството. 

 

Господин Анастасов, моля да я представите на общинските 
съветници. 

 

Г-н Наско Анастасов – общински съветник, вносител 

Благодаря Ви, господи Председател. 

Колеги, това е рутинна докладна записка. 
Получено е писмо с вх.№ 572/06.12.2017г. от Изпълнителния 

директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, с което ни 

уведомява, че в баланса на дружеството е включена общинска земя, 
находяща се на Централен общински пазар на ул.“Хан Омуртаг“ № 2 в 
гр.Разград, с идентификационен номер 61710.505.1818 по кадастралната 
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карта на гр. Разград, върху която са монтирани павилиони по схема на  
Гл.архитект на Община Разград, от които на 3 бр. наематели на земя за 
Павилиони № 4, № 37 и № 38 срока на договорите изтича на 31.01.2018 г. 

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от Наредба № 3 на Общински съвет 
гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община Разград 

чрез търговски дружества с общинско участие в капитала или чрез 
граждански дружества и чрез общински предприятия и във връзка с писмо 

с вх.№ 572/06.12.2018г. на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр. Разград , предлагам да вземем следното решение: 
1. Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр.Разград  

да проведе търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет 
години на земя частна общинска собственост с обща площ от 42.5 кв.м., 

находяща се на Централен общински пазар, ул.“Хан Омуртаг“ №2 

гр.Разград, с идентификационен номер 61710.505.1818 по кадастралната 
карта на гр. Разград, върху която са монтирани 3 бр. метални павилиони № 

4, № 37 и № 38 по схема на Гл.архитект на Община Разград. 

2. Търговете с тайно наддаване за отдаване под наем по т.1 да се 
проведат при спазване изискванията на чл.34, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредба № 

3 на Общински съвет гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност 
на Община Разград чрез търговски дружества с общинско участие в 
капитала или чрез граждански дружества и чрез общински предприятия с 
начална месечна тръжна цена: 

- за павилион № 4 с площ от 12.00 кв.м. в размер на 163.10 лв.без 
ДДС; 

- за павилион № 37 с площ от  9.00 кв.м. в размер на  122.30 лв. без 
ДДС; 

- за павилион № 38 с площ от 21.5 кв.м. в размер на 292.20 лв. без 
ДДС. 

Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари-Разград“ 

ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и т.2. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Сега Ви моля и като председател на постоянната 
комисия по собственост да информирате общинските съветници за 
становището на комисията. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Членовете на постоянната комисия подкрепиха докладната записка и 

проекта за решение със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 



101 

 

Колеги, имате думата за въпроси към вносителя по тази докладна 
записка с входящ номер 597. Заповядайте, госпожо Тодорова. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз искам да попитам, само преди седем минути се ликвидира 
търговското дружество Общински пазари ЕАД, ние какво разрешение 
даваме за търг? 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Може ли аз да отговоря? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Разбира се, да. Заповядайте. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Общинското дружество ще бъде ликвидирано в срок до седем 

месеца. А общинското предприятие ще бъде образувано считано от 1 март. 
И не случайно има разпоредба, в която сме предвидили как ще се уредят 
взаимоотношенията след това, именно с оглед на наемателите, защото те 
са най-важната част. Те са в предмета на дейност на едното и на другото. 

Т.е. ще бъдат анексирани действащите и сключените сега договори. Така 
че търгът съвсем спокойно ще се проведе и когато се сключи договор и се 
стигне до образуването на общинското предприятие, той ще бъде 
анексиран и страна ще стане общината, както за всички останали. 

Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други въпроси има ли? Не виждам желаещи. Преминаваме към 

дискусия. Желае ли някой да изрази становище? Не виждам такива. За това 
преминаваме към гласуване и както обявих в тези случаи с електронната 
система имаме поименно гласуване и за него е необходимо мнозинство от 
17 гласа, ако ще бъде прието валидно решение. Обявявам режим на 
гласуване. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 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 +   
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4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

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. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

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 +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 476 

 

В баланса на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград е 
включена  земя – частна общинска собственост, находяща се на 

Централен общински пазар на ул.“Хан Омуртаг“ № 2 в гр.Разград, с 
идентификационен номер 61710.505.1818 по кадастралната карта на 

гр. Разград, върху част от която са монтирани павилиони по схема на  

Гл.архитект на Община Разград, от които на 3 бр.наематели на земя 

срока на договорите изтича на 31.01.2018 г. 

                Получено е писмо с вх.№ 572/06.12.2018г. от Изпълнителния 

директор на „Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград, с което 

уведомява Общински съвет Разград за изтичане срока на договорите 
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за наем към 31.01.2018г. на 3 бр. от тях с обща площ 42.5 кв.м. и искане 
на разрешение за провеждане на търгове с тайно наддаване за 

отдаване под наем на земя частна общинска собственост. 

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

чл.22, ал.1 от ЗМСМА, чл.33, ал.1 от Наредба № 3 на Общински съвет 

гр.Разград за осъществяване на стопанската дейност на Община 

Разград чрез търговски дружества с общинско участие в капитала или 

чрез граждански дружества и чрез общински предприятия и във 

връзка с писмо с вх.№ 572/06.12.2018г. на Изпълнителния директор на 

„Общински пазари-Разград“ ЕАД гр. Разград , Общински съвет 

гр.Разград, след поименно гласуване, с 29 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение на „Общински пазари-Разград“ ЕАД 

гр.Разград  да проведе търгове с тайно наддаване за отдаване под наем 

за срок от пет години на земя частна общинска собственост с обща 

площ от 42.5 кв.м., находяща се на Централен общински пазар, 

ул.“Хан Омуртаг“ №2 гр.Разград, с идентификационен номер 

61710.505.1818 по кадастралната карта на гр. Разград, върху която са 

монтирани 3 бр. метални павилиони № 4, № 37 и № 38 по схема на 

Гл.архитект на Община Разград. 

2. Търговете с тайно наддаване за отдаване под наем по т.1 да се 
проведат при спазване изискванията на чл.34, ал.1 и ал.2, т.2 от 

Наредба № 3 на Общински съвет гр.Разград за осъществяване на 

стопанската дейност на Община Разград чрез търговски дружества с 
общинско участие в капитала или чрез граждански дружества и чрез 
общински предприятия с начална месечна тръжна цена: 

- за павилион № 4 с площ от 12.00 кв.м. в размер на 163.10 лв.без 
ДДС; 

- за павилион № 37 с площ от  9.00 кв.м. в размер на  122.30 лв. 

без ДДС; 

- за павилион № 38 с площ от 21.5 кв.м. в размер на 292.20 лв. без 
ДДС. 

Възлага на Изпълнителния директор на „Общински пазари-

Разград“ ЕАД гр.Разград изпълнението на решенията по т.1 и т.2. 

 

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 по реда и в срока по АПК пред   

Административен съд гр.Разград. 

 

С Т А Т И Я 6 

 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон./ 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Моля господин Димитров. Устата ми пресъхна да Ви правя бележки. 

Така, сега да преминем към докладна записка с вх. № 578. 

 

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

ОТНОСНО: Одобряване  на  план-сметки за разходите по 

третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване в населените места  на Община 

Разград  за 2018 г. 

 Моля за тишина в залата. Давам думата на вносителя. Заповядайте 
господин Василев. 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря господин Председател. Страхотно запазвате спокойствие. 
 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, в изпълнение на 
вменените със Закона за управление на отпадъците задължения на 
общините по управление на отпадъците, общинска администрация 
подготви предложение за план-сметки за финансовите разходи за Дейност 
„Чистота” за 2018г., които включват дейностите по управление на 
битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено 

ползване. 
В план-сметките за 2018 г. са заложени всички необходими разходи 

за обезпечаване на доброто качество на предлаганите услуги по чистотата 
в населените места на територията на община Разград, както следва:  
 - събиране и транспортиране на битови отпадъци, в т.ч по сключен 

договор, както и за обществени територии извън обхвата на договора и при 

провеждане на общински и национални кампании за почистване на 
населените места; 

- събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци и такива от 
текущи ремонтни дейности от домакинствата; 
 - депониране на битови отпадъци на регионално депо; 

 - плащане на дължими отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за 
управление на отпадъците за всеки тон депониран отпадък; 

 - поддържане чистотата на териториите за обществено ползване, в 
т.ч. по сключен договор, както и за обществени територии попадащи извън 
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обхвата на договора, вменени като задължения на ОП „Паркстрой” 

гр.Разград;  

- поддържане на чистотата в населените места за дейности 

изпълнявани по програми за осигуряване на заетост; 
- зимно почистване на уличната мрежа в населените места; 
- почистване на територии за обществено ползване разположени 

извън границите на населените места; 
- контрол за осъществяване на дейности по поддържане чистотата на 

уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии в 
населените места. 

За настоящата година за изпълнение на дейностите по третиране на 
битовите отпадъци и поддържане чистотата на населените места са 
планувани  разходи в размер на 4 146 305 лв. Към 31.12.2017 г. се очаква 
разходите за дейността да са в рамките на плана, като същите към 

31.10.2017 г. са в размер на 3 533 393 лв.  

Очакваният размер на приходите от такса битови отпадъци към 31.12 

2017 г. е  3 520 000 лв., като изпълнението към 31.10.2017 г. е в размер на 
3 020 000 лв.  За 2017 г. планираните приходи спрямо облога са занижени, 

тъй като през настоящата година е извършено преоблагане на таксата за 
предходните години.  

Преходният остатък от такса битови отпадъци към 31.12.2016 г. е в 

размер на 741 403 лв. или общият размер на средствата за 2017 г. от 
приходите на такса битови отпадъци и преходния остатък се равнява на 
4 261 403 лв. 

Обемът на плануваните дейности в предложените план-сметки е в 
съответствие с очакваните приходи от такса битови отпадъци за 2018 г. и 

преходния остатък от 2017г., както следва: 
- към 31.12.2017 г. се очаква преходен остатък в размер на 115 000 

лв.; 

- за 2018 г. планувани приходи от такса битови отпадъци в размер на  
3 890 000лв.  

Общият размер на разходите за следващата година по план-сметките 
е в размер на  3 997 497 лв., което е с около 148 800 лв. по-малко от плана 
за предходната 2017 година. Намаляването на разходите за 2018 г. спрямо 

настоящата година е свързано с разплащане през 2017 г. на всички 

дължими отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на 
отпадъците за предходните години, изключване на всички капиталови 

разходи от план сметката за 2018 г. и оптимизиране на дейността за 
сметосъбирането на битовите отпадъци при запазване качеството на 
предлаганата услуга.  

Изпълнението на плана за приходите от такса битови отпадъци за 
2018 г. ще обезпечи  разходите по план-сметките, което не налага промяна 
в размерите на досега приетите такси за битови отпадъци. 
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В съответствие с разпоредбите на чл.66, ал.1 от Закона за местните 
данъци и такси и чл.16, ал.2 от Наредба № 14 на Общински съвет Разград 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Разград в компетентността на Общинския съвет 
е да одобри  предложените план-сметки за разходите по третиране на 
битовите отпадъци за 2018 г.  

Същите са разработени съгласно изискванията на посочените по горе 
нормативни актове и отразяват необходимите разходи за: 

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 

- събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за 
третирането им; 

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други 

инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и 

оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.60 

и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;  
- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и 

другите територии от населените места, предназначени за обществено 

ползване. 
 Предвид изложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.22, ал.1от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66, ал.1 

от Закона за местните данъци и такси и чл.16, ал.2 от Наредба № 14 на 
Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Разград,  предлагам на 
Общински съвет Разград да вземе следното Решение: 

1.  Одобрява план-сметки на разходите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане чистотата на територията на населените места в 
Община Разград за 2018 г., както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на населените места в 
Община Разград за 2018 година /Приложение № 1/ в размер на 3 997 497 

лв. 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на с.Балкански, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 2/ в размер на 25 691 лв. 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на с.Благоево, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 3/ в размер на 33 457 лв. 

1.4. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на с.Гецово, общ.Разград за 2018 

година /Приложение № 4/ в размер на 114 676 лв. 
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1.5. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на с.Дряновец, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 5/ в размер на 37 900 лв. 

1.6. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на с.Дянково, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 6/ в размер на 87 090 лв. 

1.7. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на с.Киченица, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 7/ в размер на 36 239 лв. 

1.8. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на с.Липник, общ.Разград за 2018 

година /Приложение № 8/ в размер на 27 458 лв. 

1.9. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци и 

поддържане на чистотата на територията на с.Мортагоново, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 9/ в размер на 52 400 лв. 

1.10. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Недоклан, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 10/ в размер на 14 979 лв. 

1.11. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Осенец, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 11/ в размер на 55 265 лв. 

1.12. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Островче, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 12/ в размер на 25 658 лв. 

1.13. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Побит камък, общ.Разград 

за 2018 година /Приложение № 13/ в размер на 22 080 лв. 

1.14. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Просторно, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 14/ в размер на 18 847 лв. 

1.15. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Пороище, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 15/ в размер на 34 869 лв. 

1.16. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Радинград, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 16/ в размер на  21 074 лв. 

1.17. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Раковски, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 17/ в размер на 93 163 лв. 

1.18. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Стражец, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 18/ в размер на 62 014 лв. 
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1.19. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Топчии, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 19/ в размер на 25 533 лв. 

1.20. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Ушинци, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 20/ в размер на 27 828 лв. 

1.21. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Черковна, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 21/ в размер на 16 512 лв. 

1.22. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Ясеновец, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 22/ в размер на 75 050 лв. 

1.23. На разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на гр.Разград, общ.Разград за 
2018 година /Приложение № 23/ в размер на 3 089 714 лв. 

2. Общинската администрация да организира и контролира дейностите 
по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци по обявената 
със заповедта на кмета на общината честота за 2018 г., обезвреждането им на 
депо и поддържане чистотата на населените места при условия, гарантиращи 

качествено обслужване на гражданите, предприятията и организациите. 
 Завърших. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Тази докладна записка е разгледана в четири 

постоянни комисии. Най – напред давам думата на Председателя на ПК по 

бюджет, финанси и икономическа политика да докладва становището на 
комисията. Заповядайте, госпожо Димитрова.  
 

 Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

 Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми господин 

Председател, настоящата докладна записка беше подкрепена от комисията 
по бюджет, финанси и икономическа политика като четирима общински 

съветници гласуваха «ЗА», «въздържали се» - 3, «против» - няма. 
Благодаря. 
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Давам думата на г-н Божинел Христов да докладва 
становището на комисията по устройство и развитие на територията, 
транспорт на Общината. 
 

 Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 
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 Благодаря Ви господин Председател. Предложената докладна 
записка, относно одобряване на план – сметките беше подкрепена с 5 гласа 
«ЗА», 1 – «против» и 2 – «въздържали се». 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Моля г-н Калоян Монев да докладва становището на 
комисията по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Комисията подкрепя проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, 1 – 

„против“, без „въздържали се“. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Моля госпожа Френкева да докладва становището на комисията по 

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

 

 Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

 Благодаря 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» подкрепи проекта за решение. 
Благодаря. 
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря и аз. Колеги, имате възможност да поставяте въпроси. Има 
ли желаещи? Заповядайте, господин Димитров. 

 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, въпросът ми е 
към вносителя. Първият въпрос е: Има ли  и каква е определената годишна 
такса за битови отпадъци по реда на чл.66, ал.1 във връзка с чл.67, ал.1 и 

ал.3 от Закона за местните данъци и такси за 2017 година за град Разград и 

за всички населени места на територията на община Разград  за 
нежилищни имоти на физически и юридически лица заявили за ползване 
контейнери тип «Бобър» от 1,1 куб.м. на деклариран имот?  

 Вторият въпрос е: По каква методика е изчислена тази такса ако има? 

 Третият въпрос е: Какъв е размерът за град Разград и останалите 
населени места в община Разград, отново ако има?  

 Четвъртият е: Какъв е размерът на намалението на годишната такса 
за битови отпадъци за направени нови инвестиции през 2017, 2016, 2015 
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година от физически и юридически лица в имотите на територията на 
община Разград? 

 Следващия въпрос: Каква е събираемостта на таксата  битови 

отпадъци? 

 И последния въпрос: Какъв е преходният остатък към месец 

декември 2017 година? Благодаря. 
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Господин Василев, въпросите бяха много и сега ако имате 
възможност Вие или от администрацията да заповядат. Моля по 

поставените въпроси заповядайте който ще се ангажира с отговор. 

Господин Тахиров, заповядайте.  
 

 Г-н Недим Тахиров – Директор на дирекция « Програми и околна 
среда» 

 Уважаеми общински съветници, не е предмет на настоящата 
докладна записка определяне или промяна на размера на такса битови 

отпадъци. Досегашните размери на таксите за битови отпадъци се запазват 
в следващата 2018 година. По отношение на преходния остатък който се 
очаква да бъде в началото на следващата година е описан в самата 
докладна записка. Когато правихме докладната записка през месец 

ноември прогнозния очакван размер е 115 х.лв. тъй като в момента хората 
и фирмите използват разсроченото внасяне на таксата като последната 
вноска е предвидена при разсроченото внасяне през месец декември и 

очакваме в този размер да бъде. По отношение на инвестиции мисля, че 
няма намаление на таксата. Тези текстове бяха отменени от Наредба №14. 

Благодаря за вниманието.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Г-н Димитров, ако трябва да припомните някои въпроси на които не 
сте получил отговор, понеже бяха твърде много на брой.  

 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 То още отговора в началото нали обезсмисля следващите въпроси 

защото е ясно, че няма нова определена годишна такса, но уточняващите 
ми въпроси са следните: 

1. Размера на план – сметките повтарят ли за 2018 г. изчисленията 
повтарят ли тези, които са за 2017, 2016 г.? 

2. Има ли промяна в броя на контейнерите, които обслужват града и 

населените места?  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Заповядайте господин Тахиров. 
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 Г-н Недим Тахиров – Директор на дирекция « Програми и околна 
среда» 

 Тъй като все още няма дадени указания на национално ниво чакаме 
такива да се изготвят след последните промени на Закона за местните 
данъци и такси в структурата за изготвянето  на план – сметките. Като 

структура план – сметките отразяват абсолютно всички разходи за всяко 

отделно съответно населено място по брой контейнери. Във всяко едно 

приложение към самата докладна записка са отразени разходите за 
отделното населено място и където са посочени и броят на контейнерите и 

всички разходи свързани от събирането на отпадъка до транспортирането в 

депото, разходите които се плащат на оператора на депото, размера на 
отчисленията, Фонд Работна Заплата  за работниците, които са в отделните 
населени места и т.н. Конкретно към самия въпрос: Какво е по – различно 

от предходната 2017 година – Когато сме подготвяли план – сметките сме 
се съобразили с размера на отчисленията, едното отчисление по чл.64 от 
Закона за управление на отпадъците от 40 лв. става на 45 лв. на тон и 

второто с което сме се съобразили което основно перо което играе при 

формирането на цената това е актуализиране на Фонд Работна Заплата на 
работници и служители, ангажирани с чистотата в населените места. По 

отношение на контейнерите във всички населени места се запазва спрямо 

2017 година броя на контейнерите само в гр. Разград има намаление на 
броя на контейнерите. Благодаря за вниманието. Ако искате мога да Ви 

цитирам и като бройки за отделните населени места.  
 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Не, защото аз получих изчерпателна информация и всичко това, 
което в момента го говорим и което като информация го дава господин 

Тахиров той го даде в много синтезиран, добре обработен вид на 
комисиите аз просто исках тук в зала да се чуе това, че има промяна в 
самите стойности на план – сметките, че те не повтарят тези от 2017 

година. Нали е така господин Тахиров?   

 

 Г-н Недим Тахиров – Директор на дирекция « Програми и околна 
среда» 

 Точно така. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Благодаря Ви.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 Има ли други желаещи да поставят въпроси? Не виждам. 

Преминаваме към обсъждане на проекта за решение. Заповядайте за 
становища. Заповядайте господин Димитров. 

 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги общински 

съветници, уважаеми господин Кмете, като вносител на докладната 
записка. Всички вече знаем, каква е разликата между такса и между данък. 

Таксата за битови отпадъци по закон се изисква да отговаря точно на 
направените разходи. Тъй като разходите от миналата година са различни 

от разходите на настоящата година би трябвало и таксите да отговарят на 
това да бъдат променени. Тъй като аз не съм в състояние да направя 
необходимите изчисления за това какъв промил трябва да се предвиди за 
да отговаря на тези такси направих това за заявителите на брой контейнери 

тъй като там много лесно се изчислява каква е цената за обслужване на 1 

брой контейнер тип «Бобър» 1,1 куб.м. за всяко населено място и двата 
вида за гр. Разград, съобразно честотата на извозване на тези контейнери. 

При направените изчисления напълно съвпадат с приложенията от №2А до 

№ 23А, 1.т.1.1.; 1.2. За всяко едно населено място се получава различна 
стойност на цената за обслужване на контейнерите. В Разград две 
стойности отново ще кажа едните са за 354 пъти извозване през годината, 
другите са за 182 пъти съобразно заповедта на Кмета на община Разград. 

На базата на тези изчисления аз правя предложение за нова точка 2. 

Определя годишна такса за битови отпадъци по реда на чл.66, ал.1, във 

връзка с чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за местните данъци и такси за 2018 

година за всички населени места на територията на община Разград за 
нежилищни имоти на физически и юридически лица, заявили за ползване 
контейнери  тип «Бобър» от 1,1 куб.м. на деклариран имот както следва:  
 

1. За гр. Разград таксата по чл.66 за 1 брой контейнер с брой на 
обслужване за година 354 цената е 3 711, 10 лв.; 

2. Т.1.2. за да не ви ги чета само ще ви казвам, че това е за обслужване 
на 1 брой контейнер с честота 182 пъти в годината цената е 2 916,46 

лв.; 

3. За с. Балкански – 613,46 лв.; 

4. За с. Благоево – 531,46 лв.; 

5. За с. Гецово -  596,06 лв.; 

6. За с. Дряновец – 542,34 лв.; 

7. За с. Дянково – 640,08 лв.; 

8. За с. Киченица – 613,46 лв.; 

9. За с. Липник – 615,14 лв.; 

10.  За с. Мортагоново – 617, 02 лв.; 

11.  За с. Недоклан – 520, 78 лв.; 
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12.  За с. Осенец – 692, 74 лв.; 

13.  За с. Островче – 679, 01 лв.; 

14.  За с. Побит камък – 692, 44 лв.; 

15.  За с. Просторно – 509, 58 лв.; 

16.  За с. Пороище – 629, 70 лв.; 

17.  За с. Радинград – 612, 30 лв.; 

18.  За с. Раковски – 679, 72 лв.; 

19.  За с. Стражец – 602, 37 лв.; 

20.  За с. Топчии – 501, 93 лв.; 

21.  За с. Ушинци – 606, 48 лв.; 

22.  За с. Черковна – 520, 76 лв.; 

23.  За с. Ясеновец – 530, 47 лв.. 

И така точка втора от докладната става точка трета. По този начин 

ако вземем такова решение то ще бъде на ползвател за 1 брой контейнер 

точно цената, която покрива разходите, които са за събиране на битовите 
отпадъци и транспортирането им до регионалното депо в Разград, 

разходите за обезвреждане  на битови отпадъци в регионалното депо в 
Разград и разходите за почистване на улични платна, площадите и другите 
територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 

пролетно, лятно, есенно поддържане и зимно поддържане. Така няма да 
бъдем атакувани за това, че една такса я правим в аналог на нашите 
съграждани. Това, което искам да допълня обаче още това е по моето 

предложение, което го правя в писмен вид – искам да кажа, че в 
предишните години и в предишни мандати винаги Общината чрез 
общинската администрация и чрез решението на Общинския съвет е 
насърчавало не само на думи, не на пресконференции, не голословно и не 
по медиите, а реализираните през текущата и предходни години направена 
инвестиция в Разград. Всеки един от инвеститорите е получавал за първите 
години намаление, колкото и да е малко, но намаление на таксата битови 

отпадъци. За съжаление в този мандат и при това ръководство на общинска 
администрация това също е реставрирана практика от   времето на Венко 

Узунов и няма такива поощрения за така желаните и на думи обгрижвани 

инвеститори в община Разград. Благодаря Ви.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Има ли други желаещи? Господин Христов, за реплика ли или за 
изказване. Реплика. Заповядайте. 
 

 Г-н Божинел Христов – ПП «Кауза Разград» 

 Аз бих се съгласил с Иво Димитров, обаче ние в момента приемаме 
план – сметка. За да знаем точно и да се съглася за тази цена, която ти 

предлагаш примерно за Просторно трябва да представиш план – сметката 
и да кажеш цената как е образувана. Защото ние казваме, че приемаме план 
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– сметката и трябва да я имаме. Тоест, ние сега приемаме това, което 

трябва да направим примерно следващия месец да приемем таксата битови 

отпадъци. Искаш сега. О,кей. Но дай тогава план – сметката за да я видим 

точно защото това, което ти предлагаш е депонирането на отпадъците. Да 
видим брой контейнери, количествата, брой на обслужване, цена на 
услугата, като имаш предвид, че цената на услугата за депониране е твърдо 

определена, тя е с обществена поръчка. Там не можем да пипаме. 
Обезпечението по чл. 60 и чл.64 също не можем да го бутаме, да видим как 

е получена тази цена и тогава да започваме да говорим.    

  

Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 За кое село, по кое приложение? 

 

 Г-н Божинел Христов – ПП «Кауза Разград» 

 За абсолютно всички трябва да се говори. Тук няма само за едно 

населено място. Ако ми позволите само нещо да предложа. 
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 После ще предложите. Сега правите само реплика и моля с това да се 
ограничите. Госпожо Георгиева, заповядайте. 
 

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

 Като адмирирам разбира се труда, който си е направил господин 

Димитров да сметне наистина действителните разходи, те сигурно са 
такива трябва да кажа обаче, че процедурата не е такава. План – сметката 
когато ще се променя таксата битови отпадъци е част от решението за 
промяна на таксата, което самото решение  е общ административен акт. То 

подлежи на предварително обявяване в едномесечен срок, съгласно Закона 
за нормативните актове. Трябва да мине този срок в който се прави така 
нареченото публично обсъждане и едва тогава може да влезе за 
разглеждане на сесия. Когато се приема само план – сметката тъй като тя 
няма такъв характер тя е част от друг общ административен акт въпреки 

това ние сме спазили този ред, публикували сме я, чакали сме срока в 
който да се изкажат мнения от страна на обществеността и едва тогава 
нали просто законови са процедурите , които трябва да бъдат спазени. 

Благодаря.   
 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Така. Аз имам тогава един ….. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Момент. Ще имате право….. 
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 Г-жа Радиана Димитрова – ПП «ГЕРБ» 

 Моята реплика е свързана с насърчаване за направени инвестиции – 

аз мисля, че само 1 година ние взехме такова решение и за съжаление в 
Наредбата …..  

 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Отново Ви изневерява паметта.  
  

Г-жа Радиана Димитрова – ПП «ГЕРБ» 

 Тъкмо това щях да кажа, може би ми изневерява паметта, но така 
беше посочено в Наредбата, че се отнасяше само за тази година. Ако не се 
лъжа 2014 и ще помоля общинска администрация наистина да ни опресни 

в  това отношение защото беше някакво недоразумение от решение на 
Общински съвет.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Това беше трета реплика. Искате ли право на дуплика господин 

Димитров?  

 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Не, няма смисъл от това с хора на които им изневерява паметта, но аз 
искам само да попитам. Аз искам от общинската администрация за да мога 
да аргументирам както зададе въпрос господин Христов за да мога да му 

отговоря на него как са направени изчисленията, но това което заместник 

кмета каза е много съществено наистина и каквото и предложение да 
направя в момента то няма да бъде валидно защото не е било публикувано 

предварително. На за съжаление аз едва на комисиите получих 

необходимите материали,  които са необходими за това изчисление. Затова 
искам само да попитам: Каква е  цената за ползване на 1 контейнер 

примерно тук пред е приложение №2А за с. Балкански? Един контейнер за 
с. Балкански. Ако някой  реши, че е по – добре и склонен да заяви и да 
заплати контейнер в с. Балкански каква е цената която той трябва да плати 

като такса битови отпадъци?  

 

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

 Възможността да бъдат заявявани съдове за събиране съществува 
само за град Разград и то извън етажната собственост.  
 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Добре. За град Разград каква е цената да ми кажете в момента 
действащата и която очевидно ще продължи да действа през 2018 година?  

 

 Г-жа Галина Георгиева – зам. - Кмет на Община Разград 
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 Двеста и четиридесет лева ли беше господин Тахиров на големия тип 

«Бобър»? 

 

 Г-н Недим Тахиров - Директор на дирекция « Програми и околна 
среда» 

 Сега, в момента не е пред мен решението на Общинския съвет. 
Мисля, че от решение на Общинския съвет от 2014 година не е променена 
таксата за битови отпадъци. Не е пред мен защото не се занимавам 

конкретно с това и не мога в момента да се свържа с колегите от данъчната 
служба. Ако ми дадете някакво време мога да намеря….  

 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Добре. Нека да го направим, но беше над 5 000, 5 000 и незнам колко 

лева. Сега като промените но искам да ви кажа, че при изчисляване на това 
в гр. Разград каква е цената по тези три пера в изчисляването излиза, че 
разходите за единия тип контейнери, които ежедневно се извозват е 
3 711,10 лв., а за тези които са през ден  цената е 2 916, 46 лв. Как е 
постигната тази цена е резонен въпроса на господин Христов. Но искам да 
ви кажа, че и двете цени са много, много различни от действащата към 

момента цена, която заявителите плащат в Община Разград, което хайде да 
го кажем незнам как да се изразя незаконно или  защото не отговаря на 
разходите. Тя общо взето така за предходни години сигурно е била 
правилно изчислена, но на базата на тези данни, които се дават за 2018 

година не отговарят и заради това ми дойде термина «незаконосъобразна» 

и може да падне в съда за съжаление.  Как са направени тези изчисления за 
господин Христов и за всички останали колеги? Първо,  най – просто 

като си отворите на приложение №2А това е Балкански или ако искате да 
го направим за което и да е населено място. Броят на контейнерите са 30. 

Честотата на извозване е 28 пъти в година, общо 840 извозвания. 
Единичната цена на извозване е 9,288 лв. изчислявано е до третия знак така 
е дадено по план – сметките. Разходите за събиране поглеждате в №2А 

……  

 

 Г-н Божинел Христов – ПП «Кауза Разград» 

 Ама смятай и обезпечението по чл.60 и 64. 

 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Да. Разходите за събиране на битовите отпадъци и транспортирането 

им до регионалното депо е 27 691 лв. като при тях добавите разходите за 
обезвреждане на битови отпадъци в регионално депо Разград – 31 036 лв. и 

разходите за почистване на уличните платна през зимния период 4 320 лв., 

общата цена която се плаща за тези 30 контейнера извозването им през 
цялата година е 63 047 лв. Приложение №22А гледам. Това е с. Ясеновец. 
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Тази цена, която е 100% за обслужване на 30 контейнера я разделяте и 

получавате, че цената на 1 контейнер, а момент за с. Ясеновец са 100 

контейнера. Като разделите   63 047 лв. на 100 контейнера се получава 630, 

047 лв. По същият начин е изчислено за всяка една и за Разград с трите 
компонента, а за Разград са включени и още, които ги няма в селата, това е 
механизирано почистване, логиране, материали, пясъко солна смес, луга, 
почистване на кошчета, ръчно метене, всички тези разходи са разделени на 
сумата от 62 + 861 контейнера, но за двата типа контейнери според 

честотата на извозване се получават две различни …       

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да, изчерпателно се аргументирахте. По този въпрос господин 

Тахиров има ли възможност понеже и тук ние получихме по нашата 
система за информация получихме информация. 
 

 Г-н Недим Тахиров - Директор на дирекция « Програми и околна 
среда» 

 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, в план-  сметките 
към всяка план – сметка на отделното населено място има приложение А, 

това са плащанията които ги имаме по сключени договори и приложение Б 

това са издръжка и други разходи. Тъй като разходите от дейност 
«Чистота», които плащаме за битовите отпадъци и Общината прави такива 
разходи като осигурява материали, работници ангажирани по програми, за 
кампании национални и общински кампании по хигиенизиране, както 

казах преди Фонд Работна заплата на работници и служители. Когато не 
може машинално да се раздели сумата на брой контейнери 

сметосъбирането е само един компонент. Значи може машинално да се 
раздели на брой контейнери само дейността по сметосъбиране и 

сметоизвозване. Там реципрочно може да се сметне с контейнери. Що се 
отнася по депонирането  броя контейнер го вземаме относително като 

бройка и ориентировъчно запълване приблизително колко килограма 
отпадък ще има. Там при депонирането е свързано с тонажа на отпадъците. 
А при «Чистотата» който е третият компонент в план – сметките при 

«Чистотата» е свързано с площта на уличната мрежа, която се поддържа 
чистотата. Затова не е много адекватно да разделим общата стойност на 
план – сметката за дадено населено място на брой контейнери. Дори в 
момента когато направиха изменение тази година на Закона за местните 
данъци и такси, считано от 2020 година законодателя е предвидил няколко 

основи по които Общинските съвети трябва да избират, като последната за 
«Чистотата» е предвидено основата да е освен на потребител, да е и на 
застроена площ, тъй като самото сметосъбиране и «Чистотата» са две 
отделни дейности и не могат да се съпоставят на една основа. По 

отношение на предишния въпрос за цените на контейнер. Какви са 
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действащите? Намерих решението от 2014 година, която е приета. 
Въпросът беше за с. Балкански. На контейнер за Разград цената е 2 558,95 

лв. За селата Гецово, Дянково, Киченица, Липник .… Пак казвам ние 
таксата не сме я променяли, размера на таксата и си остава действаща. 
Искам да направя само едно уточнение: Цената на контейнера включва 
таксите по сметосъбиране и депониране. А както казах таксата, която е за 
поддържане чистотата на териториите за обществено ползване то си остава 
в промили върху данъчната оценка на имота или отчетната стойност на 
актива. Благодаря ви.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Господин Димитров, при изразеното становище от 
заместник - кмета госпожа Георгиева Вие поддържате ли Вашето 

предложение?  

 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Не, няма смисъл да затрудняваме работата. Изобщо не го подлагайте 
на гласуване.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да се отбележи в протокола, че оттегляте Вашето предложение.  
  

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Да. Така е.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Други желаещи има ли да изразят становище? Господин Христов, 

заповядайте.  
 

 Г-н Божинел Христов – ПП «Кауза Разград» 

 Само едно предложение да направя в Приложение №23Б за да влезем 

в Наредба №19, където е казано в чл.25, ал.4, че според интензитета на 
поддържането зелените площи се разпределят в категории – Първа, втора и 

трета. В обхвата на «Паркстрой» сега е посочено като първа точка – 

Представително; втора точка Интензивно; трета точка Екстензивно следва 
да се приведат така както е посочено в Наредбата и правя предложение 
вместо Представително поддържане да бъде Първа категория; втора точка 
– Втора категория и трета точка Трета категория.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Ако обичате дайте в писмен вид предложението. Други желаещи има 
ли да изразят становище? Не виждам. Изчаквам колегата Божинел Христов 
да си представи предложението. Можехте докато върви дискусията да го 
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напишете. Има ли някой друг желаещ да изрази становище? Няма. Колеги, 

общинският съветник Божинел Христов внася предложение и аз ще 
помоля и вносителите да имат възможност да го видят в Приложение 
№23Б. Как да разбираме Вашето предложение, че  Вие правите 
предложение за терминологична промяна ли?  

 

 Г-н Божинел Христов – ПП «Кауза Разград» 

 В обхвата на дейността на «Паркстрой» … 

  

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 За да стане ясно на общинските съветници посочете в Приложение 
№ 23Б кой абзац и какво точно предлагате?  

 

 Г-н Божинел Христов – ПП «Кауза Разград» 

 Посочено е: Обхват на дейността на ОП «Паркстрой» в гр. Разград.  

Първа точка – Представително поддържане – следва да стане І – ва  
категория 
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Момент, думичката в точка първа Представително поддържане се 
заличава и се записва израза  І – ва  категория. Моля колеги да нанесете 
във вашите материали.  

 

 Г-н Божинел Христов – ПП «Кауза Разград» 

2. Интензивното поддържане се заличава и се записва ІІ  - ра 
категория  

3. Екстензивно поддържане се заличава и се записва ІІІ - та 
категория. Просто за да влезем в Наредбата.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Госпожо Георгиева, необходимо ли е някакво уточнение да 
направите във връзка с това предложение?  

 

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

 Не, няма нужда. Действително в Наредбата така са озаглавени трите 
вида. Така, че нямаме нищо против така да бъдат формулирани в план – 

сметката.  Сега в Закона стои предишната разпоредба поради тази причина 
нали са посочени по този начин. Но така или иначе не възразявам. Освен 

това както казах и преди не става дума за общ административен акт, който 

нали в момента публично да се обсъжда така, че могат да се правят 
промени в него.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 Да. И за да стане ясно Вие приемате това предложение на общинския 
съветник Божинел Христов. Колеги, други предложения има ли? Няма. 
Преминаваме към произнасяне по проекта за решение като най – напред 

ще подложа на гласуване предложението на общински съветник Божинел 

Христов за Приложение № 23Б и раздела, който започва с израза: Обхват 
на дейността на ОП «Паркстрой» в гр. Разград и съответните 
подразделения на три групи. Ясно е на всички нали? Обявявам режим на 
гласуване . 
 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП «ГЕРБ» 

 Вносителя не го ли прие това предложение?  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Ако вносителят заяви, че става част от неговото предложение няма 
никакви проблеми. Той каза, че не възразява.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП «ГЕРБ» 

 Тоест, няма нужда да го гласуваме предложението при положение, че 
вносителя го приема.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Тъй като вносителя допълва своето предложение и уточнява, че в 

този смисъл е неговото предложение за Приложение №23Б ние ще 
гласуваме предложението за решение в цялост. Обявявам режим на 
гласуване и моля общинските съветници да гласуват. Заповядайте.  
 

 Общински съветник Иво Димитров, гласува с вдигане на ръка 

«против». 

 

 Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 477 

 

В съответствие с изискванията на чл.66, ал.1 от Закона за 

местните данъци и такси и чл.16, ал.2 от Наредба № 14 на Общински 

съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Разград е постъпила 

докладна записка за одобряване на план сметки за разходите по 

третиране на битовите отпадъци за 2018 г.  

 В изпълнение на вменените отговорности на общините за 

дейностите по управление на отпадъците общинската администрация 

е подготвила предложение за план-сметки за финансовите разходи за 
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Дейност „Чистота” за 2018г., включващи изпълнение на дейностите по 

управление на битовите отпадъци и поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване. 
План-сметките са разработени съгласно изискванията на чл.66, 

ал.1 от Закона за местните данъци и чл.16, ал.2 от Наредба № 14 на 

Общински съвет Разград за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Разград и 

отразяват необходимите разходи за: 

- осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - 

контейнери, кофи и други; 

- събиране, включително разделно на битовите отпадъци и 

транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения 

за третирането им; 

- проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 

експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци 

или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране 
и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по 

чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците;  

- почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите 

и другите територии от населените места, предназначени за 

обществено ползване. 

План–сметките включват необходимите разходи за изпълнение 

дейностите посочени в чл.66 ал.1 от Закона за местните данъци и 

такси по населени места и са на стойност 3 997 497 лв. /Приложения от 

1–23/. 

При направените разчети за 2018 година разходите за дейностите 

по третиране на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на 

територията на община Разград, са както следва: 

- на обобщените разходи за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на населените 
места в Община Разград за 2018 година /Приложение № 1/ в размер на 

3 997 497 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Балкански, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 2/ в размер на 25 691 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Благоево, общ.Разград 

за 2018 година /Приложение № 3/ в размер на 33 457 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Гецово, общ.Разград 

за 2018 година /Приложение № 4/ в размер на 114 676 лв.; 



122 

 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Дряновец, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 5/ в размер на 37 900 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Дянково, общ.Разград 

за 2018 година /Приложение № 6/ в размер на 87 090 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Киченица, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 7/ в размер на 36 239 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Липник, общ.Разград 

за 2018 година /Приложение № 8/ в размер на 27 458 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Мортагоново, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 9/ в размер на 52 400 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Недоклан, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 10/ в размер на 14 979 лв.; 

-на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Осенец, общ.Разград 

за 2018 година /Приложение № 11/ в размер на 55 265 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Островче, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 12/ в размер на 25 658 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Побит камък, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 13/ в размер на 22 080 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Просторно, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 14/ в размер на 18 847 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Пороище, общ.Разград 

за 2018 година /Приложение № 15/ в размер на 34 869 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Радинград, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 16/ в размер на  21 074 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Раковски, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 17/ в размер на 93 163 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Стражец, общ.Разград 

за 2018 година /Приложение № 18/ в размер на 62 014 лв.; 
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- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Топчии, общ.Разград 

за 2018 година /Приложение № 19/ в размер на 25 533 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Ушинци, общ.Разград 

за 2018 година /Приложение № 20/ в размер на 27 828 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Черковна, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 21/ в размер на 16 512 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на с.Ясеновец, общ.Разград 

за 2018 година /Приложение № 22/ в размер на 75 050 лв.; 

- на разходите за дейностите по третиране на битовите отпадъци 

и поддържане на чистотата на територията на гр.Разград, общ.Разград 

за 2018 година /Приложение № 23/ в размер на 3 089 714 лв. 

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

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

чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл.16, ал.2 от 

Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Разград,  Общински съвет Разград, с 21 гласа „ЗА“, 

„против“ – 5, „въздържали се“ – 3, 

 

Р Е Ш И: 

 

1.  Одобрява план-сметки на разходите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане чистотата на територията на населените 
места в Община Разград за 2018 г., както следва: 

1.1. На обобщените разходи за дейностите по третиране на 

битовите отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

населените места в Община Разград за 2018 година /Приложение № 1/ 

в размер на 3 997 497 лв. 

1.2. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Балкански, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 2/ в размер на 25 691 лв. 

1.3. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Благоево, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 3/ в размер на 33 457 лв. 

1.4. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Гецово, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 4/ в размер на 114 676 лв. 
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1.5. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Дряновец, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 5/ в размер на 37 900 лв. 

1.6. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Дянково, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 6/ в размер на 87 090 лв. 

1.7. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Киченица, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 7/ в размер на 36 239 лв. 

1.8. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Липник, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 8/ в размер на 27 458 лв. 

1.9. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на 

с.Мортагоново, общ.Разград за 2018 година /Приложение № 9/ в размер 

на 52 400 лв. 

1.10. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Недоклан, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 10/ в размер на 14 979 лв. 

1.11. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Осенец, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 11/ в размер на 55 265 лв. 

1.12. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Островче, 
общ.Разград за 2018 година /Приложение № 12/ в размер на 25 658 лв. 

1.13. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Побит 

камък, общ.Разград за 2018 година /Приложение № 13/ в размер на 22 

080 лв. 

1.14. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Просторно, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 14/ в размер на 18 847 лв. 

1.15. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Пороище, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 15/ в размер на 34 869 лв. 

1.16. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Радинград, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 16/ в размер на  21 074 лв. 

1.17. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Раковски, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 17/ в размер на 93 163 лв. 



125 

 

1.18. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Стражец, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 18/ в размер на 62 014 лв. 

1.19. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Топчии, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 19/ в размер на 25 533 лв. 

1.20. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Ушинци, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 20/ в размер на 27 828 лв. 

1.21. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Черковна, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 21/ в размер на 16 512 лв. 

1.22. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на с.Ясеновец, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 22/ в размер на 75 050 лв. 

1.23. На разходите за дейностите по третиране на битовите 
отпадъци и поддържане на чистотата на територията на гр.Разград, 

общ.Разград за 2018 година /Приложение № 23/ в размер на 3 089 714 

лв. 

2. Общинската администрация да организира и контролира 

дейностите по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите 
отпадъци по обявената със заповедта на кмета на общината честота за 

2018 г., обезвреждането им на депо и поддържане чистотата на 

населените места при условия, гарантиращи качествено обслужване на 

гражданите, предприятията и организациите. 
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и 

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

му. 

Приложения от №1 до №23 са неразделна част от 

решението и са приложени към протокола. 
 

С Т А Т И Я 7 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Преминаваме към докладна записка с вх. №579. 

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

 Относно: Оптимизиране на предучилищната мрежа на 

образованието в община Разград. 

 Заповядайте господин Василев.  

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Благодаря господин Председател. Уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, оптимизацията е механизъм, чрез който се регулират 
процесите на адаптиране на образователните структури към интересите и 

потребностите на децата и учениците и цели развиване на ефективна и 

оптимална мрежа от институции в системата на предучилищното и 

училищното образование, отговаряща на интересите и способностите на 
децата и учениците и на социално-икономическия профил на региона, 
както и повишаване ефективността на публичните разходи за образование.  

Оптимизирането на предучилищната мрежа на образованието в 
община Разград е необходимо поради няколко причини – продължаващи 

демографски промени в общината, което води до намаляване броя на 
децата в малките населени места, повишаване на разходите и осигуряване 
на широк достъп до добро и качествено образование. 

Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) дава 
правомощие на местните власти да откриват, преобразуват, променят или 

закриват общински детски градини, като това става със заповед на кмета 
на общината след решение на Общинския съвет. Съгласно чл. 313, ал 1 от 
ЗПУО производството по издаване на заповедта за откриване, 
преобразуване, променяне или закриване на общинските детски градини 

започва по предложение на  кмета на общината след решение на 
Общинския съвет, като предложението, съгл. разпоредбата на чл. 314, ал. 4 

от ЗПУО и чл. 10, ал. 1 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, съдържа 
съответните реквизити по чл. 314, ал.1, 2 и 3 от ЗПУО съобразно дейността 
им. 

На територията на община Разград функционират 22 детски градини: 

10 - в гр. Разград, 12 - в селата.  
Финансирането на детските градини е смесено. Необходимите средства 

за трудови възнаграждения и осигурителни плащания се осигуряват 
ежегодно с държавния бюджет по единни разходни стандарти, а текущата 
издръжка – с местни приходи от общинския бюджет. 

Съгласно Решение на МС № 859/03.11.2015 г., единният разход за 
издръжка (ЕРС) на едно дете за 2016 г. за ДГ в населено място до 1500 

жители е, както следва: за деца на 3 и 4 години – 1802,00 лв., за деца на 5 и 

на 6 години в подготвителна група – 1912,00 лв. 

По Решение на МС № 304/26.04.2016 г. единният разход за издръжка 
(ЕРС) на едно дете за 2017 г. е, както следва: за деца от 2 до 4-годишна 
възраст вкл. – 1872,00 лв., за деца в подготвителна целодневна група – 

2130,00 лв. 

Анализ на актуалното състояние на ДГ „Шестте ястребинчета“, с. 
Липник, община Разград 

В с. Липник към 06.12.2017 г., по изискани данни от директора на ДГ 

„Шестте ястребинчета“, с. Липник, живеят 13 деца на възраст между 3 и 6 
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години, от които 7 посещават детски градини в гр. Разград, шест – детската 
градина в селото. 

 Дейността на детска градина „Шестте ястребинчета“, с. Липник към 

момента се осъществява в самостоятелна сграда, находяща се в община 
Разград, с. Липник, ул. "Бузлуджа" 7. 

 ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник е със статут на общинска 
детска градина, с целодневна организация на дейността ѝ. Не е на 
делегиран бюджет. В нея през учебната 2017/2018 г. се възпитават, 
обучават и отглеждат 12 деца на възраст от 2 до 6 години в една смесена 
група. Шест от децата са от с. Липник (2 деца на 3 г., 1 дете на 4 г., 2 деца 
на 5 г. и 1 дете на 6 г.). Едно от тях ще постъпи в първи клас през 
следващата учебна година. Приемът на деца, родени през 2015 г., през 
следващата учебна година се очаква да е нулев, тъй като в с. Липник няма 
деца, родени през същата година. Прогнозно за учебната 2018/2019 година 
се очертава детската градина да възпитава, обучава и отглежда пет деца. В 

прогнозата не се включват пътуващите към детското заведение деца, тъй 

като не може да се гарантира тяхното записване и присъствие през 
следващата учебна година. 
Пътуващите деца към градината са шест, съответно: 

- 2 деца – от с. Побит Камък; 

- 2 деца – от с. Раковски; 

- 2 деца – от гр. Разград, 

като превозът им е за сметка на родители и персонала на детската градина, 
тъй като тези деца нямат право на безплатен транспорт, съгласно чл. 283, 

ал. 2 от ЗПУО. Към момента децата от с. Побит Камък, не посещават 
детската градина. 
  В чл. 56, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование е определено, че 
посещението на децата в група се отчита чрез показателя „средна месечна 
посещаемост“, който се изчислява, като сумата от броя на присъствалите 
деца за всеки работен ден от съответния месец се раздели на броя на 
работните дни. Съгласно разпоредбата на чл. чл. 56, ал. 2 от същата - броят 
на децата, изчислен на базата на средна месечна посещаемост, не може да е 
по-малък от минималния брой деца в група съгласно приложение № 7, а 
именно 12 деца. 

При извършени на 10.10.2017 г. и 04.12.2017 г. проверки в детската 
градина, както и на дневника на групата, посещаемостта на децата е 
съответно 5 и 7 деца. Имайки предвид и данните от учебната 2016/2017 

година, се установява тенденция към спадане и трайно поддържане на 
ниска средна месечна посещаемост на децата. За учебната 2016/2017 г. – 4 

деца, за периода септември – ноември 2017 г. – 8 деца, а за периода от 
септември 2016 г. – ноември 2017 г.  – 5 деца, което е под определения 
минимален норматив.  
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 Средната месечна посещаемост на децата в детската градина за 
последните три години спада. За учебната 2014/2015 година детското 

заведение е посещавано от 11 деца, през учебната 2015/2016 година от 10 

деца, а през учебната 2016/2017 година, броя на децата е 4.  

  В същото време разходваните средства от общинския бюджет за 
издръжка, вода, горива, ел. енергия и ремонти на детската градина със 
всяка година нарастват. / Виждате таблицата/.    
 Определените от държавата средства за заплати, осигурителни 

плащания, закупуване на познавателни книжки, учебни помагала и 

пособия, осигуряване на квалификация на педагогическите кадри и 

безопасни условия на труд са недостатъчни за съществуването на детската 
градина в с. Липник, в този вид. 

 Децата, живеещи в с. Липник могат да се пренасочват за приемане 
към най-близката до селото детска градина - „Митко Палаузов“ , с. 
Киченица, както и към други детски градини, съобразно свободните места, 
избора и възможностите на родителите. 
 Недвижимият имот на ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник, 

съгласно Акт за публична общинска собственост № 5 от 20.11.1997 г. е 
едноетажна масивна сграда. В приземния етаж на сградата са разположени 

кухненски блок, складови помещения, пералня. На първия етаж е 
разположена занималнята със спално помещение, още една занималня, 
санитарен възел и офис. Детското заведение разполага с една компютърна 
конфигурация, масички, столчета, шкафчета, пердета, кухненска посуда, 
печки и бойлери. Дворът на детската градина е голям, с обособен пясъчник 

и съоръжения. 
 Материалната база е остаряла и се нуждае от допълнителни 

финансови средства за поддръжката ѝ. 

 На база на гореизложеното предлагам закриване на ДГ „Шестте 
ястребинчета“, с. Липник. 

 Предлагам сградният фонд на закритата ДГ “Шестте ястребинчета“, 

с. Липник да се отпише от баланса на отдел „Образование“ и да се впише в 
баланса на Община Разград. 

 Предлагам материално-техническата база и наличният инвентар да се 
предадат и приемат за стопанисване и съхранение от ДГ „Митко 

Палаузов“, с. Киченица. 
 Предлагам задължителната документация, ведомостите и досиетата 
на персонала на ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник да бъдат приети и 

съхранявани от ДГ „Митко Палаузов“, с. Киченица. 
 За децата, живеещи в с. Липник, е осигурен безплатен транспорт по 

чл. 283, ал. 2 от ЗПУО до ДГ „Митко Палаузов“, с. Киченица. 
 Съгласно разпоредбата на чл. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 9 от 
19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, към настоящата докладна записка, с 
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предложение за закриване на ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник, са 
приложени: 

1. Справка за финансово осигуряване от финансиращия орган относно 

изплащането на задълженията на закритата институция; 
2. Копие на акт за собственост. 

 

 Анализ на актуалното състояние на ДГ „Иглика“, с. Осенец, община 
Разград 

 В с. Осенец към 06.12.2017 г., по изискани данни от директора на ДГ 

„Иглика“, с. Осенец, живеят 16 деца, от които две деца посещават детски 

градини в гр. Разград, десет – детската градина в селото, 2 деца са в ОУ „Д-

р П. Берон“, с. Осенец и 2 деца не посещават детска градина.  
 Дейността на детска градина ДГ „Иглика“, с. Осенец към момента се 
осъществява в самостоятелна сграда, находяща се в община Разград, с. 
Осенец, ул. „Петко Пенчев“ № 1. 

 ДГ „Иглика“, с. Осенец е със статут на общинска детска градина, с 
целодневна организация на дейността ѝ. Не е на делегиран бюджет. В нея 
учебната през 2017/2018 г. са започнали 8 деца, а към 01.12.2017 г. се 
възпитават, обучават и отглеждат 14 деца на възраст от 2 до 6 години в 

една смесена група (9 деца на 2 - 4 г., 3 деца на 5 г. и 2 деца на 6 г.). Десет 
от децата са от с. Осенец. Пътуващите деца към ДГ са четири – от с. 
Дряновец, като превозът им е по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО. От тях две ще 
постъпят в първи клас през следващата учебна година.  
 В чл. 56, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование е определено, че 
посещението на децата в група се отчита чрез показателя „средна месечна 
посещаемост“, който се изчислява, като сумата от броя на присъствалите 
деца за всеки работен ден от съответния месец се раздели на броя на 
работните дни. Съгласно разпоредбата на чл. чл. 56, ал. 2 от същата - броят 
на децата, изчислен на базата на средна месечна посещаемост, не може да е 
по-малък от минималния брой деца в група съгласно приложение № 7, а 
именно 12 деца. 

При извършени проверки в детската градина, както и на дневника на 
групата, посещаемостта на децата е както следва: на 10.10.2017 г. – 12 

деца, на 19.10.2017 г. – 12 деца, на 06.11.2017 г. – 7 деца, на 04.12.2017 г.  – 

11 деца. Имайки предвид и данните от учебната 2016/2017 година се 
установява тенденция към трайно поддържане на средна месечна 
посещаемост на децата под определения минимален норматив – за 
учебната 2016/2017 г. – 6 деца, за периода септември – ноември 2017 г. – 

10 деца, а за периода от септември 2016 г. – ноември 2017 г.  – 7 деца. 
 Средната месечна посещаемост на децата в детското заведение за 
последните три години спада. За учебната 2014/2015 година – при 

списъчен брой деца 23, средната посещаемост е била 12 деца. За учебната 
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2015/2016 година – при списъчен брой деца 19, средната посещаемост е 
била 10 деца, а за учебната 2016/2017 година – при списъчен брой деца 13, 

средната посещаемост е била 6 деца.   

 Разходваните средства за детската градина за периода 2014 г. – 

30.11.2017 г.са в размер, както следва / отразени в таблица/. 
 Разходваните средства за детската градина, с намаляването на броя 
на децата, също намаляват, но поддържането на сградата, която е в лошо 

състояние, към настоящия момент и в прогноза изисква много голям 

финансов ресурс. Определените от държавата средства за заплати, 

осигурителни плащания, закупуване на познавателни книжки, учебни 

помагала и пособия, осигуряване на квалификация на педагогическите  
кадри и безопасни условия на труд са недостатъчни за съществуването на 
детската градина в с. Осенец, в този вид. 

 Децата от ДГ „Иглика“, с. Осенец могат да се пренасочват за 
приемане, както към най-близката до нея детска градина - „Здравец“, с. 
Гецово, така и в другите детски градини, съобразно свободните места, 
избора и възможностите на родителите. 
 Недвижимият имот на ДГ „Иглика“, с. Осенец е публична общинска 
собственост, актуван с Акт за публична общинска собственост № 

2/13.10.1997 г., находящ се на адрес: община Разград, с. Осенец, ул. „Петко 

Пенчев“ № 1. Използван е първия етаж на сградата, който включва: 
занималня, коридор, умивалня, тоалетна, физкултурен салон и кухня. 
Детското заведение разполага с локално парно, една компютърна 
конфигурация, масички, столчета, шкафчета, пердета, кухненска посуда, 
печки и бойлери. В използваемата част от двора на детската градина има 
пясъчник и съоръжения.  
 Сградата е с масивна конструкция на два етажа, с много лошо 

състояние на фасадата, както й на неизползваемите части. Използването й 

занапред изисква цялостна реконструкция.  
 На база на гореизложеното предлагам закриване на ДГ „Иглика“, с. 
Осенец. 

 Предлагам сградният фонд на закритата ДГ “Иглика“, с. Осенец  да 
се отпише от баланса на отдел „Образование“ и да се впише в баланса на 
Община Разград. 

 Предлагам материално-техническата база и наличният инвентар да се 
предадат и приемат за стопанисване и съхранение от ДГ „Здравец“, с. 
Гецово. 

Предлагам задължителната документация, ведомостите и досиетата 
на персонала на ДГ „Иглика“, с. Осенец да бъдат приети и съхранявани от 
ДГ „Здравец“, с. Гецово. 

 За децата от ДГ „Иглика“, с. Осенец е осигурен безплатен транспорт 
по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО до ДГ „Здравец“, с. Гецово. 
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 Съгласно разпоредбата на чл. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 9 от 
19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, към настоящата докладна записка, с 
предложение за закриване на ДГ „ Иглика“, с. Осенец са приложени: 

1. Справка за финансово осигуряване от финансиращия орган 

относно изплащането на задълженията на закритата институция; 
2. Копие на акт за собственост.   
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 310, ал. 

5 и чл. 314, ал. 4 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 3, във връзка с  чл. 7, т. 2 и т. 3 от 
Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, предлагам на Общински 

съвет Разград да вземе следното Решение: 
1. Закрива, считано от 01.04.2018 г., ДГ „Шестте ястребинчета“, с. 

Липник с адрес: община Разград, с. Липник, ул. "Бузлуджа" 7.  

 1.1. Сградният фонд на закритата ДГ “Шестте ястребинчета“, с. 
Липник да се отпише от баланса на отдел „Образование“ и да се впише в 
баланса на Община Разград. 

 1.2. Материално-техническата база и наличният инвентар на 
закритата ДГ “Шестте ястребинчета“, с. Липник да се предадат и приемат 
за стопанисване и съхранение от ДГ „Митко Палаузов“, с. Киченица. 
 1.3. Задължителната документация, ведомостите и досиетата на 
персонала  на закритата ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник да се 
предадат и приемат за съхранение от ДГ „Митко Палаузов“, с. Киченица. 
 1.4. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-

техническа база и да се изготви приемателно-предавателен протокол 

между двете детски градини. 

 1.5. Трудовите правоотношения на работниците и служителите от 
закритата детска градина да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от 
Кодекса на труда. 
 

 2. Закрива, считано от 01.04.2018 г., ДГ „Иглика“, с. Осенец с адрес: 
община Разград, с. Осенец, ул. „Петко Пенчев“ № 1. 

 2.1. Сградният фонд на закритата ДГ „Иглика“, с. Осенец да се 
отпише от баланса на отдел „Образование“ и да се впише в баланса на 
Община Разград. 

 2.2. Материално-техническата база и наличният инвентар на 
закритата ДГ “Иглика“, с. Осенец да се предадат и приемат за 
стопанисване и съхранение от ДГ „Здравец“, с. Гецово. 

 2.3. Задължителната документация, ведомостите и досиетата на 
персонала на закритата ДГ „Иглика“, с. Осенец да се предадат и приемат за 
съхранение от ДГ „Здравец“, с. Гецово. 
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 2.4. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-

техническа база и да се изготви приемателно-предавателен протокол 

между двете детски градини. 

 2.5. Трудовите правоотношения на работниците и служителите от 
закритата детска градина да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от 
Кодекса на труда. Завърших.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Сега пристъпваме към изслушване становищата на 
постоянните комисии. Най – напред давам думата на председателя на ПК 

по бюджет, финанси и икономическа политика. Госпожо Димитрова, ако 

обичате да докладвате. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря господин Председател. Настоящата докладна записка 
беше подкрепена в постоянната комисия по бюджет, финанси и 

икономическа политика като 3-ма общински съветника гласуваха „ЗА“, 1 – 

„против“ и 1 – „се въздържа“. Благодаря.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Давам думата на председателя на постоянната комисия по 

образование и наука. Заповядайте господин Хасанов.  

 

 Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

 Благодаря Ви уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги, 

докладната записка бе разгледана в постоянната комисия по образование и 

бе подкрепена с 4 гласа «ЗА», 1 – «против», без «въздържали се».   

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Давам думата на председателя на постоянната комисия по социална 
политика, трудова заетост и здравеопазване. Заповядайте госпожо 

Георгиева. 
 

 Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

 Благодаря. Постоянната комисия не е подкрепила докладната 
записка и проекта за решение. Гласували „ЗА“ – 3, „против“ – 3, без 
„въздържали се“.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Следва да чуем становището на ПК  по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол. Заповядайте 
господин Анастасов. 
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Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Колеги, членовете на постоянната комисия не подкрепиха проекта за 
решение. Гласуването е следното: 3 гласа – „ЗА“, 3 – „против“ и 1 – 

„въздържал се“.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Господин Монев, информирайте за становището на ПК  по 

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените 
организации. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, комисията подкрепя проекта за решение с 4 гласа „ЗА“, 1 – 

„против“ и 1 – „въздържал се“.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Преминаваме към въпроси. Заповядайте. Госпожо Неделчева, имате 
думата. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Уважаеми господин Председател, предлагам виждам, че тук е кмета 
на с. Осенец за съжаление не видях кмета на с. Липник … Тук ли е? Ако и 

той е тук предлагам все пак да им дадем думата каквато беше процедурата 
и предходния път когато беше вкарана тази докладна записка защото 

доколкото знам особено в Осенец има някаква промяна в обстоятелствата 
и добре би било да ги чуем за да бъдем по – добре информирани преди да 
вземем решение. Благодаря.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Съгласно чл.61 от нашия Правилник кметовете на кметства имат 
право да изразяват становища ако желаят. Желае ли някой от кметовете на 
кметства да изрази становище? Заповядайте господин Димитров. 

 

Г-н Димитър Димитров – Кмет на с. Осенец 

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмете, 
уважаеми дами и господа общински съветници, само преди 5 месеца ние 
разисквахме същия въпрос. Нещата от тогава се промениха. Аз обещах тук 

пред вас да се повиши броят на децата и от 12 тази година 2017 година те 
вече са 14. Десет деца са от с. Осенец, 4 деца са от с. Дряновец. Предвижда 
се за 2018 година за постъпят още 5 деца от с. Осенец и 1 от с. Дряновец и 

поради това, че 2 деца навършват 6 години едното от тях иска да остане 
понеже има право, броят на децата ще стане 18. Ние трябва да погледнем 

така и какво е положението в селото. Явно, че има деца, повишава се броят 
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на децата, не само да гледаме финансовата  страна на въпроса. В селото 

има и училище. Радващо е, че тази година броят на учениците също се 
повиши от 58 станаха 64. Основно децата, които завършват детска градина 
постъпват и в училище. Приемайки това решение ние тези деца ще ги 

загубим тръгвайки един път закривайки детската градина към Разград или 

Гецово тези деца явно няма да постъпят в училището. Много от 
родителите повече от половината казват, че няма да дават децата си на 
детска градина ако се вземе това решение макар, че губят право на детски. 

По този начин също така се губи и обучението в детските градини. Всички 

които са в училищата знаят, че какъв контингент от деца, които не са 
ходили на градина там се осъществява наистина едно обучение. Явно 

въпроса така според мен е и финансов. Според мен, а и не само според мен 

има финансови така причини във всички детски градини явно не достигат 
средства и сега най – простия начин е да се подходи така да се махнат тези 

детски градини, които имат такива разходи. Правена е план – сметка за 
ремонта в детската градина. Около 20 – 25 000 лв. са необходими за 
цялостен ремонт за да може детската градина наистина да бъде на добро 

ниво и да отговаря на всички изисквания. Не са много парите, те могат да 
се дадат наведнъж явно, но аз искам да кажа и това, че ние като село 

даваме и приходи в бюджета на общината и те не са малко. Понеже се 
търсят постоянно средства за ремонт на детската градина значи имаме на 
2 000 дка общински земи по 30 лв. това са над 60 000 лв., над 12 000 дка 
гори от които явно при тези приходи също при извършване на дърводобив 
също отиват в бюджета на общината. Имаме язовир на концесия. Ние сме и 

така в едно добро положение по събиране на данъци. За общината те са 
58%, в с. Осенец те са 68%. Затова аз моля да се погледне от всички страни 

и моля общинските съветници да вземат правилното решение без 
политически пристрастия и мисля, че ние ще направим необходимото за да 
можем да помагаме, постоянно помагаме на детската градина да може тя 
да се запази в с. Осенец. Благодаря Ви. Завърших.   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Благодаря Ви господин Димитров. Заповядайте. Давам думата на 
Кмета на с. Липник.  

 

Г-н Неждет Мехмедов – Кмет на с. Липник 

Господин Председател, господа съветници, съгласен съм донякъде с 
господин Василев, че наистина намаляват децата, но не се поглежда когато 

се каже, че годината 2015 е нулева. Защо не се погледне следващата година  
2016, 2017 година колко е раждаемостта в селата. Например за 1 година ще 
унищожим сега детската градина, после какво правим? За 21018 година 
има 5 деца, които могат да постъпят, навършват 2 години 2 години и 

половина които са. Посещаемостта от август месец се е увеличила до 
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септември както споменавате преди е била между 4 и 6, август месец са 10, 

септември, октомври между 8 и 7 когато има и боледуване. В същото 

време вчера също е имало проверка може би при Вас е отчета от 
проверката когато са преснимани дневниците им. Защо не видим какво ще 
стане февруари или януари месец. Както споменах за 4 и 6 деца. Много е 
лесно да ги закрием за сега и какво правим след това. В нашето малко село 

имаме само детска градина. Какво правим от там нататък? Всички деца се 
изнасят към града или към Киченица. Защо не погледнем и базата, която е 
в Киченица в момента. Посещаемостта е също както при нас и в Киченица. 
Базата е в много по – окаяно положение. Погледнете ремонта на детската 
градина в Липник е направен цялостно, покрива е подменен, дограмата е 
подменена. Цялата материална база е подновена в момента. Да се погледне 
посещаемостта в Киченица каква е.   И как ще ги насочим всички. Сега за 
да допълним Киченица трябва да ги насочим от Липник всички да отидат в 
Киченица за да станат там бройките. Няма никакви проблеми щом 

политически ще го решаваме въпроса. Съгласен съм. Не сте прав. И затова 
апелирам разумно да постъпим. Каквото е вашето решение това ще е и 

затуй, че и колкото да говорим ние просто апелираме да се запазят защото 

ние сме представители на това население, което ни е избрало нас, а не че аз 
искам да запазя това училище или каквото и да е. Много е лошо малки 

деца, не са 7 – 8 годишни, 3 - годишно или 2 - годишно  дете да пътува. Не 
всеки има възможност. Разбирам може би тук повечето имат възможност, 
но в тези малки села не всеки има възможност това дете сутрин да го 

качва, сутрин един човек да се заема и вечерта същият този човек да го 

посреща. Разбирам, че има трудности. Не съм казал, не го отричам. 

Оставам на вашето решение. Благодаря ви.    

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Благодаря Ви и аз. Имате думата колеги. Заповядайте, ако някой 

желае да изрази становище и въпроси. Господин Мануел Василев, 

заповядайте. 
 

Г-н Мануел Василев – ПП „Реформаторски блок“ 

Това са едни тежки решения, които се вземат от всички общински 

съвети в България, особено в нашия регион. Аз си направих труда и видях, 

че за последните 15 години ¼ от училищата и градините са закрити. И 

затова ще следва много тежко решение. За да се повиши качеството на 
образованието и обучението на децата и учениците съм за оптимизиране на 
мрежата. На двете комисии където бях и се разгледа тази докладна 
зададохме много въпроси, изградих си своето мнение, но между комисиите 
от миналия четвъртък и петък до сега искам  ако някой ако може да 
отговори колко е средната посещаемост от комисиите до сега? На 
комисиите имахме и констативни протоколи от предните месеци, от този 
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месец. В смисъл какво е стягането от миналата седмица до сега? Ако някой 

знае да ми каже. Втория въпрос е: ако някой е правил финансова сметка 
колко деца във всяка една от двете градини поотделно са необходими за да 
няма дофинансиране и да не го гледаме икономически този въпрос, ако 

може някой да каже. Следващият ми въпрос е: по този прословут 
механизъм за взаимодействие на институциите за справяне с отпадналите 
деца, колко деца от тези две населени места са върнати в детските 
градини?  Ако има такива въобще. Четвъртият ми въпрос е: За да се 
стегнат следващите кажете има ли следваща градина в населено място, 

която да следва тези две градини? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Благодаря Ви. От името на ръководството на общинска 
администрация по така поставените въпроси, кой ще отговори? Господин 

Хасанов, заповядайте. 
 

Г-н Ердинч Хасанов – Зам. – кмет на Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа съветници, наистина решението което 

трябва да се вземе в момента е тежко защото касае съществуването на 
такива важни институции, които касаят нашите деца. И когато става 
въпрос за нашите деца ние трябва да подходим отговорно, а не 
политически. Категорично мога да заявя, от името на нашата 
администрация, че подхода ни е изцяло подкрепен само с факти и 

съображенията ни са, че не само икономически, финансови също така и, че 
тези деца заслужават наистина една по – хубава среда и заслужават по – 

добро качество да получат. Ще започна от това, че поради тези същите 
съображения решение № 842   на Общинския съвет от 2007 година когато 

по същия начин са закрити училищата в с. Топчии, в 2007 година, 26 март 
2007 година. Закрити са училищата в Благоево, Топчии, Гецово, 

Мортагоново. Казах Ви решението от 2007 година.  
/ Общински съветник Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ – 

Вие искате сега да кажете, че ще повтаряте грешките на 

предишните?Няма нещо умно да измислите / . 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Господин Димитров, моля Ви след толкова часове работа.  
 

Г-н Ердинч Хасанов – Зам. – кмет на Община Разград 

Моля Ви за необходимото уважение. Поне да се изслушваме и да е 
ясно за какво става въпрос.  

 

Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

То на всички е ясно за какво става въпрос.  



137 

 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Моля Ви господин Димитров, не се ли уморихте да нарушавате 
правилника.  

 

Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Неуморен съм господин Председател.  

 

Г-н Ердинч Хасанов – Зам. – кмет на Община Разград 

Така. Анализите какво показват: ние държим да ги правим не 
тенденциозно, а наистина да предложим един реален анализ на който да 
стъпи вашето решение . Докладните се внасят в момента защото учебната 
година може да започва септември месец, но финансовата година започва 
от януари месец когато всички директори се събират и трябва да се 
формират бюджети. Истината е, че детските градини по селата малкият 
брой деца просто не носят тези финансови средства необходими за 
издръжката като цяло на тези градини. И това налага да се изземат като 

цяло от системата детски градини, да се насочат средства, които се полагат 
на всички останали за да могат да съществуват останалите.  Към 15 

септември след направеното увеличение издръжката на персонала, който е 
месечния за Осенец е 4 560 лв., за Липник 4 120 лв. Разликата е заради 

прослуженото време. Това е само за трудови разходи. При защитения 
образец в Осенец 14 деца имайки предвид, че стандарта от 2 до 4 годишни 

деца е 1872 лв., а за 5 – 6 годишните е 2 095 лв. Приблизително залагайки 

2 000 лв. като стандарт при наличието на 14 деца вносители на приходите 
както са по разходните стандарти, единните стандарти за тези деца 
постъпват от държавната дейност 28 000 лв., а само трудовите им разходи 

възлизат на 54 000 лв. за 12 месеца, за 1 година 54 372 лв. Това се отнася за 
Осенец. В Липник при 12 деца държавната дейност са 24 000 лв., а 
трудовите им разходи са 41 212 лв. Тук говорим само за трудови разходи. 

Не говорим за останалата издръжка. Да може би във времето в последствие 
ще се наложи както казвате да се вземат и по – драстични решения дали 

наистина е добре да се поддържат градини в които тенденцията ще е 
намаляващи деца или да се придържаме към това самоцелно да държим 

едни деца само и само да ги има. При положение, че децата в с. Липник са 
6, а изискването за да съществува група е 12 минимум.   И 6 от децата при 

наличие от населеното място от което идват от Раковски да има 2 градини, 

а да пътуват в посока Липник при положение, че обикновено се пътува към 

града за по- хубаво и по – качествено  предлагане, пък от Разград да 
пътуват деца , които да отиват в същото населено място нали оставям вие 
да си отговорите. Може би е похвално, че са положили усилия да 
привлекат и да убедят тези родители, че там е с по – хубави условия, че е 
по – добро качеството това също го оставам на вас. Да, решението ще е 
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ваше. Ние не го правим самоцелно, но не бихме искали да лишаваме и 

градините, които са и в града с необходимия брой деца лишени от 
средствата които им се полагат и да насочваме ресурс към места където   

наистина едва ли не като самоцелно само и само да ги има. Това е което 

имах да кажа. Ако има въпроси.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Благодаря Ви господин Хасанов. Заповядайте господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Председател, благодаря. Слушах много 

внимателно изявлението на двамата кмета. Мисля, че в тази зала трябва да 
говорим истината и само истината. Колегата не беше много коректен на 
Осенец в изказа си за 25 000 лв. които били и щели да стигнат за основен 

ремонт на детската градина. Двадесет и пет хиляди лева уважаеми 

съветници  ни иска ръководството на детската градина само заради един В 

и К проблем. Някаква шахта, която трябва да заземим. Само за това. Освен 

това детската градина в Осенец има много сериозни пропуквания. Има 
някакви конструктивни проблеми, които нашите специалисти от община 
Разград тепърва ще направят доклад за нейното състояние. Това, което 

исках да допълня. Разбирам желанието на колегите детските градини да 
оцелеят нали по някакъв начин. Но наистина избора ще бъде ваш. Вземаме 
от едни детски градини нали, които не са само в града за да даваме и за да 
поддържаме изкуствено на други места детски градини. Аз мисля, че 
никой не печели от това. Най – малко децата.    

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Благодаря Ви. Други желаещи има ли? Заповядайте господин 

Василев за доуточняващи въпроси.  

 

Г-н Мануел Василев – ПП „Реформаторски блок“ 

Моите уважения към господин Хасанов. Той явно се е подготвил за 
изказване, но аз не получих отговори не, че държа да са много точни. Но 

пак ще повторя от миналата седмица до днес да речем някаква проверка 
показва ли някаква тенденция след като вече тези докладни влязоха в 
комисии миналата седмица, стегнаха ли се малко? С 1 дете, с 2 деца ли са 
повече? Това сигурно лесно може да се сметне щом като тази сметка сте я 
правили: Колко деца в Осенец и колко в Липник трябват за да няма 
дофинансиране на тези градини такова, каквото казвате Вие? Другите 
въпроси са ми ясни.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

За тези уточняващи въпроси има ли готовност? 
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Г-н Ердинч Хасанов – Зам. – кмет на Община Разград 

След защитата на образците покрай двете проверки, които са 
извършени от отдела и на двете места се вижда, че посещаемостта с по 1 

дете нагоре е по 7 деца. Да, по списък в Осенец са 14, но като посещаемост 
от двете проверки си личи, че са 7. Същото се отнася и за Липник където 

са 12 записани и по двата протокола се вижда, че са 7 деца. Констатирани 

протоколи. Това е по първия въпрос. Казвам за последните протоколи от 
вчера и предпоследните.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Така. Това беше отговора на господин Хасанов. Моля за тишина. Ще 
стане полунощ ако така нарушавате правилата.  

 

/ Разговори между общинските съветници/ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Господин Хасанов, ако Ви е необходимо време за изчисляване през 
това време моля ако някой друг желае да постави въпроси да заповяда. 
Има ли други желаещи да поставят въпроси?  

 

Г-н Ердинч Хасанов – Зам. – кмет на Община Разград 

Само да отговоря на втория въпрос и да изясня още едно нещо. Ние 
не искаме да печелим от децата. Ние искаме и даваме предложение децата 
да получат по – доброто. Разчетите в проекто бюджета показва, че за 2018 

година, че трябва да има 19 деца, които редовно да ходят. Това е за 
Осенец. В Наредбата пише средна посещаемост 12 деца. Това значи, че под 

12 не трябва да падат. А за да може да се издържа изнесох ви преди малко 

факти с трудовите разходи, без да ви упоменавам какво значи издръжка на 
сграда и други разходи. Разчета, който е направен за 2018 година е, че 
трябва да има минимум 19 деца.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Това беше отговора. Благодаря Ви. Госпожо Драмалиева, имате ли с 
нещо да допълните отговорите по тези въпроси?  

 

Г-жа Елка Драмалиева – Началник отдел „Образование“ 

Искам да допълня това, че за месец декември 14 дена са посещавали 

в  двете детски градини децата. И ако изчислим за този период от време 
средната месечна посещаемост и в двете е по 7 деца. Като в Липник 6 деца 
които пътуват искам да уточня специално сме проучили въпроса тези 

които идват от Раковски са роднини и бащата извозва двете деца. Той 

работи в Пилко и е преценил, че ги вози в Раковски. Двете деца от Побит 
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камък не посещават, а двете от Разград идват по свое желание като 

уточнението е, че има автобус който училището си е осигурило да вози 

децата от Разград до Киченица те използват това, че братчетата и 

сестричетата ходят там и отиват пък до Липник. Това, което е за Липник.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Благодаря Ви. Кой друг желае да вземе отношение?  

 

Г-жа Елка Драмалиева – Началник отдел „Образование“ 

От тези 13 деца в Липник 1 е напуснало, 6 са от селото, 6 пътуват от 
Побит камък , каза, че са спрели да посещават, 2 са от Раковски и 2 от 
Разград. Пътуват всеки ден като използват автобуса на училището. Казах 

за тези от Разград.   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Желае ли някой друг съветник да постави въпроси? Заповядайте 
госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Понеже господин Хасанов каза преди малко, че за да съществува и 

що годе да се издържа една детска градина в селата минимум 19 деца 
трябва да са записани. Можете ли да ми кажете в останалите села в 

общината къде имат по 19 и повече от 19 деца?  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Ако сте в състояние. Имате ли възможност да отговорите? Ако не 
госпожа Драмалиева.  

 

Г-н Ердинч Хасанов – Зам. – кмет на Община Разград 

В Стражец – 35 деца; в Раковски – 23в едната градина, 21 в другата 
градина; в Мортагоново – 20 деца; в Киченица – 17 деца; в Гецово – 16 

деца. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Доуточняващ въпрос. Господин Хасанов, от това което казвате би 

следвало ли да разбираме, че предстои закриване на тези които са там с 16, 

с Гецово, Киченица и т.н.?  

 

Г-н Ердинч Хасанов – Зам. – кмет на Община Разград 

За момента не госпожо Неделчева.  
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

А защо точно тези две, а другите не?  
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Г-н Ердинч Хасанов – Зам. – кмет на Община Разград 

Защото втора година там тенденцията е такава, с намаляващ брой 

деца. В Осенец е фрапиращо по 3 – 4 деца ходеха на градина, а в Липник 4 

– 5 деца. Достигнаха до 7. Много добре знаете по Наредбата когато 

средната посещаемост падне под 12 три последователни месеца какво 

трябва да се направи.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Ама господин Хасанов тук не са три последователни сега аз вярвам 

на очите си това което чета – октомври 12 деца, на 10 октомври, на 19 

октомври – 12 деца, на 6 ноември са били 7, на 4 декември са 11 деца. Сега 
нормално е това са деца, разболяват се. Едва ли ако правите тази проверка 
в градските детски градини ще видите, че и там има заболявания, има 
заболели деца и там не е посещението толкова редовно. Нормално е в този 

зимен сезон при условие, че имаше и  грипни епидемии и вирусни там 

разни заболявания да има отсъстващи.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Моля за въпроси и отговори. Като дойде ред за дискусия всеки ще си 

каже съображенията. Има ли друг желаещ да постави въпроси? Господин 

Джипов, заповядайте. 
 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Към господин Хасанов отправям моят въпрос: Колко средно са 
децата в групите, които посещават  градините в Разград?  

 

Г-н Ердинч Хасанов – Зам. – кмет на Община Разград 

Над 20. От 20 до 26.  

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Това със сигурност не е вярно първото което е. Второто което е по 

Вашата сметка така както казвате Вие, че приблизително 4 000 лв. за 
персонала в Осенец и 4 хиляди и малко за персонала в Липник излизат по 

12 месеца прави приблизително 50 000 лв. Двадесет деца също по Вашата 
сметка няма как да изкарат този разход, да покрият разходите в градините, 
които се намират в Разград. И тях ли ще закриваме после?  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Риторичен ли беше въпроса или искате отговор?  

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Риторичен разбира се.  
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Добре. Нека да задаваме конкретни въпроси. Има ли някой друг 
желаещ да постави въпроси? Няма. Колеги, преминаваме към разисквания. 
Сега е момента когато имате възможност да изложите съображения, а не в 

частта когато се поставят въпроси да правим полемика.  Заповядайте 
госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Уважаеми колеги, разбирам, че не е лесно на общината, такава е 
ситуацията с демографската криза, това рефлектира по веригата нагоре и в 
основните училища и в средните училища но искам да ви кажа, че това 
което стана преди малко Кмета на Липник го каза, да и Кмета и на Осенец 

го каза, че голяма част от тези деца, които и в момента са в тези две 
градини наистина няма да ги пускат. Това са малки деца за които 

родителите особено на село тук има баба, там има дядо някакси ще   ги 

гледат. Аз искам да ви кажа като човек работещ в сферата на 
образованието тези деца като станат в първи клас колко ще бъде трудно те 
първо да се социализират. И оттам нататък всичко останало да се 
надгражда и в крайна сметка  тези деца от тях ще се изискват такива 
резултати каквито се изискват от децата в училища в които тези 

постъпващи в първи клас деца са посещавали детски градини. Така, че ние 
закривайки тези детски градини може да са 5 – 6,12, 13 деца ние част от 
тези деца ги обричаме още от сега на неграмотност. Това е абсолютно 

доказано. С годините го наблюдавам каква е разликата между едно дете 
което постъпва в първи клас което е посещавало детска градина и на какво 

ниво е едно дете, което идва само от семейната среда. По отношение на 
колегата Мануел Василев говореше за дофинансиране – ама колега 
Василев, ние миналата сесия приехме докладна с която дофинансирахме и 

градски детски градини. Ясно е и аз го казах на една много по – предходна 
сесия когато пак трябваше да гласуваме една сума като цяло за 
дофинансиране за осигуряване на заплати в детските градини. Проблема 
наистина е, че   стандарта като цяло не е съобразен с разходите, които се 
правят за децата в тази възраст защото там наистина разходите са много по 

– големи от колкото в училище, защото детето пребивава целодневно, то 

спи там, то се храни няколко пъти там. За него са необходими санитарни 

материали повече и т.н. И затова тук не може въпроса да се решава на  
парче, а е необходима обща воля казах го и ще се повторя, апела ми беше и 

към Кмета на Общината да се търсят възможности чрез   Националното 

сдружение на общините, да се лобира за промяна на този стандарт иначе 
ще продължи да бъде такава ситуацията защото и при 20 деца наистина за 
една група персонала защото в една детска градина в Разград персонала за 
една група е толкова, колкото е персонала общо в детската градина в 
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Осенец или в Липник. Така, че парите и за градските детски градини не 
стигат дори и да закрием тези две детски градини. Но пак казвам  нека да 
помислим и за това, че в този случай ние не трябва механично да говорим 

от гледна точка на това само, което касае финансирането, а че тук става 
въпрос за живи хора. Това са деца на които ние им отнемаме възможността 
за равен старт в училище, а след това и в живота. Благодаря Ви.   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Благодаря Ви и аз. Има ли други желаещи? Госпожо Орешкова, 
заповядайте. 

 

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Благодаря. Уважаеми колеги общински съветници, понеже Мануел 

Василев постави въпроса дали някой е посетил детската градина в с. 
Осенец ние с колегата Джипов я посетихме. В детската градина имаше 12 

деца, като 2 от децата бяха болни. Посещението ни беше изненадващо. 

Това беше в петък на 15 декември. Децата видимо се познаваха достатъчно 

добре. Бяха на топло, забавляваха се и всичко останало което трябва да се 
случва в една детска градина. Казах, че се познаваха господин Иванов по 

една причина, че ако децата са доведени само така някой изненадващо да 
не отиде  те със сигурност няма да се познават помежду си. Състоянието 

на стаята буквално защото те ползват само едно помещение, заедно с 
кухненски санитарни помещения и място където спят бяха в прилично 

състояние. Да, сградата е в лошо състояние външно, което естествено би 

могло да бъде компенсирано с определени средства. Но тук парите 
наистина не са важни. Абсолютно подкрепям госпожа Неделчева защото 

ние сме в сферата на образованието и знаем какво се случва с тези деца 
тогава когато те нямат детска градина в населеното си място. Три, четири 

годишните няма да посещават детска градина. Пет, шест годишните ще 
посещават по принуда защото в противен случай ще им спрат детските 
добавки. Тоест ако имаме 14 деца към момента и още 5 деца които 

наистина са в селото, а не са от други населени места детската градина 
може и да напълни 19 деца, които са ви необходими. Част от децата не 
посещават детската градина заради таксата, която за 3, 4 годишните е 55 

лв. Когато едно семейство има четири деца    е малко трудно съответно 

могат да заплатят тези такси. Казвам всичко това не за да оправдавам 

кметовете или да потвърждавам тяхното становище, казвам го защото не 
бива, не трябва да се закрива детска градина в населено място в което има 
такъв потенциал. Щом децата са повече от 10 или 12 какъвто е случаят в с. 
Осенец тази детска градина трябва да се брани до последно за да може 
децата наистина да бъдат обгрижвани подобаващо. Ще цитирам и един 

чл.59 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование, прието е с ПМС 219 от 5.10. 
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2017 г., Вие сте го цитирали в докладната но сте цитирали чл. 56. Този чл. 

59 дава възможност при недостатъчен брой деца за финансиране на група в 
общинска детска градина,  с разрешение на Общински съвет в населеното 

място да се формира само една група в детска градина с минимум 6 деца, 
когато групата е единствена в населеното място.  Тоест независимо дали 

децата са 6, 7, 10 или 12 с наше решение, с наше съгласие ние можем да 
запазим и да съхраним тези две детски градини. Много лесно се закрива 
детска градина, после много трудно се открива. Така, че призовавам 

колегите да не вземат решение, което ще бъде окончателно към момента.      
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Да по този въпрос, ще Ви дам думата госпожо Радославова. Госпожа 
Драмалиева иска да направи уточнение. 

 

Г- жа Елка Драмалиева – Началник отдел „Образование“ 

Така, искам да направя едно уточнение, че съм си направила труда и 

съм преснимала дневника на групата за месец декември и мога всеки ден 

да кажа колко деца е имало. В Осенец говоря в момента. Имаме за Липник 

същото. Тъй като госпожа Орешкова цитираше ситуацията, да на 15 

декември са 12, на 14 декември са 12, на 13 декември са 7, на 12 декември 

са 6, на 11 декември са 6, следващия петък не мога да видя са 6, после 
отново 7, пак 7. Това е нали без да сме ходили ние да ги проверяваме. Те 
сами са си отразявали това, което е било като посещаемост, а в деня в 
който отидохме значи в понеделник са били 8, във вторник 9, а в сряда 7 

деца в групата. В Осенец говоря. И също така искам да кажа, че чл.56 

казва, че когато под 12 средно месечна посещаемост спадне броя на децата 
тези групи се закриват, разформироват, но тъй като градините имат само 

по една група в същност няма това как да се случи и продължават да 
съществуват дори и когато са под 12. В случая трайно са под 12 и двете 
градини средната им месечна посещаемост и в Осенец и в Липник. И 

следващото, което искам да кажа е, че  чл. 59 дава възможност той е нов и 

дава възможност да се открие но това е така защото общината когато вземе 
едно такова решение да открие една група само с 6 деца тя поема 
ангажимента 18 000 лв. плюс разбира се допълнителните 5 354 тук е 
направена сметката с 6 деца минимално при 5 и 6 годишни деца нали при 

по – високата сума е направена, общината трябва да знае, че от този 

момент нататък 23 000 лв. тя трябва да осигури ако иска да си позволи 

нали това да открие група с 6 деца. Градина с 6 деца. Това исках да кажа 
аз.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Благодаря. Госпожа Надежда Радославова . Заповядайте. 
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Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви господин Председател. Много е трудно вземането на 
едно такова решение. В зададените въпроси и в изразените становища след 

това на колегите общински съветници не става нещо ясно, което е отразено 

в докладната записка. И затова за хората, които все още ни слушат и гледат 
искам да го подчертая. Говорим за Наредбата за финансирането на 
институции в системата на предучилищното и училищно образование. 
Именно там става въпрос, че посещението на децата в група се отчита чрез 
показатели средна месечна посещаемост. И двамата Кметове на населените 
места говорят за 12 деца, които трябва да бъдат записани, те да ги имат под 

някаква бройка. В същност Наредбата много ясно визира, че става въпрос 
за посещение на толкова деца, което означава редовно.  И мисля си, че 
точно на такива изчисления се базира и цифрата, която ни каза заместник 

кмет Хасанов. Решението ни ще е трудно, но тенденцията явно на която 

сме свидетели е трайна. Защото самият Кмет на Осенец каза, че преди 5 

месеца ние сме разглеждали същата тази докладна. Сега, дори да има 
някаква положителна тенденция от комисиите до днешната сесия, колеги 

ако за 5 месеца не е реализирана такава положителна тенденция .. моля Ви 

се госпожо Неделчева, да не ме прекъсвате, да не имитирате други 

съветници и в залата на Общинския съвет, които са нелице приятни. Сега, 
за какво става въпрос, което също е отразено в докладната записка:  Много 

ви се моля това е нещо, което наистина трябва да си дадем сметка.          
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Моля, не предизвиквайте шум в залата. Спрете с това нещо.  
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Председател, явно не можете да се справите с реда в залата 
на Общински съвет Разград. Е значи не е въпрос на качества, а въпрос на 
материал в самата зала господин Димитров.   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Достатъчно. Спрете да се държите, учениците от ТВУ Завет се 
държат по – добре от нас. Срамота е.  

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Абсолютно сте прав. Мога ли да продължа? Сега, искам да ви 

акцентирам още един много важен момент, много важен момент, защото 

всички сме загрижени за това как ние ще закрием едно учебно заведение, 
една детска градина, лесно е да се закрива, никак не е лесно, с това 
определено не съм съгласна, ето виждате колко месеци ни трябва време на 
прекалено много проучване, проверки от страна на общинска 
администрация за да може да се стигне до тези изводи и те да ни се 
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поднесат в един вид в който ние да можем да осъзнаем потребността, която 

вече е очевадна. Тези деца, които са в Осенец, тъй като положението в 
Осенец   е малко по – добро от това, което е в Липник моля ви се 
забележете колеги общински съветници, че децата на възраст от 2 до 6 

години са в една смесена група. Всички сме родители, много добре знаем 

на тази възраст   колко бързо не с години, с месеци се променят тези деца. 
Всяко дете на конкретната възраст има своите потребности. Не може 
никой да ме убеди, че в смесена група тези деца получават нужното им 

внимание, образование, атмосфера образователна и т.н. Това са наистина 
от типа килийни училища и аз не мога да разбера с какво точно, но 

разбирам в същност, че е лесно да си опозиция, да. Когато си опозиция ти 

можеш да искаш, можеш да говориш, можеш да плюеш, не трябва да 
вземаш решения, не носиш и отговорност. Има още един много важен 

фактор и момент, който не знам защо но всички не само в нашата община, 
но и в България пренебрегват. Тези деца имат родители. Сега, ако аз съм 

родител, който иска да бъде достоен такъв наистина ще направя и 

невъзможното за да може детето ми да отговаря на потребностите на 
времето, в което живее. Аз лично съм гледала предполагам, че и вие един 

клип, който споделяха в Интернет пространството за първи ноември, на 
който една майка беше научила малкото си дете да разпознава народните 
будители и детето беше с памперс.   Разбирате ли за какво става въпрос? 

Крайно време е да се обединим всички и да разберем, че има неща, които 

трябва да се случват ако искаме наистина нещата да вървят към по – добро. 

Такъв е принципа. Родителите са много важни. Те са изключително важни. 

И много се възхищавам на общинските съветници, които са толкова 
активни и могат да отидат на проверки, т.е. извинете обърках се на 
посещения в детски градини в други населени места извън град Разград. 

Доколкото знам тези общински съветници са на осем часов работен ден и 

аз бих искала да знам дали са си пуснали отпуска за 15 декември когато са 
били на посещение в съответната детска градина. Благодаря за 
вниманието.           

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Така, двама души кандидати за реплика. Госпожа Орешкова. 
  

Г-жа Милена Орешкова – независим общински съветник 

Информирам първоначално госпожа Радославова, че съм в неплатен 

отпуск, ако това я касае. Второ, съм на ненормирано работно време и трето 

имаме и почивки. Това е по въпроса свързан с обръщението към мен. 

Другото което искам да кажа е, че Единния разходен стандарт за децата в 
детските градини се определя според посещаемостта им. Определя се на 
базата данни.  

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  
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Заповядайте госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Не мога да приема такива упреци за безотговорност на родители. 

Става въпрос за възможности. Но пак повтарям във всички села групите са 
смесени.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Госпожо Радославова, имате право на дуплика.  
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Сега аз имах предвид за пуснатата отпуска на общински съветник 

Милена Орешкова защото бяхме свидетели, че преди това беше с „Четири 

лапи“ много активна или с общинска администрация и не само, Обществен 

посредник и т.н.  нали то просто тази активност нали трябва да си наистина 
с невероятна енергия за което я поздравявам и искрено и се възхищавам. 

Затова и във връзка с това и в конкретния случай просто зададох въпроса. 
Моля ви се в докладната записка са упоменати цифри. Много е хубаво да 
удряме на чувства пак го казах, когато сме опозиция, но в крайна сметка 
цифрите говорят много повече от всички приказки, които ние тук си 

приказваме. И ето го дофинансирането, което идва от бюджета и в рамките 
на каква сума се случва точно то. Нали сега хубаво си говорим 

емоционално затова колко сме загрижени за децата, за това колко сме 
загрижени за селата, за това колко сме загрижени нали примерно казано 

нещата да се случват. Ама по какъв начин се случват госпожо Неделчева? 

Вие самата като директор на училище смятате ли, че това е пълноценно, 

което получават като грижа на тази възраст тези деца? Непрекъснато на 
нас ни се приказва, как в Разград сме с най – ниски резултати на всичките 
там матури, които се измислиха не знам поради каква причина, но това е 
тема на друг дебат и разговор. Така, че аз си мисля, че в случая наистина 
трябва да помислим не за Кметовете, които са се сетили сега да защитават 
детските си градини, а са имали две години възможност да работят в тази 

посока, ние трябва да помислим точно за децата. И по този начин ние 
примерно казано  вземайки това решение мисля си, че наистина то ще е за 
добро. Защото това е трайна тенденция и тя е отразена в докладната 
записка по години от 2015 до сега. Всеки може да го види, всеки може да 
го прочете от нас. Въпроса е какво му е изгодно да изговори. Благодаря ви.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Благодаря и аз. Тъкмо изтекоха 3 минути. Какво искате да направите 
госпожо Неделчева? Тази вечер не секва ораторския ентусиазъм. 

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

Госпожо Радославова, ……. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Моля Ви се господин Председател, имаше реплика от госпожа 
Неделчева, преди това си ползва правото за изказване искам да ми 

обясните на мен какво точно тя иска да направи и какво точно иска да 
изговори , което определено не и дава право нашия правилник.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожо Радославова, засегнахте дори като професионализъм 

колегите работещи в детските градини в селата. Затова не мога да остана 
безучастна ….  

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Не съм ги засягала…… 
 

/ Общинските съветници Надежда Радославова и Елка Неделчева 

говорят на висок тон едновременно и поради тази причина думите им не 

могат да бъдат отразени в протокола/. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Ще направя една покана към Вас макар, че е от името на детската 
градина но аз вярвам, че колежката от градината няма да ми се разсърди, 

заповядайте на едно тържество на някое от детските градини за Раковски 

говоря, а знам, че е така и в другите училища, в другите градини да видите 
какво е нивото и каква програма подготвят децата.   

 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон./ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Така. Предполагам, че вече сте се уморили. Моля ви. Господин 

Ханчев, Вие сте ръководител на група съветници. Налага се и към Вас да 
се обърна: Моля Ви като ръководител на групата съветници положете 
усилия в залата да има порядък. Това преминава всякакви граници.  

 

Г-н Митко Ханчев – ръководител на групата общински съветници от 
ПП „Реформаторски блок“ 

Полагам усилия и умолявам съветниците от моята група да спазват 
нужния ред и дисциплина. Ако не се вслушат ще взема по – твърди мерки.  

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Опита за политически линч и другарски съд знаете как завършва.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  
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Така. Да се върнем на сериозния разговор и апелирам към 

общинските съветници да направим дискусията по – отговорна и по – 

сериозна. Госпожа Радиана Димитрова. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Председател, имам чувството, че действително 

обсъждането на докладната записка става не конструктивна, а де 
конструктивна. И само от тази гледна точка предлагам прекратяване на 
дебата.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Трябваше по – рано да го направите. Противно становище кратко. 

Колегата Иво Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Становището ми е, че до тук чух едни хора да говорят 
дофинансиране, приходоносител, бройка, бюджет, пари, издръжка, цифри. 

И някои други да говорят за деца и родители. Смятам, че този дебат трябва  
да продължи и на тези наши колеги да им стане ясно, че става въпрос за 
деца и родители и всичко друго обслужва ей тези евфемизми на това колко 

общината е неспособна да се справи и да намери пари за нуждаещите се 
деца да запази детските градини в селата, които сега се прави опит да 
бъдат наказани за различен от ГЕРБ избор на Кмет трябва да продължи 

този дебат.   
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Да, стана ясно защо сте на противно становище. Колеги, подлагам на 
гласуване направеното процедурно предложение за прекратяване на 
дебатите по тази точка от дневният ред. Режим на гласуване. Гласувайте. 

 

С 23 гласа „ЗА“, „против“ -  4, „въздържали се“ – 2, 

процедурното предложение се приема. 

 

Конкретни предложения по докладната записка не бяха направени и 

затова ще гласуваме проекта за решение така както е представен от 
вносителя. Обявявам режим на гласуване. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.11.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 
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1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

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“ 

„против“. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 478 

 

Оптимизацията е механизъм, чрез който се регулират процесите 
на адаптиране на образователните структури към интересите и 

потребностите на децата и учениците и цели развиване на ефективна и 

оптимална мрежа от институции в системата на предучилищното и 



151 

 

училищното образование, отговаряща на интересите и способностите 
на децата и учениците и на социално-икономическия профил на 

региона, както и повишаване ефективността на публичните разходи за 

образование.  

Оптимизирането на предучилищната мрежа на образованието в 

община Разград е необходимо поради няколко причини – 

продължаващи демографски промени в общината, което води до 

намаляване броя на децата в малките населени места, повишаване на 

разходите и осигуряване на широк достъп до добро и качествено 

образование. 

Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) 

дава правомощие на местните власти да откриват, преобразуват, 

променят или закриват общински детски градини, като това става със 
заповед на кмета на общината след решение на Общинския съвет. 

Съгласно чл. 313, ал 1 от ЗПУО производството по издаване на 

заповедта за откриване, преобразуване, променяне или закриване на 

общинските детски градини започва по предложение на  кмета на 

общината след решение на Общинския съвет, като предложението, 

съгл. разпоредбата на чл. 314, ал. 4 от ЗПУО и чл. 10, ал. 1 от Наредба 

№ 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, съдържа съответните реквизити по чл. 314, 

ал.1, 2 и 3 от ЗПУО съобразно дейността им. 

На територията на община Разград функционират 22 детски 

градини: 10 - в гр. Разград, 12 - в селата.  

Финансирането на детските градини е смесено. Необходимите 
средства за трудови възнаграждения и осигурителни плащания се 
осигуряват ежегодно с държавния бюджет по единни разходни 

стандарти, а текущата издръжка – с местни приходи от общинския 

бюджет. 

Съгласно Решение на МС № 859/03.11.2015 г., единният разход за 

издръжка (ЕРС) на едно дете за 2016 г. за ДГ в населено място до 1500 

жители е, както следва: за деца на 3 и 4 години – 1802,00 лв., за деца на 

5 и на 6 години в подготвителна група – 1912,00 лв. 

По Решение на МС № 304/26.04.2016 г. единният разход за 

издръжка (ЕРС) на едно дете за 2017 г. е, както следва: за деца от 2 до 

4-годишна възраст вкл. – 1872,00 лв., за деца в подготвителна 

целодневна група – 2130,00 лв. 

Анализ на актуалното състояние на ДГ „Шестте ястребинчета“, 

с. Липник, община Разград 

В с. Липник към 06.12.2017 г., по изискани данни от директора на 

ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник, живеят 13 деца на възраст 
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между 3 и 6 години, от които 7 посещават детски градини в гр. 

Разград, шест – детската градина в селото. 

 Дейността на детска градина „Шестте ястребинчета“, с. Липник 

към момента се осъществява в самостоятелна сграда, находяща се в 

община Разград, с. Липник, ул. "Бузлуджа" 7. 

 ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник е със статут на общинска 

детска градина, с целодневна организация на дейността ѝ. Не е на 

делегиран бюджет. В нея през учебната 2017/2018 г. се възпитават, 

обучават и отглеждат 12 деца на възраст от 2 до 6 години в една 

смесена група. Шест от децата са от с. Липник (2 деца на 3 г., 1 дете на 

4 г., 2 деца на 5 г. и 1 дете на 6 г.). Едно от тях ще постъпи в първи клас 
през следващата учебна година. Приемът на деца, родени през 2015 г., 

през следващата учебна година се очаква да е нулев, тъй като в с. 

Липник няма деца, родени през същата година. Прогнозно за учебната 

2018/2019 година се очертава детската градина да възпитава, обучава и 

отглежда пет деца. В прогнозата не се включват пътуващите към 

детското заведение деца, тъй като не може да се гарантира тяхното 

записване и присъствие през следващата учебна година. 

Пътуващите деца към градината са шест, съответно: 

- 2 деца – от с. Побит Камък; 

- 2 деца – от с. Раковски; 

- 2 деца – от гр. Разград, 

като превозът им е за сметка на родители и персонала на детската 

градина, тъй като тези деца нямат право на безплатен транспорт, 

съгласно чл. 283, ал. 2 от ЗПУО. Към момента децата от с. Побит 

Камък, не посещават детската градина. 

  В чл. 56, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование е 
определено, че посещението на децата в група се отчита чрез 
показателя „средна месечна посещаемост“, който се изчислява, като 

сумата от броя на присъствалите деца за всеки работен ден от 

съответния месец се раздели на броя на работните дни. Съгласно 

разпоредбата на чл. чл. 56, ал. 2 от същата - броят на децата, изчислен 

на базата на средна месечна посещаемост, не може да е по-малък от 

минималния брой деца в група съгласно приложение № 7, а именно 12 

деца. 

При извършени на 10.10.2017 г. и 04.12.2017 г. проверки в 

детската градина, както и на дневника на групата, посещаемостта на 

децата е съответно 5 и 7 деца. Имайки предвид и данните от учебната 

2016/2017 година, се установява тенденция към спадане и трайно 

поддържане на ниска средна месечна посещаемост на децата. За 

учебната 2016/2017 г. – 4 деца, за периода септември – ноември 2017 г. 
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– 8 деца, а за периода от септември 2016 г. – ноември 2017 г.  – 5 деца, 

което е под определения минимален норматив.  

 Средната месечна посещаемост на децата в детската градина за 

последните три години спада. За учебната 2014/2015 година детското 

заведение е посещавано от 11 деца, през учебната 2015/2016 година от 

10 деца, а през учебната 2016/2017 година, броя на децата е 4.  

  В същото време разходваните средства от общинския бюджет за 

издръжка, вода, горива, ел. енергия и ремонти на детската градина със 
всяка година нарастват:   

 

 

Година 

 

 

Общо 

средства (в 

лв.) 

В т. ч. 

финансирани 

с местни 

приходи от 

общинския 

бюджет         

(в лв.) 

 

 

Вода, 

горива и ел. 

енергия       

(в лв.) 

  

 

Текущ 

ремонт              

(в лв.) 

2014 46 901 12 160 2 015 1 448 

2015 58 221 16 644 2 176 5 590 

2016 61 633 16 666 4 058 4 058 

Корекция 

към 

30.11.2017 

45 064 4 301        1 531 - 

Корекция 

към 

31.12.2017 г. 

51 097 - - - 

 

 Определените от държавата средства за заплати, осигурителни 

плащания, закупуване на познавателни книжки, учебни помагала и 

пособия, осигуряване на квалификация на педагогическите кадри и 

безопасни условия на труд са недостатъчни за съществуването на 

детската градина в с. Липник, в този вид. 

 Децата, живеещи в с. Липник могат да се пренасочват за 

приемане към най-близката до селото детска градина - „Митко 

Палаузов“ , с. Киченица, както и към други детски градини, съобразно 

свободните места, избора и възможностите на родителите. 

 Недвижимият имот на ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник, 

съгласно Акт за публична общинска собственост № 5 от 20.11.1997 г. е 
едноетажна масивна сграда. В приземния етаж на сградата са 

разположени кухненски блок, складови помещения, пералня. На 

първия етаж е разположена занималнята със спално помещение, още 
една занималня, санитарен възел и офис. Детското заведение 
разполага с една компютърна конфигурация, масички, столчета, 
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шкафчета, пердета, кухненска посуда, печки и бойлери. Дворът на 

детската градина е голям, с обособен пясъчник и съоръжения. 

 Материалната база е остаряла и се нуждае от допълнителни 

финансови средства за поддръжката ѝ. 

 На база на гореизложеното, поради трайно поддържане на ниска 

средна месечна посещаемост, неефективни разходи за издръжката на 

детската градина и сградния фонд, необходимост от допълнително 

финансово осигуряване и с цел създаване на оптимална 

предучилищната мрежа на образованието на територията на община 

Разград, съобразена с демографските промени, е необходимо 

закриване на ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник. 

 Сградният фонд на закритата ДГ “Шестте ястребинчета“, с. 
Липник да се отпише от баланса на отдел „Образование“ и да се 
впише в баланса на Община Разград. 

 Материално-техническата база и наличният инвентар на 

закритата ДГ “Шестте ястребинчета“, с. Липник да се предадат и 

приемат за стопанисване и съхранение от ДГ „Митко Палаузов“, с. 

Киченица. 

 Задължителната документация, ведомостите и досиетата на 

персонала на закритата ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник да 

бъдат приети и съхранявани от ДГ „Митко Палаузов“, с. Киченица 

 За децата, живеещи в с. Липник, е осигурен безплатен транспорт 

по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО до ДГ „Митко Палаузов“, с. Киченица. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 9 от 

19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, към настоящата докладна записка, с 
предложение за закриване на ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник, 

са приложени: 

1. Справка за финансово осигуряване от финансиращия орган 

относно изплащането на задълженията на закритата 

институция; 

2. Копие на акт за собственост. 

 

 Анализ на актуалното състояние на ДГ „Иглика“, с. Осенец, 

община Разград 

 

 В с. Осенец към 06.12.2017 г., по изискани данни от директора на 

ДГ „Иглика“, с. Осенец, живеят 16 деца, от които две деца посещават 

детски градини в гр. Разград, десет – детската градина в селото, 2 деца 

са в ОУ „Д-р П. Берон“, с. Осенец и 2 деца не посещават детска 

градина.  
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 Дейността на детска градина ДГ „Иглика“, с. Осенец към 

момента се осъществява в самостоятелна сграда, находяща се в 

община Разград, с. Осенец, ул. „Петко Пенчев“ № 1. 

 ДГ „Иглика“, с. Осенец е със статут на общинска детска градина, 

с целодневна организация на дейността ѝ. Не е на делегиран бюджет. В 

нея учебната през 2017/2018 г. са започнали 8 деца, а към 01.12.2017 г. 

се възпитават, обучават и отглеждат 14 деца на възраст от 2 до 6 

години в една смесена група (9 деца на 2 - 4 г., 3 деца на 5 г. и 2 деца на 

6 г.). Десет от децата са от с. Осенец. Пътуващите деца към ДГ са 

четири – от с. Дряновец, като превозът им е по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО. 

От тях две ще постъпят в първи клас през следващата учебна година.  

 В чл. 56, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование е 
определено, че посещението на децата в група се отчита чрез 
показателя „средна месечна посещаемост“, който се изчислява, като 

сумата от броя на присъствалите деца за всеки работен ден от 

съответния месец се раздели на броя на работните дни. Съгласно 

разпоредбата на чл. чл. 56, ал. 2 от същата - броят на децата, изчислен 

на базата на средна месечна посещаемост, не може да е по-малък от 

минималния брой деца в група съгласно приложение № 7, а именно 12 

деца. 

При извършени проверки в детската градина, както и на 

дневника на групата, посещаемостта на децата е както следва: на 

10.10.2017 г. – 12 деца, на 19.10.2017 г. – 12 деца, на 06.11.2017 г. – 7 

деца, на 04.12.2017 г.  – 11 деца. Имайки предвид и данните от учебната 

2016/2017 година се установява тенденция към трайно поддържане на 

средна месечна посещаемост на децата под определения минимален 

норматив – за учебната 2016/2017 г. – 6 деца, за периода септември – 

ноември 2017 г. – 10 деца, а за периода от септември 2016 г. – ноември 

2017 г.  – 7 деца. 

 Средната месечна посещаемост на децата в детското заведение за 

последните три години спада. За учебната 2014/2015 година – при 

списъчен брой деца 23, средната посещаемост е била 12 деца. За 

учебната 2015/2016 година – при списъчен брой деца 19, средната 

посещаемост е била 10 деца, а за учебната 2016/2017 година – при 

списъчен брой деца 13, средната посещаемост е била 6 деца.   

 Разходваните средства за детската градина за периода 2014 г. – 

30.11.2017 г.са в размер, както следва: 

 

 

Година 

 

 

Общо 

средства (в 

лв.) 

В т. ч. 

финансирани 

с местни 

приходи от 

общинския 

 

 

Вода, 

горива и 

ел. енергия       

  

 

Текущ 

ремонт              

(в лв.) 
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бюджет             

(в лв.) 

(в лв.) 

2014 70 605 28 857 4 069 16 226 

2015 53 530 12 735 3 284 2 130 

2016 53 732 11 045 2 648 360 

Корекция 

към 

30.11.2017 

          45 176           4 570          1 482 - 

Корекция 

към 

31.12.2017 г. 

          50 435 - - - 

 Разходваните средства за детската градина, с намаляването на 

броя на децата, също намаляват, но поддържането на сградата, която е 
в лошо състояние, към настоящия момент и в прогноза изисква много 

голям финансов ресурс. Определените от държавата средства за 

заплати, осигурителни плащания, закупуване на познавателни 

книжки, учебни помагала и пособия, осигуряване на квалификация на 

педагогическите кадри и безопасни условия на труд са недостатъчни 

за съществуването на детската градина в с. Осенец, в този вид. 

 Децата от ДГ „Иглика“, с. Осенец могат да се пренасочват за 

приемане, както към най-близката до нея детска градина - „Здравец“, 

с. Гецово, така и в другите детски градини, съобразно свободните 
места, избора и възможностите на родителите. 

 Недвижимият имот на ДГ „Иглика“, с. Осенец е публична 

общинска собственост, актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 2/13.10.1997 г., находящ се на адрес: община Разград, с. 
Осенец, ул. „Петко Пенчев“ № 1. Използван е първия етаж на 

сградата, който включва: занималня, коридор, умивалня, тоалетна, 

физкултурен салон и кухня. Детското заведение разполага с локално 

парно, една компютърна конфигурация, масички, столчета, 

шкафчета, пердета, кухненска посуда, печки и бойлери. В 

използваемата част от двора на детската градина има пясъчник и 

съоръжения.  

 Сградата е с масивна конструкция на два етажа, с много лошо 

състояние на фасадата, както й на неизползваемите части. 

Използването й занапред изисква цялостна реконструкция.  

 На база на гореизложеното, поради трайно поддържане на ниска 

средна месечна посещаемост, неефективни разходи за издръжката на 

детската градина и сградния фонд, необходимост от допълнително 

финансово осигуряване и с цел създаване на оптимална 

предучилищната мрежа на образованието на територията на община 

Разград, съобразена с демографските промени, е необходимо 

закриване на ДГ „Иглика“, с. Осенец. 
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 Сградният фонд на закритата ДГ “Иглика“, с. Осенец да се 
отпише от баланса на отдел „Образование“ и да се впише в баланса на 

Община Разград. 

 Материално-техническата база и наличният инвентар на 

закритата ДГ “Иглика“, с. Осенец да се предадат и приемат за 

стопанисване и съхранение от ДГ „Здравец“, с. Гецово. 

Задължителната документация, ведомостите и досиетата на 

персонала на закрита-та ДГ “Иглика“, с. Осенец да бъдат приети и 

съхранявани от ДГ „Здравец“, с. Гецово. 

 За децата от ДГ „Иглика“, с. Осенец е осигурен безплатен 

транспорт по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО до ДГ „Здравец“, с. Гецово. 

 Съгласно разпоредбата на чл. 7, т. 2 и т. 3 от Наредба № 9 от 

19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, към настоящата докладна записка, с 
предложение за закриване на ДГ „ Иглика“, с. Осенец са приложени: 

1. Справка за финансово осигуряване от финансиращия орган 

относно изплащането на задълженията на закритата институция; 

2. Копие на акт за собственост.   

 

В резултат от закриването на ДГ “Шестте ястребинчета“, с. 

Липник и  ДГ „Иглика“, с. Осенец се очаква оптимизиране на 

предучилищната мрежа на територията на общината, постигане на по-

голяма средна пълняемост на групите и повишаване на средната 

месечна посещаемост в приемащите градини, както и намаляване на 

неефективните разходи по поддръжката на сградния фонд. 

Освобождаването на допълнителен финансов ресурс предполага 

подобряване на предлаганата услуга, дисциплина в управлението на 

образователната система и икономически ефект. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 

310, ал. 5 и чл. 314, ал. 4 и ал. 5 от Закона за предучилищното и 

училищното образование и чл. 10, ал. 1 и ал. 2, т. 3, във връзка с  чл. 7, 

т. 2 и т. 3 от Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование, Общински съвет 

Разград, след поименно гласуване, с 18 гласа „ЗА“, „против“ – 12, 

„въздържали се“ – 1,  

Р Е Ш И: 

 

1. Закрива, считано от 01.04.2018 г., ДГ „Шестте ястребинчета“, 

с. Липник с адрес: община Разград, с. Липник, ул. "Бузлуджа" 7.  
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 1.1. Сградният фонд на закритата ДГ “Шестте ястребинчета“, с. 

Липник да се отпише от баланса на отдел „Образование“ и да се 
впише в баланса на Община Разград. 

 1.2. Материално-техническата база и наличният инвентар на 

закритата ДГ “Шестте ястребинчета“, с. Липник да се предадат и 

приемат за стопанисване и съхранение от ДГ „Митко Палаузов“, с. 

Киченица. 

 1.3. Задължителната документация, ведомостите и досиетата на 

персонала  на закритата ДГ „Шестте ястребинчета“, с. Липник да се 
предадат и приемат за съхранение от ДГ „Митко Палаузов“, с. 
Киченица. 

 1.4. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-

техническа база и да се изготви приемателно-предавателен протокол 

между двете детски градини. 

 1.5. Трудовите правоотношения на работниците и служителите 
от закритата детска градина да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от 

Кодекса на труда. 

 

 2. Закрива, считано от 01.04.2018 г., ДГ „Иглика“, с. Осенец с 

адрес: община Разград, с. Осенец, ул. „Петко Пенчев“ № 1. 

 2.1. Сградният фонд на закритата ДГ „Иглика“, с. Осенец да се 
отпише от баланса на отдел „Образование“ и да се впише в баланса на 

Община Разград. 

 2.2. Материално-техническата база и наличният инвентар на 

закритата ДГ “Иглика“, с. Осенец да се предадат и приемат за 

стопанисване и съхранение от ДГ „Здравец“, с. Гецово. 

 2.3. Задължителната документация, ведомостите и досиетата на 

персонала на закритата ДГ „Иглика“, с. Осенец да се предадат и 

приемат за съхранение от ДГ „Здравец“, с. Гецово. 

 2.4. Да се извърши инвентаризация на наличната материално-

техническа база и да се изготви приемателно-предавателен протокол 

между двете детски градини. 

 2.5. Трудовите правоотношения на работниците и служителите 
от закритата детска градина да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от 

Кодекса на труда. 

  Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 

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

Административния съд, гр. Разград. 

 

С Т А Т И Я  8 
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 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх.№580. 

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

Относно: Промяна на дейността на Център за подкрепа за 

личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно 

творчество (ЦУТНТ) в Община Разград. 

Заповядайте господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. Уважаеми съветници, много 

благодаря на тези, които остават в залата и да продължаваме работа защото 

и аз съм канен на банкет на учителите, но трябва да си изпълня 
задължението докрай  като Кмет. И да продължа нали с докладната.  
С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното 

образование /ЗПУО/ от 01.08.2016 г., съществуващите общински 

обслужващи звена – извънучилищни педагогически учреждения, 
включително и за организиран отдих и спорт, продължават да 
осъществяват дейността си като центрове за подкрепа за личностно 

развитие, в зависимост от дейността си, като имат право да запазят 
наименованията си.  

На територията на община Разград дейност осъществяват 4 (четири) 

центъра за подкрепа за личностно развитие: Център за ученическо, 

техническо и научно творчество (ЦУТНТ), Център за работа с деца (ЦРД), 

Ученическа спортна школа „Руси Бухтев” (УСШ) и Междуучилищен 

център по трудово – политехническо обучение (МУЦ по ТПО). 

Със Заповед № 1281 от 19.10.2016 г. кмета на Община Разград, въз 
основа на Решение № 212 по Протокол № 15 от проведено заседание на 
29.09.2016 г. на Общински съвет – Разград, е определил дейността за всеки 

един от горепосочените центрове.  
Министерство на образованието и науката (МОН) в изпълнение на 

проект BG 05М2ОР001-2.001-0001 „Система за кариерно ориентиране на 
училищното образование„ финансиран по Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2009-2013 и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 разкри 28 центъра за 
кариерно ориентиране (ЦКО), със седалища във всички областни 

административни градове. Център за кариерно ориентиране (ЦКО) – 

Разград е настанен в помещения общинска собственост, предоставени за 
ползване на МОН на адрес: гр. Разград, ул. „Никола Вапцаров“ № 10 . В 

Центъра работят двама консултанти и един ръководител на ЦКО, 

назначени по трудови правоотношения.  
Тъй като изпълнението на проекта приключва на 31.12.2017 г., МОН 

са отправили предложение към Община Разград, дейността на ЦКО да 
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бъде продължена и след горепосочената дата, като министерството поема 
80% от издръжката на ЦПЛР, а общината – 20%, при минимално 

редуциране числеността на ЦКО.   

Дейностите по кариерното ориентиране и консултиране на 
учениците са важни за системата на кариерното ориентиране в българското 

образование и съответства на изискванията на ЕС за устойчивост на 
резултатите от проекти, съфинансирани от ЕСФ и ЕСИФ, както и на 
изпълнението на мярка 353 относно ранно кариерно консултиране и 

професионалното ориентиране на учениците, Мярка 354 относно 

нормативното осигуряване на устойчивост и условия за финансиране на 
мрежата от центрове за кариерно ориентиране в системата на училищното 

образование, Мярка 356 относно осигуряване на допълнителен достъп и 

качествени услуги за кариерно ориентиране на ученици за информиран 

избор на образование и обучение. За запазване на дейността по кариерно 

ориентиране на учениците от Община Разград съществува възможност тя 
да бъде допълнена към съществуващ ЦПЛР. Предвид спецификата на 
дейностите и организацията на работата в съществуващите в Общината 
ЦПЛР, най-подходящ за допълване към дейността му с дейност по 

кариерно ориентиране е ЦПЛР - ЦУТНТ, считано от 01.01.2018 г .  
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, чл. 311, ал. 5, във 
връзка с чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, предлагам Общински съвет – Разград да вземе следното 

Решение:  
Променя като допълва дейността на Център за подкрепа за 

личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно 

творчество, както следва: 
1. Център за подкрепа за личностно развитие – Център за 

ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ) да осъществява 
дейност за развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата в областта на науките и технологиите и кариерно ориентиране и 

консултиране, считано от 01.01.2018 г. 
2. Дейността за кариерно ориентиране и консултиране към Център за 

подкрепа за личностно развитие - ЦУТНТ в Община Разград да се 
осъществява от един кариерен консултант.   

3. Цялостното обзавеждане и оборудване на ЦКО – Разград да се 
предаде и приеме за стопанисване и съхранение от Център за подкрепа за 
личностно развитие – ЦУТНТ, с адрес: гр. Разград, ул."Трапезица" №1 . 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви господин Василев. По тази докладна записка трябва да 
чуем становището на постоянната комисия по образование и наука. 
Заповядайте господин Хасанов. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря уважаеми господин Председател.  Постоянната комисия 
по образование подкрепи докладната записка с 5 гласа „ЗА“, без „против“ 

и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Сега моля господин Монев да докладва становището 

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

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със същият резултат с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ 

комисията подкрепя проекта за решение.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси. Няма. Мнения и съображения. Няма. 
Преминаваме към гласуване. Няма предложения и гласуваме проекта така 
както е представен. Моля гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 479 

 

На територията на община Разград дейност осъществяват 4 

(четири) центъра за подкрепа за личностно развитие: Център за 

ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ), Център за 

работа с деца (ЦРД), Ученическа спортна школа „Руси Бухтев” (УСШ) 

и Междуучилищен център по трудово – политехническо обучение 
(МУЦ по ТПО). 

В изпълнение на §18, ал. 2 от Предходните и заключителните 
разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, 

кметът на Община Разград е определил със Заповед № 1281 от 

19.10.2016 г. дейността на центровете за подкрепа за личностно 

развитие, въз основа на Решение № 212 по Протокол № 15 от 

проведено заседание на 29.09.2016 г. на Общински съвет – Разград. 

Центърът за подкрепа за личностно развитие – Център за 

ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ), осъществява 
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дейност за развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата в областта на науките и технологиите.  

Съгласно чл. 311, ал. 5, във връзка с чл. 310, ал. 5 от ЗПУО в 

центровете за подкрепа за личностно развитие, може да се извършват 

промени в предмета на дейност по чл. 49 в съответствие с чл. 49, ал. 6 

от ЗПУО, със заповед на кмета на община след решение на общинския 

съвет. 

Поради необходимостта от продължаване на дейностите по 

кариерно ориентиране и консултиране на учениците от област 

Разград, се налага същите да бъдат допълнени към дейността на 

ЦПЛР – ЦУТНТ, гр. Разград. 

В съществуващия ЦКО трима служители са осъществявали 

дейността за кариерното ориентиране на учениците от Област Разград. 

Предвид редуцирането на обема й, тази дейност може да бъде 
осъществявана от един кариерен консултант.   

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 

311, ал. 5, във връзка с чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, Общински съвет – Разград, с 19 гласа „ЗА“, 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Променя като допълва дейността на Център за подкрепа за 

личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно 

творчество, както следва: 

1. Център за подкрепа за личностно развитие – Център за 

ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ) да осъществява 

дейност за развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата в областта на науките и технологиите и кариерно 

ориентиране и консултиране, считано от 01.01.2018 г. 

2. Дейността за кариерно ориентиране и консултиране към 

Център за подкрепа за личностно развитие - ЦУТНТ в Община 

Разград да се осъществява от един кариерен консултант.   

3. Цялостното обзавеждане и оборудване на ЦКО – Разград да се 
предаде и приеме за стопанисване и съхранение от Център за подкрепа 

за личностно развитие – ЦУТНТ, с адрес: гр. Разград, ул."Трапезица" 

№1.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и на Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от 
приемането му. 

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

Административен съд гр. Разград. 
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С Т А Т И Я 9 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх. №581. 

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.  

Давам думата на господин Василев да представи докладната записка. 
Заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. Уважаеми госпожи и господа общински 

съветници, 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, обнародвана в ДВ, бр. 96 от 06.12.2011 г., 
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., 
приложение към настоящата докладна записка. 

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, 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, предлагам да вземете 
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”,  приложение към настоящото решение, изготвени  от  
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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 ще чуем становището на постоянната комисия по 

околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство. Заповядайте 
госпожо Френкева. 

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря 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. 

 

  Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Госпожа Радиана Димитрова ще докладва за постоянната 
комисия по бюджет, финанси и икономическа политика. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 
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Благодаря Ви. Настоящата докладна записка беше подкрепена и в 

комисията по бюджет, финанси и икономическа политика като 4 общински 

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

 

  Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Моля господин Анастасов да докладва становището на 
ПК по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол. 

 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 Комисията подкрепи проекта за решение с 4 гласа „ЗА“ , 1 – 

„против“ и 2 – „въздържали се“.  

 

  Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И господин Калоян Монев за ПК  по законност, превенция на 
корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на 
гражданите и връзка с неправителствените организации. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Колеги, с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 2 – „въздържали се“, 

комисията подкрепя проекта. 
 

  Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

  Въпроси към вносителя има ли? Няма. Предложения, мнения и 

съображения. Няма. Преминаваме към гласуване поименно и за да се 
приеме трябват поне 17 гласа. Гласувайте колеги.  

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 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 отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   



166 

 

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 +   

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 Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 480 
 

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 /Наредбата/, обнародвана в ДВ,  бр. 96 от 

06.12.2011 г., в сила от 06.12.2011 г., която е в съответствие с 
изискванията на чл. 95, ал.1 и чл. 114, ал. 1 от Закона за горите.  

Съгласно чл. 7 от Наредбата 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 на горецитираната наредба, от 

директора на ОП „Разградлес“ са представени Годишен план за 

ползване на дървесина на ОП „Разградлес” гр.Разград за 2018 г. в 

териториалния обхват на СЦДП ТП „ДГС Разград”, съгласно одобрен 

Горскостопански план от 2012 г. за горите, собственост на Община 

Разград на територията на ТП „ДГС Разград“ гр.Разград и Годишен 

план за ползване на дървесина на ОП „Разградлес” гр.Разград за 2018 



167 

 

г. в териториалния обхват на СЦДП ТП „ДГС Сеслав”, съгласно 

одобрен Горскостопански план от 2015 г. на горите, собственост на 

Община Разград на територията на ТП „ДГС Сеслав“ гр.Кубрат. 

В изпълнение на чл. 5, ал. 3, във връзка с чл. 71, ал. 1 от 

Наредбата, се изисква общинският съвет да определи начините на 

ползване, определени в чл.5, ал.1 от Наредбата -  „чрез продажба на 

стояща дървесина на корен“ и „чрез добив и продажба на добита 

дървесина“. 

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, 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, Общинският 

съвет, след поименно гласуване, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – 1,  

Р Е Ш И : 

 

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”,  приложение към настоящото 

решение, 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 
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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
. 

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. 

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” са неразделна част от решението и са приложени към 

Протокола.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Заповядайте господин Василев. 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря господин Председател. Уважаема госпожо Тодорова, 
прегледах гласуването по настоящата докладна записка и не мога да си 

обясня мотивите с които Вие се въздържате. Още на комисии стана въпрос 
и стана ясно, че ако вие не приемете тази докладна записка нашите 
съграждани няма да има как да получат дърва. Просто задавам един 

риторичен въпрос. Не всичко е политика разбирате ли? Трябва да вземем 

прагматични решения. Благодаря.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Господин Василев като Председател само ще напомня, че 
правилника и правилата не допускат  искане на обяснение от общински 

съветници как са гласували. Давам Ви думата госпожо Радославова. 
Реплика ли? Така. Да продължим. 

 

С Т А Т И Я 10 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх. №582. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев - Кмет на 
Община Разград 
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 ОТНОСНО: Утвърждаване на ценоразпис за продажба на 

дървесината, добита от горски територии, собственост на Община 

Разград. 

Заповядайте господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. И аз следващият път като отида в 
Дряновец и ще кажа как без малко заради едно гласуване можеха да нямат 
дърва. Но това са подробности. Благодаря Ви. Уважаеми госпожи и 

господа общински съветници, предвид нарастващата нужда на местното 

население от дърва за огрев на територията на Община Разград и 

отчитайки предстоящото увеличение на минималната работна заплата,  
повишаването на цените за сеч и редуциране на площите, определени за 
сеч, съгласно разпоредбите на Наредба № 8 за сечите в горите, както и 

запазване на горските екосистеми е изготвен от Общинско предприятие 
„Разградлес“ гр.Разград ценоразпис за продажба на дървесината, добита от 
горски територии, собственост на Община Разград, считано от 01.01.2018 

г., приложение към настоящата докладна записка. 
В съответствие с разпоредбата на чл.71, ал.5, т.3 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, ценоразписът за дървесина, 
добита от горски територии – общинска собственост се утвърждава от 
Общинския съвет.  

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. 

71, ал.5, т.3 във връзка с ал.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.30, ал.2 от Наредба № 22 на Общински съвет Разград за определяне на 
условията и реда за управление на горските територии, собственост на 
Община Разград, предлагам да вземете следното Решение:  
 Утвърждава ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски 

територии, собственост на Община Разград, считано от 01.01.2018 г., 
приложение към настоящото решение. Завърших.  

  

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Каня госпожа Радиана Димитрова да докладва 
становището на комисията по бюджет, финанси и икономическа политика. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Веднага. Така. По настоящата докладна записка комисията по 

бюджет, финанси и икономическа политика няма изразено ярко 
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становище. Трима общински съветника са подкрепили проекта за решение, 
3 „са се въздържали“, „против“ – няма.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Госпожо Френкева, за постоянната комисия по околна 
среда, селско, горско, водно и ловно стопанство.  

 

Г-жа Валентина Френкева – Председател на ПК 

Благодаря господин Председател. Уважаеми колеги общински 

съветници, тази докладна записка бе разгледана в постоянната комисия по 

околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство. Бяха направени 

две предложения от господин Ханчев като едното предложение беше 
цените на дървата за горене на технологичната дървесина от временен 

склад на физически лица от складова база и от физически лица закарани на 
адрес да се вдигнат с 5 лв.. Второто предложение беше цената на акацията 
да се вдигне с 10 лв., а на останалите видове дървесина с 5 лв. След 

гласуване на предложенията гласуването беше 2 – „ЗА“, „против“ – 1, 

„въздържали се“ -2, след което не се приеха предложенията. 
Докладната записка бе подкрепена с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и без 

„въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Монев, давам Ви думата да докладвате становището на ПК  

по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, 1 – „против“ и 1 – „въздържал се“ комисията 
подкрепя проекта.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Въпроси има ли колеги? Заповядайте господин 

Ханчев за въпроси. 

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Въпрос искам да задам на вносителя: Господин Василев, искам да ми 

отговорите каква е годишната реализация на дървесина за огрев в 
кубически метри или плътни или пространствени каквито данни имате от 
Разградлес?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожа Манева експертно ще Ви обясни по показатели. 
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Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

За 2017 година реализацията към 6 декември е 33 000 

пространствени кубика, което ще рече около 20 000 плътни кубика.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Бихте ли ви казали госпожо Манева от тези 33 000 кубика колко 

кубика са продадени от складовата база, нарязани и нацепени?  

 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

Към настоящия момент точно не мога да Ви кажа цифрата. Мога да я 
проверя и да Ви я кажа.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте колега Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – ПП „Кауза Разград“ 

Благодаря господин Председател. Аз 2 въпроса имам: В пета колона 
където е посочена цената за физически лица закарани на адрес, тази цена е 
посочена без цената на транспорта или с цената на транспорта? И ако може 
да ми се разтълкува, извинявам се за невежеството по чл.71 от 
НУРВИДГТ. 

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Това е Наредба за условия и ред за възлагане и изпълнение на 
горските дейности.  

 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

Значи в третата колона е с транспорта, закарани на адрес но без ДДС.  

С транспорта закарани на адрес, но без ДДС. В четвъртата колона има един 

член от Наредбата за възлагане на дървесина. По този член възлагаме  
процедурите и тази мека дървесина, която я предлагаме на процедури, 

която не се търси от местното население когато правим самата процедура 
използваме тези цени по асортименти.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Манева, въпросът беше какво означава това съкратено 

дълго наименование?  

 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 
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Наредба за условията и реда за възлагане на дървесина в горски 

територии на държавна и общинска собственост.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, други въпроси има ли? Заповядайте госпожице Тодорова. 
 

Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз имам един въпрос: Като гледам предишния ценоразпис, който е за 
2017 година и сега който се предлага за 2018 година. Тук в предходния 
ценоразпис няма разделение за дърва от складова база за гр. Разград и за 
населените места. Защо този път имаме такова разделение?  

 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

Ами Вие сама си обяснете, че транспорта за Разград е един, извън 

Разград е друг. Вие няма как да закарате дървата. Две години сме ги карали 

на тези цени. Пазарната икономика предполага, че трябва да разделим 

града и населените места.  
 

Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Уточняващ само въпрос: Защо предходната година не сте ги 

разделили? Ето тук пред мен е ценоразписа. 
 

Г-жа Милена Манева – Директор на ОП „Разградлес“ 

Защото не сме предлагали нов ценоразпис от 2016 година. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Има ли други желаещи да поставят въпроси? Не виждам. 

Преминаваме към разисквания. Има ли желаещи да изразят становища? 

Заповядайте господин Ханчев.  

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Сега колеги искам да ви кажа няколко неща, гледайте си внимателно 

ценоразписите и особено ако имате ценоразпис който е сега действащ в 
момента. Обърнете внимание в категория Широколистни – Технологична 
дървесина, категория Широколистни – дребна технологична дървесина  
също нали и в другия асортимент дърва имаме действащи цени към 

момента на церова дървесина, тя е основаната дървесина, основния вид 

който тук по нашия край се добива и се предлага, това е народа дето му 

вика меше – 45.00 лв. за физически лица закарани на адрес. Това е цена без 
ДДС, с ДДС-то това е 54.00 лв. Ако се сложат разходи, собственика 
примерно си извика някой да му ги нареже и нацепи това отива някъде на 
63, 64 лв. Максимум да са 65.00 лв. На 65.00 лв. кубика ти идват в къщата 
нарязани и нацепени.    В момента колеги 1 кубик дърва нарязани и 
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нацепени се предлага от частните фирми на 90.00 лв. Който не вярва да 
вземе 1 брой на вестника да се обади нали там на рекламите които са 
страшно много и ще види на колко са, 90.00 лв. Лятото беше на 85.00 лв. 

вече е на 90.00 лв. Имайте предвид ние говорим за една огромна разлика 
между 20 и 25.00 лв. Сега аз си давам сметка , че това предприятие поне 
така както е създадено му е вменена една задача да изпълнява и някакви 

социални функции. Разбирам, хубаво е по стара традиция още преди 9 

септември горските стопанства са изпълнявали и такива функции, 

обслужвайки населението на своята територия. Но социални функции с 
разлика от 20, 25.00 лв. на кубик това просто  е прекалено. Това е 
безобразно, това е престъпно защото ние лишаваме предприятието и 

нашата община от едни много сериозни приходи. Нещо повече, това което 

аз ви казвам се отнася за цените към момента. Имайте предвид, че от 
следващата година цените на дървесината в световен мащаб се увеличават. 
Най –големите производители на дървесина  имам предвид Русия, Китай, 

Канада, Финландия вдигат цените. Това го има вече и като официална 
информация и вече не само на дървесината предлагането за догодина е на 
по – високи цени, но и за производни продукти като целулоза и т.н. Така, 
че цените ще се вдигат и това нали което ни предлага вносителя като 

корекция на цената някъде с около 7.50 лв.  без ДДС това е нищожно. Ако 

продължаваме по този начин ние не стига, че съсипваме българската гора, 
тя трябва да се реже безспорно, но трябва дървесината да отива основно за 
преработка, да има по – голяма принадена стойност, ние нали ги горим 

дървата, ами на всичкото отгоре това го правим и без пари и без нали 

общината да получи приходите, които справедливо и се полагат. Ето защо 

аз предлагам да се завишат допълнително съвсем леко цените, които ни 

предлага вносителя. Говорим само за дървата, които се използват на 
практика за отопление, за огрев.    Вие чухте, аз не случайно попитах за 
какво количество става дума. Става дума за 33 000 кубически метра. И 

предлагам колеги: В категории широколистна – средна, дребна и дърва 

по сортименти технологична дървесина и дърва за горене, всички 

предложени цени за всички дървесни видове без акация да се увеличат 

с 5.00 лв. без ДДС, а за акацията с 10.00 лв. без ДДС. Защото акацията 
ако забелязвате тази година ние сме я продавали на смешната цена от 30.00 

лв. Тридесет и шест лева доставена на адрес. Давате ли си сметка каква 
чудовищна е разликата с цените на частните фирми. Отделно нали това 
което каза Божинел Христов също е вярно нали. Нашето предприятие е най 

– големия търговец на дървесина трябва разбира се да регулира цените, но 

това което правим ние е безбожно. И затова аз предлагам без акация да се 
увеличат с 5.00 лв., а за акация с 10.00 лв. без ДДС.  

Увеличението се отнася за дървесина, гледайте по колонките от 

временен склад за физически лица от складова база, за физически 

лица закарани на адрес и по чл.71, ал.1,т.1,2,3 и 6 от НУРВИДГТ. 
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Мисля, че това е много разумен и съвсем справедлив начин нашето 

общинско предприятие, респективно общината да реализира нали едни 

съвсем  допълнителни и полагащи се нали приходи. Направете си сметка 
33 000 куб.м. по 5.00 лв. нали, като сложим и малко повече за акацията, 
ами това са някъде нали както и да ги смятаме около 170-180 000 лв.  Това 
са пари, които ние ще можем нали да използваме. Забелязвате ли ние тук 

цяла вечер се разправяме и общо взето всичките ни спорове се свеждат до 

пари.  До липса на пари. Искания много за пари, но пари няма. Затова нека 
вземем това, което справедливо ни се полага, защото утре, в другиден ще 
дойде ред да гледаме бюджета аз ще си отворя устата и ще искам да 
заложим средства за Математическата гимназия в бюджета за ремонта, ама 
ще кажете няма. Това е положението господин Кмете. И пак ви казвам, 

това което аз предлагам ще доведе пак до една, пак ще има разлика в 
цената на частните фирми, но тя няма да бъде 25.00 лв., ами ще бъде 
някъде от порядъка на 10-12.00 лв., а това вече е съвсем разумно и 

справедливо. Тъй, че моля да подкрепите това мое предложение.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС   

Аз Ви моля сега да представите в писмен вид предложението. Други 

желаещи има ли да изразят становища или да направят предложения? Не 
виждам. Уважаеми съветници, отворете ценоразписа за да ви поясня, ако е 
необходимо предложението на общински съветник Митко Ханчев.  

 

В категории широколистна – средна, дребна и дърва по 

сортименти технологична дървесина и дърва за горене, всички 

предложени цени за всички дървесни видове без акация да се увеличат 

с 5.00 лв. без ДДС, а за акацията с 10.00 лв. без ДДС. 

Увеличението се отнася за дървесина от временен склад за 

физически лица от складова база, за физически лица закарани на 

адрес и по чл.71, ал.1,т.1,2,3 и 6 от НУРВИДГТ. 

 

Ясно е какво е предложението и затова тъй като няма други 

предложения сега ще трябва да се произнесем с гласуване. Най – напред 

подлагам на гласуване предложението на общински съветник Митко 

Ханчев. Режим на гласуване. Гласувайте предложението на съветника 
Митко Ханчев.  

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   
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2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева  +  

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

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   + 

28. Таня Петрова Тодорова   +  

29. Фатме Зелкиф Емин Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

С 18 гласа „ЗА“, „против“ – 2, „въздържали се“ – 1, 

предложението се приема.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС   

Подлагам на гласуване в цялост докладната записка и проекта за 
решение. Моля гласувайте.  

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 
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1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

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 +   

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 Не участва   

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 

№ 481 
 

Предвид нарастващата нужда на местното население от дърва за 

огрев на територията на Община Разград и отчитайки предстоящото 

увеличение на минималната работна заплата,  повишаването на 

цените за сеч и редуциране на площите, определени за сеч, съгласно 

разпоредбите на Наредба № 8 за сечите в горите, както и запазване на 

горските екосистеми е изготвен от Общинско предприятие 

„Разградлес“ гр.Разград ценоразпис за продажба на дървесината, 
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добита от горски територии, собственост на Община Разград, считано 

от 01.01.2018 г., приложение към настоящото решение. 

В съответствие с разпоредбата на чл.71, ал.5, т.3 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, ценоразписът за дървесина, 

добита от горски територии – общинска собственост се утвърждава от 

Общинския съвет. 

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. 71, ал.5, т.3 във връзка с ал.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.30, ал.2 от Наредба № 

22 на Общински съвет Разград за определяне на условията и реда за 

управление на горските територии, собственост на Община Разград, 

Общинският съвет, след поименно гласуване, с 20 гласа „ЗА“, 

„против“ – 1, „въздържали се“ – 4,  

 

Р Е Ш И : 

 

 Утвърждава ценоразпис за продажба на дървесина, добита от 

горски територии, собственост на Община Разград, считано от 

01.01.2018 г., приложение 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. 

Ценоразписа за продажба на дървесина, добита от горски 

територии, собственост на Община Разград, считано от 01.01.2018 

г.,е неразделна част от решението и е приложен към протокола.  

 

С Т А Т И Я  11 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Преминаваме към докладна записка с входящ номер 583. 

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

Относно: Разпределение на остатък от дългосрочен банков 

кредит. 

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

Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми общински съветници, 

С Решение № 583 по Протокол № 44 от 24.06.2014 г. на Общински 

съвет Разград е одобрено поемането на дългосрочен дълг от Община 
Разград за инвестиции в уличната мрежа и сграден общински фонд, 

разпределен по обекти, съгласно Приложения № 1 и № 2 към него. След 

проведена процедура по Закона за обществените поръчки за избор на 
финансова институция е сключен договор с SG „Експресбанк“ АД.  

Със свое Решение № 351 по Протокол № 26 от 23.05.2017 г., 
Общински съвет Разград е одобрил разпределението по обекти на 
наличния към 01.01.2017 година, остатък от кредита в размер на 102 010 

лева.  
След проведена обществена поръчка по реда на Закона за 

обществените поръчки е сключен договор с външен изпълнител, който към 

30.11.2017 година е изпълнил възложените му ремонтни дейности на 
одобрените обекти, съгласно Решение № 351 по Протокол № 26 от 
23.05.2017 г. на Общински съвет, както следва:  

� улица „Мелник“ в град Разград, с дължина от 155 метра; 
� улица „Силиврия“ в град Разград, с дължина от 60 метра; 
� междублоково пространство между ул. „Сава Катрафилов“ и 

ул. „Любен Каравелов“ в град Разград, с площ от 2 205 кв.м. 

В резултат на проведената процедура по Закона за обществени 

поръчки са постигнати ниски единични цени и към 30.11.2017 година е 
налице остатък от 23 920 лева. 

Съгласно чл. 56 от Закона за общинския дълг кметът на общината 
носи отговорност за използването на постъпленията от дълга само по 

предназначението, за което Общинският съвет е одобрил поемането на 
дълга, а именно инвестиции в уличната мрежа и сграден общински фонд. 

С оглед на гореизложеното и на основание т. 1.4. от Решение № 351 

по Протокол № 26 от 23.05.2017 г. на Общински съвет Разград, възниква 
необходимостта Общински съвет Разград да определи нови обекти, в които 

да се инвестира остатъка от усвоения кредит. 
Общинска администрация предлага, остатъка от усвоения 

дългосрочен банков кредит, да се използва за ремонт на следните обекти: 

1. Улица „Шести септември“ в град Разград, от улица „Дунав“ до 

улица „Станка Николица“ – дължина 170 метра. 
2. Улица „Иван Вазов“ в град Разград, от улица „Неофит Рилски“ до 

тупик – дължина 120 метра. 
3. Улица „Чавдар войвода“ в град Разград, от улица „Любен 

Каравелов“ до тупик – дължина 100 метра. 
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Поредността на изпълнение на обектите ще се уточни след 

определяне на изпълнител на обществената поръчка, съобразно ценовата 
му оферта и остойностяването на обектите, в рамките на остатъка от 23 920 

лева. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и 

чл.22, ал.1 от Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл.56 от  Закона за общинския дълг и т.1.4 от 
Решение № 351 по Протокол № 26 от 23.05.2017 г. на Общински съвет 
Разград, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

решение: 
1. Одобрява следните обекти за инвестиции, финансирани с 

остатък, в размер на 23 920 лева, от дългосрочен банков кредит, 
усвоен след одобрение с Решение № 583 от Протокол № 44 от 
24.06.2014 г. на Общински съвет Разград, както следва: 

1.1. Улица „Шести септември“ в град Разград, от улица „Дунав“ до 

улица „Станка Николица“ – дължина 170 метра; 
1.2. Улица „Иван Вазов“ в град Разград, от улица „Неофит Рилски“ до 

тупик – дължина 120 метра; 
1.3. Улица „Чавдар войвода“ в град Разград, от улица „Любен 

Каравелов“ до тупик – дължина 100 метра. 
2. Поредността на изпълнение на обектите да се уточни след 

определяне на изпълнител на обществената поръчка, съобразно ценовата 
му оферта и остойностяването на обектите в рамките на остатъка от 23 920 

лева. 
3. Възлага на Кмета на общината да включи обектите в Разчета за 

капиталовите разходи на Община Разград за 2018 година. 
Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Тази докладна записка е разгледана в три комисии. 

Най-напред ще чуем становището на бюджетната комисия. От името на 
бюджетна комисия, заместник – председателя. Заповядайте. 

 

Г-жа Марина Христова – заместник – председател на Пк 

Господин Председател, 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“, „въздържали се“ – 1. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Божинел Христов, за комисията по устройство на 
територията. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 
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С 4 гласа „ЗА“, 1 „против“, „въздържали се“ – 2, докладната беше 
подкрепена. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И господин Калоян Монев, за комисия по законност. 
 

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. Въпроси, колеги, има ли? Заповядайте, колега Джипов. 

 

Г-н Джипо Джипов – Пп „Реформаторски блок“ 

Моят въпрос е към вносителя доктор Валентин Василев. А бих 

помолил звеното тук да ми помогне с картата, която им бях предоставил 

по-рано, да я пуснем на монитора. Моят въпрос е свързан с това. Можете 
ли, доктор Василев, да ми покажете на картата от коя улица до къде ще 
бъде асфалтирана улица „Чавдар Войвода“? Ако може разбира се да 
уголемите картата. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Джипов, 

Това е участъкът, който е успоредно на СВА до началото на новите 
блокове, които се строят до река „Бели Лом“. 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Бъркате улицата. Бъркате улицата. Това е улицата „Чавдар Войвода“. 

Уважаеми колеги, сега ще ви запозная със състоянието на тази улица. Сега 
също ще помоля звеното да пусне снимките, които… 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Джипов, след това като се изкажете… 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Не, не имам два въпроса свързани с това. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

А да, това ако е въпрос, да. Заповядайте. 
 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Наистина ми научете името вече. Аз за това искам да ми покажете на 
картата от къде до къде смятате да асфалтирате. 
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/Господин Валентин Василев отговаря на зададения му въпрос, но не 

използва микрофон, поради отговорът му не може да бъде отразен в 

настоящия протокол./ 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Ето я там картата. Моля станете прав и покажете с точност. Моля Ви, 

не Ви заповядвам, защото така излиза от Вашите думи. Значи вие в 
докладната записка сте записали от улица „Любен Каравелов“. Любен 

Каравелов улицата няма нищо общо със СВА. Нека да бъдем точни. Това е 
пътят, който води към Исперих. Вие сте посочили, че ще асфалтирате от 
Любен Каравелов. Така е изписано, да. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, продължете. 
 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Сега, много е важно точно да се разбере от къде до къде, защото тук 

пише от улица „Любен Каравелов“, която е исперихския път, улицата, 
която води към Исперих. Добре, аз ще развия въпроса си, с презумпцията, 
че ще се асфалтира от улица „Любен Каравелов“. 

 

/Разговори в залата/ 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Тя не е там улицата. Тя няма нищо общо с тази улица. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, сега ще ви бъде дадена възможност да видите улицата. 
 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Сега, моля ви се от звеното да покажете снимките, които ви 

предоставих по-рано днес, за да е точно и ясно за коя улица става дума. 
Добре, извинявам се. От администрацията моля да ми асистирате в 
показването на снимките, които предоставих днес. Така, нарочно съм 

снимал когато има сняг, за да е точно и ясно, че това е сега. Това поражда 
два въпроса. Ако Община Разград е имала претенция към асфалтирането 

на тази улица, за да я постави пак в асфалтирането предявила ли е 
рекламация към фирмата, която е изпълнила точно това асфалтиране на 
тази улица? Първият въпрос. Ако тази улица остане в това решение, ще 
бъде ли преасфалтирана. Това е улицата на долу. Ще стане ли 

преасфалтиране? И какво налага това да се преасфалтира, след като 

асфалта е на два месеца? Запознат съм, че има жалби от живущите там на 
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тази улица, че улицата не е качествено асфалтирана. Ако обичате да 
върнете обратно първата снимка. От водоотвеждането от горната улица 
всичката вода се общо взето отвежда по тази улица и се наводняват на 
хората градините и т.н. Има жалба входирана в Община Разград. И не мога 
да разбера защо трябва да асфалтираме нещо, което е асфалтирано преди 

два месеца. От живущите там има входирана жалба, че е некачествена тази 

реконструкция така да я нарека. Сега не мога да ви я дам, защото не е пред 

мен. Но тук става дума за две неща. Или е техническа грешка или ще 
преасфалтираме нещо, което е асфалтирано преди два месеца и Община 
Разград не е проявила контрол върху асфалта, който е бил направен там. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Завършихте ли, господин Джипов? 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Да. Два въпроса съм поставил. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. 
 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Някой няма ли да отговори на двата въпроса, които поставих? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, тъкмо сега ще имаме възможност да чуем отговорите. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Мисля, че има някакво неразбиране тук от гледна точка на участъка 
от улицата, който е предвиден. Първо говорим за 100 метра. 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Аз попитах, но вие не ми отговорихте. От коя точка до коя точка 
смятате да асфалтирате? 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Значи направлението е улица „Любен Каравелов“, самата улица е 
„Чавдар Войвода“ и се говори до тупик и става дума за 100 метра. Това е 
точно участъка, за който ви отговори кмета, а именно магазина СВА, 

успоредно излизайки надолу към блоковете, които сега се строят, има 
малка улица, успоредно на Чавдар, която е останала неасфалтирана, но 

иначе целият квартал е абсолютно асфалтиран. Говорим от магазин СВА, 

защото лично ходихме днес с огромни дупки, то не може да се нарече, че е 
улица, но се води по картата.  



183 

 

 

/Общински съветник Галин Парашкевов обяснява 

местоположението на улицата, но не използва микрофон./ 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Точно това е улицата . Точно за това място става дума. И мисля си, 

че всичките тези развития на въпроса въобще не бяха в насока на жалби и 

т.н. 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Значи може да уточните с точност от кой номер до кой номер. 

 

/Разговори в залата./ 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Това си е абсолютно улица „Чавдар“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Чухте отговорите на въпросите. Други въпроси има ли? Още веднъж 

питам, има ли други въпроси? Няма други въпроси. Преминаваме към 

мнения и съображения. Има ли желаещи да изразят становище? 

Заповядайте, господин Ханчев. 

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Тук става дума за някакво объркване и някаква техническа 
неточност. Аз съм напълно съгласен с това, което ни каза и вносителя и 

госпожа Георгиева, че сигурно около блок Чавдар има някаква улица, 
която е в много компрометирано състояние и трябва да се ремонтира, но 

улица „Чавдар, тя е много далеко от блок Чавдар, от СВА. Тя няма нищо 

общо с този район. Тя е на поне на едно 100 метра на горе. Тя е перфектно 

асфалтирана. Да точно така и там няма нужда нито частта от „Любен 

Каравелов“ до „Свети Климент“, нито частта от „Свети Климент“ до долу 

до тупика до мебелния магазин има нужда от асфалтиране. Безспорно 

трябва да се асфалтира отсечката на „Иван Вазов“ от „Неофит Рилски“ до 

тупика, нали това минава покрай блоковете, там са едни ями, които трябва 
наистина да се оправят да не си трошат хората колите и краката. Трябва 
безспорно да се асфалтира и отсечката на „Шести септември“, но обърнете 
внимание трябва да се асфалтира само отсечката на „Шести септември“ от 
улица „Дунав“ до улица „Неофит Рилски“, защото от „Неофит Рилски“ до 

„Станка Николица“ улицата си е в много добро състояние. И е хубаво нали 

тези неща да се имат предвид, защото няма нужда да се асфалтират сега 
участъци, които са в добро състояние. Има достатъчно други улици, където 
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трябва да се хвърлят усилия и това ще бъде в полза и на нашите 
съграждани и на общинската администрация. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Христов, моля ви по-тихичко коментирайте, за да чуваме 
колегата Ханчев. Продължете, господин Ханчев. Реплика ли искате да 
направите, господин Джипов? Реплика или становище? 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Становище. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Все пак нали да отговоря, защото беше поставено нещо като въпрос 
или ние сме на тема въпроси ли в момента незнам. Улица „Шести 

септември“ от улица „Дунав“ до „Станка Николица“ е посочена дължина 
само от 170 метра. Това означава нали, че няма как да е до улица „Станка 
Николица“, защото 170 метра са твърде малко, за да стига чак до горната 
улица. Направлението е това, а метража е посочен от страни. А имайте 
предвид, че с тези 29 000, които са останали не могат да се направят кой 

знае какви улици. Говорим за отделни участъци от по 100, 150 в случая 
най-голямата е 170 метра, защото стойността е такава,че тя не предполага 
повече да се асфалтира. Това са останали отсечки, които са били 

пропуснати от нас, направо казано, когато сме обикаляли във връзка с 
единият милион, където беше отпуснат за асфалтирането. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря и аз. Това беше като реплика на изказването на 
господин Ханчев. Господин Джипов, заповядайте. 

 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Напълно съм съгласен със заместник – кмета Галина Георгиева, че 
точно тази улица, която тя обясни до блок Чавдар има нужда от 
асфалтиране. Там наистина няма улица, ако трябва да сме честни. Но така 
както е записано няма как да придобием представа, че става дума за точно 

тези 100 метра, които вие сте написали като дължина. Ние придобиваме 
представа, че става дума от улица „Любен Каравелов“ до тупика, където е 
някъде в пространството. Така, че моето предложение към вас е ако 

можете да бъдете по-точни, с точност къде ще бъдат тези 100 метра, ще 
бъде изключително по-добре. Не, улица „Чавдар“ наистина продължава до 

там, но така както е записано тук не се разбира, защото е дадена 
първоначалната точка на асфалтиране по подразбиране на това, което е 
написано от улица „Любен Каравелов“. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Да, приемам, като предложение ще го взема това в докладните за 
напред да има по-добра идентификация на обектите, които подлежат на 
асфалтиране. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И аз ще си позволя едно доразвитие. Понеже в съдебните решения 
всичко трябва да е точно и ясно и там когато се описват нещата е 
възприета и практиката да се описва от дом или от номер административен 

адрес едно до номер пет или от номер 10 до номер 15. В Разград всичко е 
номерирано и всеки един урегулиран поземлен имот има и 

административен адрес, който съдържа име на улицата и номер. И в този 

смисъл може би предложението на общинският съветник Джипов е 
уместно, за да няма такива недоразумения. Приключихме ли с етапа на 
обсъждането на тази докладна записка? Предложения някакви конкретни, 

желае ли някой да направи? Заповядайте, господин Джипов. 
 

Г-н Джипо Джипов – ПП „Реформаторски блок“ 

Предлагам в 1.3. Улица „Чавдар войвода“ в град Разград, от улица 
„Любен Каравелов“ до тупик – дължина 100 метра, да се добави „до блок 

„Чавдар““, за да е точно и ясно за къде става дума. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Вносителят приема ли това уточнение? То е конкретизация. 
Господин Джипов, при това положение, аз считам ,че няма нужда вие да 
пишете предложение, тъй като докладната записка придобива вид, 

съобразен с това уточнение. И аз ще я подложа на гласуване с това 
уточнение продължението по точка 1.3. да завърши с „до блок „Чавдар““. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За процедура. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Искам проверка на кворума, господин Председател. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Пристъпваме към проверка на кворума. Моля, който е тук в залата и 

присъства да се регистрира. Моля режим на регистрация. 
 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Общо 22 съветници присъстват в залата. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Кворум 22 съветници. Продължаваме. Има ли други желаещи за 
становище? Няма. Преминаваме, колеги към гласуване. Уточнявам, че 
предложението на вносителя инкорпорира и добавката „до блок „Чавдар““ 

в диспозитива в точка 1.3. Наясно сте, нали? Обявявам режим на 
гласуване.  

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Общо гласували 22 съветници. „ЗА“- 21, „против“ – няма, 
„въздържали се“ – 1. 

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 482 

 

С Решение № 583 по Протокол № 44 от 24.06.2014 г. на Общински 

съвет Разград е одобрено поемането на дългосрочен дълг от Община 

Разград за инвестиции в уличната мрежа и сграден общински фонд, 

разпределен по обекти, съгласно Приложения № 1 и № 2 към него. 

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки за 

избор на финансова институция е сключен договор с SG 

„Експресбанк“ АД.  

Със свое Решение № 351 по Протокол № 26 от 23.05.2017 г., 

Общински съвет Разград е одобрил разпределението по обекти на 

наличния към 01.01.2017 година, остатък от кредита в размер на 

102 010 лева.  

След проведена обществена поръчка по реда на Закона за 

обществените поръчки е сключен договор с външен изпълнител, 

който към 30.11.2017 година е изпълнил възложените му ремонтни 

дейности на одобрените обекти, съгласно Решение № 351 по Протокол 

№ 26 от 23.05.2017 г. на Общински съвет, както следва:  

� улица „Мелник“ в град Разград, с дължина от 155 метра; 

� улица „Силиврия“ в град Разград, с дължина от 60 метра; 
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� междублоково пространство между ул. „Сава Катрафилов“ 

и ул. „Любен Каравелов“ в град Разград, с площ от 2 205 

кв.м. 

В резултат на проведената процедура по Закона за обществени 

поръчки са постигнати ниски единични цени и към 30.11.2017 година е 
налице остатък от 23 920 лева. 

Съгласно чл. 56 от Закона за общинския дълг кметът на 

общината носи отговорност за използването на постъпленията от 

дълга само по предназначението, за което Общинският съвет е 
одобрил поемането на дълга, а именно инвестиции в уличната мрежа и 

сграден общински фонд. 

С оглед на гореизложеното и на основание т. 1.4. от Решение № 

351 по Протокол № 26 от 23.05.2017 г. на Общински съвет Разград, 

възниква необходимостта Общински съвет Разград да определи нови 

обекти, в които да се инвестира остатъка от усвоения кредит.  

Общинска администрация предлага, остатъка от усвоения 

дългосрочен банков кредит, да се използва за ремонт на следните 
обекти: 

1. Улица „Шести септември“ в град Разград, от улица „Дунав“ до 

улица „Станка Николица“ – дължина 170 метра. 

2. Улица „Иван Вазов“ в град Разград, от улица „Неофит 

Рилски“ до тупик – дължина 120 метра. 

3. Улица „Чавдар войвода“ в град Разград, от улица „Любен 

Каравелов“ до тупик – дължина 100 метра. 

 Поредността на изпълнение на обектите ще се уточни след 

определяне на изпълнител на обществената поръчка, съобразно 

ценовата му оферта и остойностяването на обектите в рамките на 

остатъка от 23 920 лева. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и 

чл.22, ал.1 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.56 от  Закона за общинския дълг и 

т.1.4 от Решение № 351 по Протокол № 26 от 23.05.2017 г. на Общински 

съвет Разград, Общински съвет Разград, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – 1, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява следните обекти за инвестиции, финансирани с 

остатък, в размер на 23 920 лева, от дългосрочен банков кредит, 

усвоен след одобрение с Решение № 583 от Протокол № 44 от 

24.06.2014 г. на Общински съвет Разград, както следва: 

1.1. Улица „Шести септември“ в град Разград, от улица „Дунав“ 

до улица „Станка Николица“ – дължина 170 метра; 
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1.2. Улица „Иван Вазов“ в град Разград, от улица „Неофит 

Рилски“ до тупик – дължина 120 метра; 

1.3. Улица „Чавдар войвода“ в град Разград, от улица „Любен 

Каравелов“ до тупик – дължина 100 метра до блок „Чавдар“. 

2. Поредността на изпълнение на обектите да се уточни след 

определяне на изпълнител на обществената поръчка, съобразно 

ценовата му оферта и остойностяването на обектите в рамките на 

остатъка от 23 920 лева. 

3. Възлага на Кмета на общината да включи обектите в Разчета за 

капиталовите разходи на Община Разград за 2018 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 в срока и по реда на АПК пред 

Административен съд Разград. 

 

С Т А Т И Я  12 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към докладна записка с входящ номер 584. 

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

Относно: Продължаване срока на настаняване и наемното 

правоотношение с наематели на жилищни имоти – частна общинска 

собственост. 

Заповядайте. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми общински съветници, 

Със Заповед на Кмета на Община Разград от 2011 година са настанени 

Даринка Йорданова Пенева и членовете на семейството й Ресмия Хасан 

Адем, Себатие Хюсмен Еюб . През 2012 година са сключени договори за 
отдаване под наем за срок от три години, считано до 06.01.2015 година. Със 
следваща заповед на кмета са настанени. Срокът на правоотношенията е 
удължен с три години до 06.01.2018 година, за което е сключен анекс. Към 

тази дата изтича договорът за наем, поради което наемателите са подали 

заявление за продължаване на наемните правоотношения. 
Комисията по чл.3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград е 

разгледала подадените заявления и приложените към тях документи и след 

извършена проверка е установила, че лицата отговарят на условията за 
настаняване в общинско жилище и към момента на подаване на 
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заявленията, както и към настоящия момент нямат неразплатени 

задължения по сключените договори за наем. Същата е взела решения за 
продължаване срока на наемните правоотношения с подалите заявления 
наематели. 

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, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

решение: 
            І . Продължава с 4 /четири/ години срока на настаняване и наемните 
правоотношения на наематели на жилищни имоти – частна общинска 
собственост, както следва:  
           1. Даринка Йорданова Пенева /двучленно семейство/ - наемател на 
общинско жилище, находящо се на адрес: гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.1, 

вх.Ж, ет.7, ап.19 /двустаен апартамент/ до 06.01.2022 година.  

           2. Ресмия Хасан Адем /едночленно семейство/ - наемател на 
общинско жилище, находящо се на адрес: гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл.22, 

вх.Б, ет.8, ап.23 /двустаен апартамент/ до 06.01.2022 година.  

           3. Себатие Хюсмен Еюб /двучленно семейство/ - наемател на 
общинско жилище, находящо се на адрес: гр.Разград, ул. „Абритус” № 29, 

вх.А, ет.4, ап.17 /двустаен апартамент/ до 06.01.2022 година.  

 ІІ. Поради настъпили промени в жилищната нужда на посочените в т. 
І от настоящото решение наематели, съгласно предвидените в чл.13 от 
Наредба № 17 на Общински съвет Разград норми за жилищно 

задоволяване, при възможност на същите да им бъдат предоставени 

гарсониери. При липса на свободни такава, да се приложи разпоредбата на 
чл.13, ал.6 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград. 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди за 
продължаване срока на настаняване в общинските жилища на наемателите 
по точка І и сключи анекси към договорите за наем за продължаване на 
наемните правоотношения. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Каня господин Анастасов, да докладва за становището 

на комисията по собственост. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, проекта за решение 
бе подкрепен. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И господин Монев, комисия по законност или някой от комисията по 

законност. Къде е папката. 
 

Г-н Мариан Иванов – член на ПК 

Аз ще докладвам, господин Председател. Докладна записка с входящ 

номер 584 е разгледана и гласувана по следния начин - 6 гласа „ЗА“, без 
„против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Въпроси? Няма. Мнения и съображения? Няма. 
Обявявам режим на гласуване. Моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

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 +   
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28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 483 

 

Със Заповед № 3436 от 21.12.2011 г. на Кмета на Община Разград в 

жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Разград, 

ж.к. „Орел”, бл.1, вх.Ж, ет.7, ап.19 са настанени Даринка Йорданова 

Пенева и членовете на семейството й, за който на 06.01.2012 г. е 
сключен Договор за отдаване под наем на жилищен имот – частна 

общинска собственост за срок от 3 /три/ години, считано до 06.01.2015 г. 

С последваща заповед на Кмета на Община Разград от 2015 г., срокът 

на наемното правоотношение е продължен с 3 /три/ години – до 

06.01.2018 г., за което е сключен Анекс към договора за отдаване под 

наем. Към тази дата изтича срокът на договора за наем в рамките на 

шестте години, поради което от наемателката е подадено Заявление с 

вх. № АО-05-03-8790 от 30.10.2017 г. за продължаване на наемното 

правоотношение.  

Със Заповед № 3441 от 21.12.2011 г. на Кмета на Община Разград в 

жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Разград, 

ж.к. „Орел”, бл.22, вх.Б, ет.8, ап.23 е настанена Ресмия Хасан Адем, като 

на 06.01.2012 г. е сключен Договор за отдаване под наем на жилищен 

имот – частна общинска собственост за срок от 3 /три/ години, считано 

до 06.01.2015 г. С последваща заповед на Кмета на Община Разград от 

2015 г., срокът на наемното правоотношение е продължен с 3 /три/ 

години – до 06.01.2018 г., за което е сключен Анекс към договора за 

отдаване под наем. Към тази дата изтича срокът на договора за наем в 

рамките на шестте години, поради което от наемателката е подадено 

Заявление с вх. № АО-05-03-8515 от 20.10.2017 г. за продължаване на 

наемното правоотношение.  

Със Заповед № 3442 от 21.12.2011 г. на Кмета на Община Разград в 

жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Разград, 

ул. „Абритус” № 29, вх.А, ет. 4, ап.17 е настанена Себатие Хюсмен Еюб 

и членовете на семейството й, за който на 06.01.2012 г. е сключен 

Договор за отдаване под наем на жилищен имот – частна общинска 

собственост за срок от 3 /три/ години, считано до 06.01.2015 г. С 

последваща заповед на Кмета на Община Разград от 2015 г., срокът на 
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наемното правоотношение е продължен с 3 /три/ години – до 06.01.2018 

г., за което е сключен Анекс към договора за отдаване под наем. Към 

тази дата изтича срокът на договора за наем в рамките на шестте 
години, поради което от наемателката е подадено Заявление с вх. № 

АО-05-03-8548 от 23.10.2017 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 

подадените заявления и приложените към тях документи и след 

извършена проверка е установила, че лицата отговарят на условията за 

настаняване в общинско жилище и към момента на подаване на 

заявленията, както и към настоящия момент нямат неразплатени 

задължения по сключените договори за наем. Същата е взела решения 

за продължаване срока на наемните правоотношения с подалите 
заявления наематели. 

           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 20 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма, 

   

Р Е Ш И: 

 

            І . Продължава с 4 /четири/ години срока на настаняване и 

наемните правоотношения на наематели на жилищни имоти – частна 

общинска собственост, както следва:  

           1. Даринка Йорданова Пенева /двучленно семейство/ - наемател 

на общинско жилище, находящо се на адрес: гр.Разград, ж.к. „Орел”, 

бл.1, вх.Ж, ет.7, ап.19 /двустаен апартамент/ до 06.01.2022 година.  

           2. Ресмия Хасан Адем /едночленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище, находящо се на адрес: гр.Разград, ж.к. „Орел”, 

бл.22, вх.Б, ет.8, ап.23 /двустаен апартамент/ до 06.01.2022 година.  

           3. Себатие Хюсмен Еюб /двучленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище, находящо се на адрес: гр.Разград, ул. „Абритус” № 

29, вх.А, ет.4, ап.17 /двустаен апартамент/ до 06.01.2022 година.  

 ІІ. Поради настъпили промени в жилищната нужда на 

посочените в т. І от настоящото решение наематели, съгласно 

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

норми за жилищно задоволяване, при възможност на същите да им 



193 

 

бъдат предоставени гарсониери. При липса на свободни такава, да се 
приложи разпоредбата на чл.13, ал.6 от Наредба № 17 на Общински 

съвет Разград. 

           ІІІ. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди за 

продължаване срока на настаняване в общинските жилища на 

наемателите по точка І и сключи анекси към договорите за наем за 

продължаване на наемните правоотношения. 

           

 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. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Още веднъж пояснявам, че съгласно нашия правилник при явно 

гласуване с електронната система, то е и поименно и така ще бъде 
отразено в протокола, както и всички други гласувания. 

 

С Т А Т И Я  13 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме по нататък. Следва докладна записка с входящ номер 

585. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева - Маринова – 

заместник – кмет на Община Разград 

Относно: Провеждане на публичен търг за продажба на имот – 

частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 61710.505.508.1.51 по кадастралната карта на 

гр.Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 
собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 61710.505.508.1.51 по кадастралната карта на гр.Разград, с 
площ от 86,24 кв.м, с адрес: гр.Разград, ул.„Тимок” № 1, вх.А, ет.3, ап.10, с 
предназначение: Жилище, апартамент, с прилежащи части: изба 11,51 кв.м. 

и 5,56 % ид. ч. от общите части на сградата.  
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Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 2835  от 
15.11.2017 г. и е включен в Програмата за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2017 г. за продажба. 

Изготвена е пазарна оценка за имота от „Регпал” ЕООД – оценител 

на недвижими имоти, съгласно сертификат рег. № 900300013/14.12.2009 г. 
на Камарата на независимите оценители в България, която е в размер на 34 

258,00 лв. /тридесет и четири хиляди двеста петдесет и осем лева/ без ДДС.  

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от ДОПК 

с изх. № 6705004622/14.11.2017 г. на Община Разград данъчната оценка на 
имота е в размер на 29 721,30 лв. /двадесет и девет хиляди седемстотин 

двадесет и един лева и тридесет 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.8, 

ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.26, 

ал.3, чл.27 и чл.28 от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост, предлагам на Общински съвет Разград да приеме следното 

решение: 
1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2835/15.11.2017 г., представляващ самостоятелен обект в 
сграда с идентификатор 61710.505.508.1.51 по кадастралната карта на 
гр.Разград, с площ от 86,24 кв.м, с адрес: гр.Разград, ул.„Тимок” № 1, вх.А, 

ет.3, ап.10, с предназначение: Жилище, апартамент, с прилежащи части: 

изба 11,51 кв.м. и 5,56 % ид. ч. от общите части на сградата, с граници: за 
обекта: на същия етаж: 61710.505.508.1.16; 61710.505.508.1.13; под обекта: 
61710.505.508.1.6; 61710.505.508.1.5; над обекта: няма, за избата: ляво – 

изба № 6, дясно – стълбище; горе – партерен етаж, с начална тръжна цена, 
определена от оценител на имоти в размер на 34 258,00 лв. /тридесет и 

четири хиляди двеста петдесет и осем лева/ без ДДС, при данъчна оценка в 
размер на 29 721,30 лв. /двадесет и девет хиляди седемстотин двадесет и 

един лева и тридесет стотинки/. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и сключи 

договор въз основа на резултатите от проведения търг. 
Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви, госпожо Георгиева. Господин Анастасов, 
информирайте за становището на комисията по собственост. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

проекта за решение. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И за комисията по законност, господин Мариан Иванов. 

 

Г-н Мариан Иванов – член на ПК 

Благодаря, господин Председател. Докладна записка с входящ номер 

585 е подкрепена със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Въпроси към вносителя, имате ли? Няма. Мнения и съображения? 

Няма. Пристъпваме към гласуване. Моля гласувайте. 
 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Председател, да прегласуваме. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, тъй като имаше съветници, които са отвън, обявявам повторно 

гласуване на ново. Момент, изчакайте да се настрои системата. По 

докладна записка с входящ номер 585. Необходимо е освен да е поименно, 

което си е по електронната система, съгласно чл.78 абзац последен от 
нашия правилник и за да е прието минимум 17. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   
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18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

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 Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 484 

 

Община Разград е собственик на имот – частна общинска 

собственост представляващ самостоятелен обект в сграда с 
идентификатор 61710.505.508.1.51 по кадастралната карта на 

гр.Разград, с площ от 86,24 кв.м, с адрес: гр.Разград, ул.„Тимок” № 1, 

вх.А, ет.3, ап.10, с предназначение: Жилище, апартамент, с 
прилежащи части: изба 11,51 кв.м. и 5,56 % ид. ч. от общите части на 

сградата. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2835  от 15.11.2017 г. и е включен в Програмата за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 г. за продажба. 

Изготвена е пазарна оценка за имота от „Регпал” ЕООД – 

оценител на недвижими имоти, съгласно сертификат рег. № 

900300013/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в 

България, която е в размер на 34 258,00 лв. /тридесет и четири хиляди 

двеста петдесет и осем лева/ без ДДС.  

Съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ал.1 от 

ДОПК с изх. № 6705004622/14.11.2017 г. на Община Разград данъчната 

оценка на имота е в размер на 29 721,30 лв. /двадесет и девет хиляди 

седемстотин двадесет и един лева и тридесет 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.8, ал.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.26, ал.3, чл.27 и чл.28 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
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с имоти и вещи – общинска собственост, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 18 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 

Р Е Ш И: 

 

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на 

имот – частна общинска собственост, актуван с Акт за частна 

общинска собственост № 2835/15.11.2017 г., представляващ 

самостоятелен обект в сграда с идентификатор 61710.505.508.1.51 по 

кадастралната карта на гр.Разград, с площ от 86,24 кв.м, с адрес: 

гр.Разград, ул.„Тимок” № 1, вх.А, ет.3, ап.10, с предназначение: 

Жилище, апартамент, с прилежащи части: изба 11,51 кв.м. и 5,56 % 

ид. ч. от общите части на сградата, с граници: за обекта: на същия 

етаж: 61710.505.508.1.16; 61710.505.508.1.13; под обекта: 

61710.505.508.1.6; 61710.505.508.1.5; над обекта: няма, за избата: ляво – 

изба № 6, дясно – стълбище; горе – партерен етаж, с начална тръжна 

цена, определена от оценител на имоти в размер на 34 258,00 лв. 

/тридесет и четири хиляди двеста петдесет и осем лева/ без ДДС, при 

данъчна оценка в размер на 29 721,30 лв. /двадесет и девет хиляди 

седемстотин двадесет и един лева и тридесет стотинки/. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и 

сключи договор въз основа на резултатите от проведения търг. 

 

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  14 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към докладна записка с входящ номер 586. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева - Маринова – 

заместник – кмет на Община Разград 

Относно: Продажба на имот – частна общинска собственост на     

собствениците на законно построената в него сграда. 

Госпожо Георгиева, информирайте общинските съветници за 
предмета на докладната записка. 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Благодаря. 
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Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Неждет Ахмед Мустафа и Алие Ахмедова Мустафова са 
собственици на законно построена сграда, съгласно Нотариален акт за 
собственост на недвижим имот от 2010 г. 

Сградата е изградена в поземлен имот № 541 в кв.38 по кадастралния 
план на с.Дянково, община Разград, одобрен със Заповед № 25 от 1969 г. 
от Окръжен народен съвет – Разград, с адрес: с. Дянково, община Разград, 

ул.„Йордан Йовков” № 3 и с площ от 1 587,00 кв.м. Имотът е актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 2836/28.11.2017 г.  

С молба до Община Разград собствениците на сградата са изявили 

желание да закупят гореописания имот. 
 Изготвена е пазарна оценка, която е в размер на 8 170,00 лв.  без 
ДДС. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка, същата е в размер на 7 

131,20 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.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, предлагам на 
Общински съвет Разград да вземе следното решение: 
 1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска собственост, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2836/28.11.2017 г., 
представляващ поземлен имот № 541 в кв.38 по кадастралния план на 
с.Дянково, общ.Разград, одобрен със Заповед № 25 от 1969 г. от Окръжен 

народен съвет – Разград, с адрес: с. Дянково, община Разград, ул.„Йордан 

Йовков” № 3 и с площ от 1 587,00 кв.м., при граници на имота: улица 
„Йордан Йовков” и имоти №№ 538, 540 и 542 на собствениците на законно 

построената в него сграда – Неждет Ахмед Мустафа и Алие Ахмедова 
Мустафова, на цена в размер на 8 170,00 лв. /осем хиляди сто и седемдесет  
лева/ без ДДС, представляваща пазарната оценка на имота, определена от 
оценител на недвижими имоти, при  данъчна оценка в размер на 7 131,20 

лв. /седем хиляди сто тридесет и един лева и двадесет  стотинки/. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград за издаде заповед и сключи 

договор за продажба на имота, описан в т.1. 

Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Сега ще чуем становището на двете комисии. Първо комисия по 

собственост. Господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 
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С 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепи 

проекта за решение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. И комисията по законност, господин Мариан Иванов. 

 

Г-н Мариан Иванов – член на ПК 

Благодаря, господин Председател. Докладна записка с входящ номер 

586 е подкрепена със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси има ли? Няма желаещи за въпроси. Мнения и 

съображения? Също няма. Обявявам режим на гласуване. Моля 
гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

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 Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 485 

 

Неждет Ахмед Мустафа и Алие Ахмедова Мустафова са 

собственици на законно построена сграда, съгласно Нотариален акт за 

собственост на недвижим имот, придобит по давностно владение № 

140 от 03.05.2010 г., том 1, рег.№ 1521, дело № 90 на нотариус Бойчо 

Костов, с район на действие Районен съд Разград, с рег.№ 282 по 

регистъра на Нотариалната камара.  

Сградата е изградена в поземлен имот № 541 в кв.38 по 

кадастралния план на с.Дянково, община Разград, одобрен със 
Заповед № 25 от 1969 г. от Окръжен народен съвет – Разград, с адрес: с. 

Дянково, община Разград, ул.„Йордан Йовков” № 3 и с площ от 1 

587,00 кв.м. Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост 

№ 2836/28.11.2017 г.  

С молба до Община Разград, с вх.№АО-05-03-7908/02.10.2017 г. 

собствениците на сградата са изявили желание да закупят 

гореописания имот. 

 Изготвена е пазарна оценка от „Регпал” ЕООД гр.Разград – 

оценител на недвижими имоти, съгласно сертификат рег.№ 

900300013/14.12.2009 г. на Камарата на независимите оценители в 

България, която е в размер на 8 170,00 лв. /осем хиляди сто и 

седемдесет лева/ без ДДС. Съгласно Удостоверение за данъчна оценка 

по чл. 264, ал. 1 от ДОПК, с изх.№ 6705004682/17.11.2017 г. на Община 

Разград, данъчната оценка на имота е в размер на 7 131,20 лв. /седем 

хиляди сто тридесет и един лева и двадесет  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 
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гласуване, със 17 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

няма, 

Р Е Ш  И : 

 

 1. Да се извърши продажба на имот – частна общинска 

собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2836/28.11.2017 г., представляващ поземлен имот № 541 в кв.38 по 

кадастралния план на с.Дянково, общ.Разград, одобрен със Заповед № 

25 от 1969 г. от Окръжен народен съвет – Разград, с адрес: с. Дянково, 

община Разград, ул.„Йордан Йовков” № 3 и с площ от 1 587,00 кв.м., 

при граници на имота: улица „Йордан Йовков” и имоти №№ 538, 540 

и 542 на собствениците на законно построената в него сграда – Неждет 

Ахмед Мустафа и Алие Ахмедова Мустафова, на цена в размер на 

8 170,00 лв. /осем хиляди сто и седемдесет  лева/ без ДДС, 

представляваща пазарната оценка на имота, определена от оценител 

на недвижими имоти, при  данъчна оценка в размер на 7 131,20 лв. 

/седем хиляди сто тридесет и един лева и двадесет  стотинки/. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград за 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  15 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към докладна записка с входящ номер 587. 

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева - Маринова – 

заместник – кмет на Община Разград 

Относно: Продажба на имоти - частна общинска собственост, 

находящи се в землището на гр. Разград чрез публични търгове с 
тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 

Заповядайте, Госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Благодаря. 
Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми общински съветници, 
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Получени са молби от граждани с искане за закупуване на поземлени  

имоти – частна общинска собственост, находящи се в земите по § 4 от 
Преходни и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи /ПЗР на ЗСПЗЗ/ в землището на гр. 

Разград, които са декларирали намерението си за участие в тръжна 
процедура за продажба. Молбите са разгледани 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, която 

е приела решение с предложение за удовлетворяване на исканията и 

провеждане на тръжни процедури. 

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.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.27 и 

чл.28 от Наредба  № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, 
предлагам на Общинският съвет Разград да приеме следното решение: 

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за продажба 
на имоти – частна общинска собственост, по реда на глава седма от 
Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, както следва: 
1.1. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна общинска 

собственост № 2815/26.07.2017 година, с идентификатор 61710.606.4400 по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 355 

м2
, категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Стражецки лозя”, 

землището на гр. Разград, при начална тръжна цена в размер на 531.00 лв., 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
имоти, при данъчна оценка в размер на 112.10 лева; 

1.2. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна общинска 
собственост № 2832/31.10.2017 година, с идентификатор 61710.606.4759 по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 588 

м2 
, категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Стражецки лозя”, 

землището на гр. Разград, при начална тръжна цена в размер на 890.00 лв., 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
имоти, при данъчна оценка в размер на 185.70 лева; 

1.3. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна общинска 
собственост № 2830/31.10.2017година, с идентификатор 61710.607.3872  по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 461 

м2
, категория на земята - VІ (шеста), в местността „Изгрев”, землището на 

гр. Разград, при начална тръжна цена в размер на 428.00 лв., 
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представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
имоти, при данъчна оценка в размер на 91.50 лева; 

1.4. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна общинска 
собственост № 2831/31.10.2017 година, с идентификатор 61710.607.3893 по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията: Земеделска  и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 639 

м2
, категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Изгрев”, землището 

на гр. Разград, , при начална тръжна цена в размер на 956.00 лв., 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
имоти, при данъчна оценка в размер на 201.90 лева; 

1.5. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна общинска 
собственост № 2829/31.10.2017 година, с идентификатор 61710.609.3082  

по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Неизползвана нива 
/угар, орница/, с площ от 706 м2

, категория на земята - ІV (четвърта), в 

местността „Арменски лозя”, землището на гр. Разград, , при начална 
тръжна цена в размер на 1056.00 лв., представляваща пазарна оценка на 
земята, определена от оценител на имоти, при данъчна оценка в размер на 
122.90 лева; 

1.6. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна общинска 
собственост № 1522/13.02.2013 година, с идентификатор 61710.614.2834  

по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 1237 

м2
, категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Исперихски път”, 

землището на гр. Разград, , при начална тръжна цена в размер на 1868.00 

лв., представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
имоти, при данъчна оценка в размер на 347.30 лева; 

1.7. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна общинска 
собственост № 410/10.11.2008 година, с идентификатор 61710.614.2963  по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 1061 

м2
, категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Исперихски път”, 

землището на гр. Разград, , при начална тръжна цена в размер на 1602.00 

лв., представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
имоти, при данъчна оценка в размер на 322.80 лева; 

1.8. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна общинска 
собственост № 2817/26.07.2017 година, с идентификатор 61710.619.43  по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 536 

м2
, категория на земята - V (пета), в местността „Чуката”, землището на гр. 

Разград, , при начална тръжна цена 628.00 лв., представляваща пазарна 
оценка на земята, определена от оценител на имоти, при данъчна оценка 
115.80 лева; 
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1.9. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна общинска 
собственост № 2816/26.07.2017 година, с идентификатор 61710.619.44  по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 
територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 553 

м2
, категория на земята - V (пета), в местността „Чуката”, землището на гр. 

Разград, при начална тръжна цена 648.00 лв., представляваща пазарна 
оценка на земята, определена от оценител на имоти, при данъчна оценка 
119.40 лева. 

2. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 
сключи договори със спечелилите търговете за продажба на имотите, 
описани в т.1. 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Да чуем становището на постоянната комисия по 

собственост. Господин председател на комисията. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И за комисията по законност, господин Иванов. 

 

Г-н Мариан Иванов – член на ПК 

Благодаря господин Председател. Настоящата докладна записка е 
подкрепена със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси? Няма. Мнения и предложения? Няма. Обявявам 

режим на гласуване. Моля гласувайте по докладната записка. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   
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7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

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 Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 486 

 

Във връзка с реализиране на разпоредбата на §4 от ПЗР на 

ЗСПЗЗ, земеделските земи, предoставени за ползване на граждани по 

силата на актовете, посочени в цитирания параграф, са обособени 

като поземлени имоти – земеделска земя, по кадастралната карта  на 

землището на  гр. Разград, община Разград. 

Получени са молби за участие в търг, които се отнасят за 

продажбата на такива имоти – частна общинска собственост, с 
идентификатори, както следва:  

61710.606.4400, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ  от 355 м2
,  в 

местността „Стражецки лозя”; 
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61710.606.4759, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе,  с площ  от 588 м2
,  в 

местността „Стражецки лозя”; 

61710.607.3872, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ  от  461 м2
,  в 

местността „Изгрев”; 

61710.607.3893, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване:  Лозе, с  площ от  639 м2
, в 

местността „Изгрев”; 

61710.609.3082, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Неизползвана нива /угар, 

орница/, с площ  от 706 м2
, в местността „Арменски лозя”; 

61710.614.2834, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ 1237 м2
,  в 

местността „Исперихски път”; 

61710.614.2963, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ 1061 м2
,  в 

местността „Исперихски път”; 

61710.619.43, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ 536 м2
,  в 

местността „Чуката”; 

61710.619.44, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе,  с площ 553 м2
,  в 

местността „Чуката”. 

Изготвени са пазарни оценки на имотите от инж.Невяна 

Иванова Найденова-Ненова – оценител на земеделски земи съгласно 

Сертификат рег.№ 810100049/01.12.2010 г. от Камарата на 

независимите оценители в България. Издадени са удостоверения за 

данъчна оценка на имотите по чл.264, ал.1 от Данъчно-осигурителен 

процесуален кодекс /ДОПК/  

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.4, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за 

общинската собственост, чл.27 и чл.28 от Наредба  № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост, Общинският съвет Разград, след 

поименно гласуване, със 17 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали 

се“ – няма,  

Р Е Ш И : 

 

1. Да се проведат публични търгове с тайно наддаване за 

продажба на имоти – частна общинска собственост, по реда на глава 

седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
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управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, 

както следва: 

1.1. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2815/26.07.2017 година, с идентификатор 

61710.606.4400 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и шест точка четири хиляди и четиристотин) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 

355 м2 
(триста петдесет и пет квадратни метра), категория на земята - 

ІV (четвърта), в местността „Стражецки лозя”, землището на гр. 

Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.606.5153, 

61710.606.4395,  61710.606.4394, 61710.606.4399 и 61710.606.4401, при 

начална тръжна цена в размер на 531.00 лв. /петстотин тридесет и 

един  лева/, представляваща пазарна оценка на земята, определена от 

оценител на имоти, при данъчна оценка в размер на 112.10 лева (сто и 

дванадесет лева и десет стотинки); 

1.2. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2832/31.10.2017 година, с идентификатор 

61710.606.4759 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и шест точка четири хиляди седемстотин петдесет и девет) 

по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 

588 м2 
(петстотин осемдесет и осем квадратни метра), категория на 

земята - ІV (четвърта), в местността „Стражецки лозя”, землището на 

гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.606.4747, 

61710.606.5055, 61710.606.4760 и 61710.606.5056, при начална тръжна 

цена в размер на 890.00 лв. /осемстотин и деветдесет лева/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

имоти, при данъчна оценка в размер на 185.70 лева (сто осемдесет и 

пет лева и седемдесет стотинки); 

1.3. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2830/31.10.2017година, с идентификатор 

61710.607.3872 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и седем точка три хиляди осемстотин седемдесет и две) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 

461 м2 
(четиристотин шестдесет и един квадратни метра), категория на 

земята - VІ (шеста), в местността „Изгрев”, землището на гр. Разград, 

при съседи: имоти с идентификатори 61710.607.3871, 61710.607.6008, 

61710.607.4722 и 61710.607.4745, при начална тръжна цена в размер на 

428.00 лв. /четиристотин двадесет и осем лева/, представляваща 

пазарна оценка на земята, определена от оценител на имоти, при 
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данъчна оценка в размер на 91.50 лева (деветдесет и един лева и 

петдесет стотинки); 

1.4. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2831/31.10.2017 година, с идентификатор 

61710.607.3893 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и седем точка три хиляди осемстотин деветдесет и три) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията: Земеделска  и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 

639 м2 
(шестстотин тридесет и девет квадратни метра), категория на 

земята - ІV (четвърта), в местността „Изгрев”, землището на гр. 

Разград, при съседи: имоти с идентификатори 61710.607.3894, 

61710.607.4722, 61710.607.3954 и 61710.607.3955, при начална тръжна 

цена в размер на 956.00 лв. /деветстотин петдесет и шест лева/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 

имоти, при данъчна оценка в размер на 201.90 лева (двеста и един лева 

и деветдесет стотинки); 

1.5. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2829/31.10.2017 година, с идентификатор 

61710.609.3082 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и девет точка три хиляди осемдесет и две) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Неизползвана 

нива /угар, орница/, с площ от 706 м2 
(седемстотин  и шест квадратни 

метра), категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Арменски 

лозя”, землището на гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 

61710.609.4796, 61710.609.3083, 61710.609.3084, 61710.609.4801 и 

61710.609.3073, при начална тръжна цена в размер на 1056.00 лв. 

/хиляда петдесет и шест лева/, представляваща пазарна оценка на 

земята, определена от оценител на имоти, при данъчна оценка в 

размер на 122.90 лева (сто двадесет и два лева и деветдесет стотинки); 

1.6. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 1522/13.02.2013 година, с идентификатор 

61710.614.2834 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и четиринадесет точка две хиляди осемстотин тридесет и 

четири) по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно 

предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 

ползване: Лозе, с площ от 1237 м2 
(хиляда двеста тридесет и седем 

квадратни метра), категория на земята - ІV (четвърта), в местността 

„Исперихски път”, землището на гр. Разград, при съседи: имоти с 
идентификатори 61710.614.2733, 61710.614.2724, 61710.614.2833 и 

61710.614.2725, при начална тръжна цена в размер на 1868.00 лв. 

/хиляда осемстотин шестдесет и осем лева/, представляваща пазарна 

оценка на земята, определена от оценител на имоти, при данъчна 
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оценка в размер на 347.30 лева (триста четиридесет и седем лева и 

тридесет стотинки); 

1.7. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 410/10.11.2008 година, с идентификатор 

61710.614.2963 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и четиринадесет точка две хиляди деветстотин шестдесет 

и три) по кадастралната карта на гр. Разград, с трайно 

предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 

ползване: Лозе, с площ от 1061 м2 
(хиляда шестдесет и един квадратни 

метра), категория на земята - ІV (четвърта), в местността „Исперихски 

път”, землището на гр. Разград, при съседи: имоти с идентификатори 

61710.614.2771, 61710.614.2058, 61710.614.2055, 61710.614.2773, 

61710.614.2053 и 61710.817.236, при начална тръжна цена в размер на 

1602.00 лв. /хиляда шестстотин и два лева/, представляваща пазарна 

оценка на земята, определена от оценител на имоти, при данъчна 

оценка в размер на 322.80 лева (триста двадесет и два лева и осемдесет 

стотинки); 

1.8. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2817/26.07.2017 година, с идентификатор 

61710.619.43 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и деветнадесет точка четиридесет и три) по кадастралната 

карта на гр. Разград, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 536 м2 

(петстотин тридесет и шест квадратни метра), категория на земята - V 

(пета), в местността „Чуката”, землището на гр. Разград, при съседи: 

имоти с идентификатори 61710.619.52, 61710.619.51, 61710.619.44,  

61710.619.155 и 61710.619.42, при начална тръжна цена 628.00 лв. 

/шестстотин двадесет и осем лева/, представляваща пазарна оценка на 

земята, определена от оценител на имоти, при данъчна оценка 115.80 

лева (сто и петнадесет лева и осемдесет стотинки); 

1.9. Имот - частна общинска собственост по Акт за частна 

общинска собственост № 2816/26.07.2017 година, с идентификатор 

61710.619.44 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка 

шестстотин и деветнадесет точка четиридесет и четири) по 

кадастралната карта на гр. Разград, с трайно предназначение на 

територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Лозе, с площ от 

553 м2 
(петстотин петдесет и три квадратни метра), категория на 

земята - V (пета), в местността „Чуката”, землището на гр. Разград, 

при съседи: имоти с идентификатори 61710.619.51, 61710.619.196, 

61710.619.179, 61710.619.45, 61710.619.155 и 61710.619.43, при начална 

тръжна цена 648.00 лв. /шестстотин четиридесет и осем лева/, 

представляваща пазарна оценка на земята, определена от оценител на 
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имоти, при данъчна оценка 119.40 лева (сто и деветнадесет лева и 

четиридесет стотинки. 

 2. Възлага на кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 

сключи договори със спечелилите търговете за продажба на имотите, 
описани в т.1. 

 

Настоящoто 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 в срока и по реда на АПК пред 

Административен съд – Разград. 

 

С Т А Т И Я  16 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към докладна записка с входящ номер 588. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов - Маринова – 

заместник – кмет на Община Разград 

Относно: Провеждане на публично оповестен неприсъствен 

конкурс за отдаване под наем на имот – публична общинска 

собственост. 

Заповядайте, господин Хасанов, да представите Вашето 

предложение. 
 

Г-н Ердинч Хасанов – заместник – кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Председател, 

Госпожи и господа общински съветници, 

Община Разград е собственик на имот – публична общинска 
собственост, находящ се в с. Дряновец, община Разград, ул. „Братя 
Миладинови” № 2, представляващ двуетажна масивна сграда – „Здравна 
служба” със ЗП 200 кв.м., съгласно Акт за публична общинска собственост 
№ 10 от 18.02.2000 г. Част от имота, представляваща лекарски кабинет, 
манипулационна, чакалня и сервизно помещение с обща застроена площ от 
51,81 кв.м., е предмет на договор за наем, който изтича на 15.02.2018 г. 

На свое заседание комисията по чл.2 от Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 

– общинска собственост, се е произнесла с решение за обявяване на 
конкурс за отдаване под наем по реда на Наредба № 2 на Общински съвет 
– Разград, за срок от 10 години на посочения по-горе имот. 

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. 

14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 
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Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, предлагам да 
вземете следното решение: 

1. Да се проведе публично оповестен неприсъствен конкурс по реда 
на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост за 
отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от имот - публична 
общинска собственост, актуван с Акт за общинска собственост № 10 от 
18.02.2000 г., представляваща лекарски кабинет, манипулационна, чакалня 
и сервизно помещение с обща застроена площ от 51,81 кв. м., разположени 

на първия етаж в югоизточната част на двуетажна масивна сграда – 

„Здравна служба”, при граници на частта от имота: югозапад – тревни 

площи и стълбище; югоизток – тревна площ; североизток – 

стоматологичен кабинет, чакалня и манипулационна, с адрес на имота: с. 
Дряновец, община Разград, ул. „Братя Миладинови” № 2, на 
общопрактикуващи лекари, сключили договор с НЗОК, чрез РЗОК гр. 

Разград за оказване на първична извънболнична медицинска помощ, при 

начална месечна наемна цена в размер на 21,76 лева /двадесет и един лева 
и седемдесет и шест стотинки/ с включено ДДС.   

Приключих. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Три комисии трябва да докладват становище. Най-

напред комисията по собственост,господин Анастасов. 

 

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 и за комисията по законност, господин Иванов. 

 

Г-н Мариан Иванов – член на ПК 

Благодаря, господин Председател. 

Настоящата докладна е подкрепена с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и без 
„въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и комисията по здравеопазване. Кой ще докладва от 
комисията. заповядайте, господин Стефанов. 

 

Г-н Стефан Стефанов – заместник – председател на ПК 
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Господин Председател, с 6 гласа „ЗА“, „против“ и „въздържали се“ 

няма. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси имате ли, към господин Хасанов? Няма. 
Предложения? Също няма. Обявявам режим на гласуване. Моля 
гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

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 Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   
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33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 487 

 

Община Разград е собственик на имот – публична общинска 

собственост, находящ се в с. Дряновец, община Разград, ул. „Братя 

Миладинови” № 2, представляващ двуетажна масивна сграда – 

„Здравна служба” със ЗП 200 кв.м., съгласно Акт за публична 

общинска собственост № 10 от 18.02.2000 г. Част от имота, 

представляваща лекарски кабинет, манипулационна, чакалня и 

сервизно помещение с обща застроена площ от 51,81 кв.м., е предмет 

на договор за наем, който изтича на 15.02.2018 г. 

На свое заседание комисията по чл.2 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост, се е произнесла с решение за 

обявяване на конкурс за отдаване под наем по реда на Наредба № 2 на 

Общински съвет – Разград, за срок от 10 години на посочения по-горе 
имот.   

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. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 

15, 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 18 

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

 

РЕШИ:   

   

1. Да се проведе публично оповестен неприсъствен конкурс по 

реда на глава седма от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за 

придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 

собственост за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част 

от имот - публична общинска собственост, актуван с Акт за общинска 

собственост № 10 от 18.02.2000 г., представляваща лекарски кабинет, 

манипулационна, чакалня и сервизно помещение с обща застроена 

площ от 51,81 кв. м., разположени на първия етаж в югоизточната 

част на двуетажна масивна сграда – „Здравна служба”, при граници 

на частта от имота: югозапад – тревни площи и стълбище; югоизток – 

тревна площ; североизток – стоматологичен кабинет, чакалня и 

манипулационна, с адрес на имота: с. Дряновец, община Разград, ул. 
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„Братя Миладинови” № 2, на общопрактикуващи лекари, сключили 

договор с НЗОК, чрез РЗОК гр. Разград за оказване на първична 

извънболнична медицинска помощ, при начална месечна наемна цена 

в размер на 21,76 лева /двадесет и един лева и седемдесет и шест 

стотинки/ с включено ДДС.   

 

2. Възлага на Кмета на Община Разград да проведе публично 

оповестен конкурс за отдаване под наем на имота описан в т.1 и въз 
основа на резултатите от него да издаде заповед и сключи договор за 

наем. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

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

Административен съд Разград. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С така обявеният резултат е налице необходимото мнозинство, 

проведено при явно гласуване и докладната записка се приема с 18 „ЗА“. 

Продължаваме по нататък. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

И поименно. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Разбира се, както вече споменах чл. 78 при този режимна гласуване 
всички гласувания са поименни и в този случай също. 

 

С Т А Т И Я  17 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към докладна записка с входящ номер 607. 

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

Относно: Преобразуване чрез вливане на Центъра за подкрепа за 

личностно развитие - Междуучилищен център по трудово – 

политехническо обучение, гр. Разград в Центъра за подкрепа за 

личностно развитие - Център за ученическо, техническо и научно 

творчество, гр. Разград. 

Заповядайте, господин Василев. 

 



215 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. 

На територията на община Разград осъществяват дейност 4 (четири) 

центъра за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/: ЦПЛР - Център за 
ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ), ЦПЛР - Център за 
работа с деца (ЦРД), ЦПЛР - Ученическа спортна школа „Руси Бухтев” 

(УСШ) и ЦПЛР - Междуучилищен център по трудово – политехническо 

обучение (МУЦ по ТПО), без центровете по чл. 49, ал. 3 и ал. 4 от Закона 
за предучилищното и училищното образование. 

  Разпоредбата на чл. 17 от Наредба за финансирането на институциите 
в системата на предучилищното и училищното образование на МОН 

определя условията за финансиране на заниманията по интереси, 

организирани от центровете за подкрепа за личностно развитие, с 
изключение на центровете по чл. 49, ал. 3 и ал. 4 ЗПУО, като средствата от 
държавния бюджет се предоставят въз основа на утвърдена годишна 
програма и норматив за изпълнението, определени с акт на Министерски 

съвет по чл. 282, ал. 1 от ЗПУО. Нормативът се определя в годишен размер 

в зависимост от броя на учениците в дневна, самостоятелна, индивидуална 
и комбинирана форма на обучение, както и в дуална система на обучение в 
общината към 1 януари на съответната година по данни от Национална 
електронна информационна система за предучилищно и училищно 

образование (НЕИСПУО) и от минималния брой часове преподавателска 
работа за учебна година. Със средствата от държавния бюджет се 
финансират изцяло или частично разходите за персонал и за присъща 
издръжка за осъществяване на дейностите за занимания по интереси, 

включени в годишната програма. 
 Община Разград, към 01.12.2017 г. по данни от Националната 

електронна информационна система за предучилищно и училищно 

образование (НЕИСПУО) има 6 124 ученици в дневна, самостоятелна, 
индивидуална и комбинирана форма на обучение, което съгласно 

приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от посочената по-горе Наредба определя 
5 340 часа минимален брой часове преподавателска работа в годишната 
програма за учебната година за всеки от центровете за подкрепа за 
личностно развитие по отделно.  

Със Заповед № 1281 от 19.10.2016 г. кметът на Община Разград, въз 
основа на Решение № 212 по Протокол № 15 от проведено заседание на 
29.09.2016 г. на Общински съвет – Разград, е определил дейността за всеки 

един от центровете за подкрепа за личностно развитие, като Център за 
подкрепа за личностно развитие - Междуучилищен център по трудово-

политехническо обучение (МУЦ по ТПО) с официален адрес: гр. Разград, 

ул. „Перистър“ № 4 осъществява дейността си за развитие на интересите, 
способностите, компетентностите и изявата в областта на технологиите, 

Център за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, 
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техническо и научно творчество (ЦУТНТ) с официален адрес: гр. Разград, 

ул. „Трапезица“ № 1„А“ осъществява дейността си за развитие на 
интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 

науките и технологиите. 

Съгласно годишната програма на ЦПЛР – МУЦ по ТПО, за учебната 
2017/2018 година са сформирани 6 постоянни групи и 2 временни групи по 

интереси в областта на технологиите в профил „Занаяти“, в които са 
обхванати 107 ученици. Посоченият общ брой преподавателска работа за 
учебната година е 1 732 часа, при което ЦПЛР - МУЦ по ТПО, гр. Разград 

не отговаря на условията за минималния брой часове, при които МОН 

осигурява финансиране на център за подкрепа за личностно развитие. 
Числеността на персонала на ЦПЛР – МУЦ по ТПО е 6 щатни 

бройки – 3-ма педагогически специалисти и 3-ма служители 

непедагогически персонал. 

Дейността на ЦПЛР – МУЦ по ТПО се осъществява в имот – 

публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.341 по кадастралната карта на гр. Разград, с 
изградените в него сгради, с административен адрес: гр. Разград, ул. 

„Перистър“ № 4.    

Съгласно годишната програма на ЦПЛР – ЦУТНТ, за учебната 
2017/2018 година са сформирани 38 постоянни групи за работа по 

интереси, в които са обхванати 527 ученици в следните профили: 

природоматематически, екология и опазване на околната среда, приложно-

технически, хуманитарно-обществен и 18 временно действащи групи по 

интереси в областта на науката и технологиите, в които са обхванати 250 

ученици. Посоченият общ брой преподавателска работа за учебната година 
е 4 852 часа, при което и ЦПЛР – ЦУТНТ не отговаря на условията за 
минималния брой часове, при които МОН осигурява финансиране на 
център за подкрепа за личностното развитие. 

Числеността на персонала на ЦПЛР – ЦУТНТ се състои от 7 

педагогически специалисти и 6 служители непедагогически персонал.   

Дейността на ЦПЛР – ЦУТНТ се осъществява в имот – публична 
общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 

61710.505.711 по кадастралната карта на гр. Разград, с административен 

адрес: гр. Разград, ул. „Трапезица“ № 1„А“.  

Съпоставяйки дейността на двата центъра за личностно развитие 
дейностите на сформираните групи в ЦПЛР - ЦУТНТ, гр. Разград, са най-

близки до дейностите по интереси, които се осъществяват в ЦПЛР - МУЦ 

по ТПО, гр. Разград, поради което и с цел тези дейности да се запазят, 
както и във връзка с финансовото осигуряване на заниманията по 

интереси, организирани от центровете за подкрепа за личностно развитие, 
предлагам ЦПЛР – МУЦ по ТПО, гр. Разград да бъде преобразуван чрез 
вливане в ЦПЛР- ЦУТНТ, гр. Разград. 
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Дейностите на сформираните групи в ЦПЛР - МУЦ по ТПО, гр. 

Разград ще продължат да се осъществяват и занапред в имот – публична 
общинска собственост с административен адрес: гр. Разград, ул. 

„Перистър“ № 4. 

Изложеното намира своята правна регламентация в разпоредбите на 
чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 1 от ЗПУО, съгласно които центровете за 
подкрепа за личностно развитие се преобразуват чрез вливане, сливане, 
отделяне или разделяне със заповед на  кмета на общината след решение 
на общинския съвет. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 310, ал. 

5 и чл. 311, ал. 1, предл.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, предлагам на Общински съвет – Разград да вземе следното 

решение: 
1. Преобразува чрез вливане Център за подкрепа за личностно 

развитие - Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение, 
гр. Разград в Център за подкрепа за личностно развитие – Център за 
ученическо, техническо и научно творчество, гр. Разград с адрес: гр. 

Разград, ул. „Трапезица“ № 1„А“, считано от 01.01.2018 г. 
2. Дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център 

за ученическо, техническо и научно творчество, гр. Разград ще се 
осъществява в сгради с административни адреси: гр. Разград, ул. 

„Трапезица“ № 1“А“ и ул. „Перистър“ № 4. 

3. Център за подкрепа за личностно развитие – Център за 
ученическо, техническо и научно творчество, гр. Разград е с предмет на 
дейност - развитие на интересите, способностите, компетентностите и 

изявата в областта на науките и технологиите и кариерно ориентиране и 

консултиране. 

4. Материално-техническата база и наличният инвентар на 
преобразувания Център за подкрепа за личностно развитие - 

Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение да се 
предадат и приемат за управление от Център за подкрепа за личностно 

развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество, гр. 

Разград, след извършване на инвентаризация. 
5. Задължителната документация, ведомостите и досиетата на 

персонала  на преобразувания Център за подкрепа за личностно развитие - 
Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение да се 
предадат и приемат за съхранение от Център за подкрепа за личностно 

развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество, гр. 

Разград. 

6. Трудовите правоотношения на работниците и служителите от 
преобразувания Център за подкрепа за личностно развитие - 
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Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение, да се 
уредят съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. 

Приложения към докладната записка: 
1. Справки за численост на персонала на Център за подкрепа за 

личностно развитие - Междуучилищен център по трудово-политехническо 

обучение и на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за 
ученическо, техническо и научно творчество. 

2. Акт № 179 за публична общинска собственост на Център за 
подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и 

научно творчество 

3. Заповед № 1397 от 04.12.2017 г. на кмета на Община Разград. 

 Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. По тази докладна записка ще чуем становището на 
постоянната комисия по образование. Кой ще докладва за постоянната 
комисия по образование? Заповядайте, господин Чутурков. 

 

Г-н Мануел Василев – заместник – председател на ПК 

 Докладна 607 е разгледана в комисията по образование. „ЗА“ 

гласували 5, „против“ и „въздържали се“ няма. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси имате ли, към вносителя? Нямате. 
Изказвания, мнения и съображения? Няма желаещи. Обявявам режим на 
гласуване. Моля гласувайте. Поименно и най-малко 17 трябва да има, за да 
се приеме. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

21.12.2017 г. – поименно гласуване 

 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Не участва   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов Не участва   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   
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10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев Не участва   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

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 Не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 488 

 

На територията на община Разград осъществяват дейност 4 

(четири) центъра за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/: ЦПЛР - 

Център за ученическо, техническо и научно творчество (ЦУТНТ), 

ЦПЛР - Център за работа с деца (ЦРД), ЦПЛР - Ученическа спортна 

школа „Руси Бухтев” (УСШ) и ЦПЛР - Междуучилищен център по 

трудово – политехническо обучение (МУЦ по ТПО), без центровете по 

чл. 49, ал. 3 и ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното 

образование. 

Разпоредбата на чл. 17 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование на МОН определя условията за финансиране на 

заниманията по интереси, организирани от центровете за подкрепа за 

личностно развитие, с изключение на центровете по чл. 49, ал. 3 и ал. 4 

ЗПУО, като средствата от държавния бюджет се предоставят въз 
основа на утвърдена годишна програма и норматив за изпълнението, 
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определени с акт на Министерски съвет по чл. 282, ал. 1 от ЗПУО. 

Нормативът се определя в годишен размер в зависимост от броя на 

учениците в дневна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана 

форма на обучение, както и в дуална система на обучение в общината 

към 1 януари на съответната година по данни от Национална 

електронна информационна система за предучилищно и училищно 

образование (НЕИСПУО) и от минималния брой часове 
преподавателска работа за учебна година. Със средствата от 

държавния бюджет се финансират изцяло или частично разходите за 

персонал и за присъща издръжка за осъществяване на дейностите за 

занимания по интереси, включени в годишната програма. 

Община Разград, към 01.12.2017 г. по данни от Националната 

електронна информационна система за предучилищно и училищно 

образование (НЕИСПУО) има 6 124 ученици в дневна, самостоятелна, 

индивидуална и комбинирана форма на обучение, което съгласно 

приложение № 2 към чл. 17, ал. 2 от посочената по-горе Наредба 

определя 5 340 часа минимален брой часове преподавателска работа в 

годишната програма за учебната година за всеки от центровете за 

подкрепа за личностно развитие по отделно.  

Със Заповед № 1281 от 19.10.2016 г. кметът на Община Разград, 

въз основа на Решение № 212 по Протокол № 15 от проведено 

заседание на 29.09.2016 г. на Общински съвет – Разград, е определил 

дейността за всеки един от центровете за подкрепа за личностно 

развитие, като Център за подкрепа за личностно развитие - 

Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение (МУЦ 

по ТПО) с официален адрес: гр. Разград, ул. „Перистър“ № 4 

осъществява дейността си за развитие на интересите, способностите, 

компетентностите и изявата в областта на технологиите, Център за 

подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и 

научно творчество (ЦУТНТ) с официален адрес: гр. Разград, ул. 

„Трапезица“ № 1„А“ осъществява дейността си за развитие на 

интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на 

науките и технологиите. 

Съгласно годишната програма на ЦПЛР – МУЦ по ТПО, за 

учебната 2017/2018 година са сформирани 6 постоянни групи и 2 

временни групи по интереси в областта на технологиите в профил 

„Занаяти“, в които са обхванати 107 ученици. Посоченият общ брой 

преподавателска работа за учебната година е 1 732 часа, при което 

ЦПЛР - МУЦ по ТПО, гр. Разград не отговаря на условията за 

минималния брой часове, при които МОН осигурява финансиране на 

център за подкрепа за личностно развитие. 
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Числеността на персонала на ЦПЛР – МУЦ по ТПО е 6 щатни 

бройки – 3-ма педагогически специалисти и 3-ма служители 

непедагогически персонал. 

Дейността на ЦПЛР – МУЦ по ТПО се осъществява в имот – 

публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.341 по кадастралната карта на гр. Разград, с 
изградените в него сгради, с административен адрес: гр. Разград, ул. 

„Перистър“ № 4.    

Съгласно годишната програма на ЦПЛР – ЦУТНТ, за учебната 

2017/2018 година са сформирани 38 постоянни групи за работа по 

интереси, в които са обхванати 527 ученици в следните профили: 

природоматематически, екология и опазване на околната среда, 

приложно-технически, хуманитарно-обществен и 18 временно 

действащи групи по интереси в областта на науката и технологиите, в 

които са обхванати 250 ученици. Посоченият общ брой 

преподавателска работа за учебната година е 4 852 часа, при което и 

ЦПЛР – ЦУТНТ не отговаря на условията за минималния брой 

часове, при които МОН осигурява финансиране на център за 

подкрепа за личностното развитие. 

Числеността на персонала на ЦПЛР – ЦУТНТ се състои от 7 

педагогически специалисти и 6 служители непедагогически персонал.   

Дейността на ЦПЛР – ЦУТНТ се осъществява в имот – публична 

общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 

61710.505.711 по кадастралната карта на гр. Разград, с 
административен адрес: гр. Разград, ул. „Трапезица“ № 1„А“.  

Съпоставяйки дейността на двата центъра за личностно 

развитие дейностите на сформираните групи в ЦПЛР - ЦУТНТ, гр. 

Разград, са най-близки до дейностите по интереси, които се 
осъществяват в ЦПЛР - МУЦ по ТПО, гр. Разград, поради което и с 
цел тези дейности да се запазят, както и във връзка с финансовото 

осигуряване на заниманията по интереси, организирани от центровете 
за подкрепа за личностно развитие, предлагам ЦПЛР – МУЦ по ТПО, 

гр. Разград да бъде преобразуван чрез вливане в ЦПЛР- ЦУТНТ, гр. 

Разград. 

Дейностите на сформираните групи в ЦПЛР - МУЦ по ТПО, гр. 

Разград ще продължат да се осъществяват и занапред в имот – 

публична общинска собственост с административен адрес: гр. Разград, 

ул. „Перистър“ № 4. 

Изложеното намира своята правна регламентация в 

разпоредбите на чл. 310, ал. 5 и чл. 311, ал. 1 от ЗПУО, съгласно които 

центровете за подкрепа за личностно развитие се преобразуват чрез 
вливане, сливане, отделяне или разделяне със заповед на  кмета на 

общината след решение на общинския съвет. 
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Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 

310, ал. 5 и чл. 311, ал. 1, предл.1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, Общински съвет – Разград, след поименно 

гласуване, със 17 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

няма, 

Р Е Ш И: 

 

1. Преобразува чрез вливане Център за подкрепа за личностно 

развитие - Междуучилищен център по трудово-политехническо 

обучение, гр. Разград в Център за подкрепа за личностно развитие – 

Център за ученическо, техническо и научно творчество, гр. Разград с 
адрес: гр. Разград, ул. „Трапезица“ № 1„А“, считано от 01.01.2018 г. 

2. Дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – 

Център за ученическо, техническо и научно творчество, гр. Разград ще 
се осъществява в сгради с административни адреси: гр. Разград, ул. 

„Трапезица“ № 1“А“ и ул. „Перистър“ № 4. 

3. Център за подкрепа за личностно развитие – Център за 

ученическо, техническо и научно творчество, гр. Разград е с предмет 

на дейност - развитие на интересите, способностите, компетентностите 
и изявата в областта на науките и технологиите и кариерно 

ориентиране и консултиране. 

4. Материално-техническата база и наличният инвентар на 

преобразувания Център за подкрепа за личностно развитие - 

Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение да се 
предадат и приемат за управление от Център за подкрепа за 

личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно 

творчество, гр. Разград, след извършване на инвентаризация. 

5. Задължителната документация, ведомостите и досиетата на 

персонала  на преобразувания Център за подкрепа за личностно 

развитие - Междуучилищен център по трудово-политехническо 

обучение да се предадат и приемат за съхранение от Център за 

подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и 

научно творчество, гр. Разград. 

6. Трудовите правоотношения на работниците и служителите от 

преобразувания Център за подкрепа за личностно развитие - 

Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение, да се 
уредят съгласно чл. 123 от Кодекса на труда. 

Приложения към докладната записка: 

1. Справки за численост на персонала на Център за подкрепа за 

личностно развитие - Междуучилищен център по трудово-
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политехническо обучение и на Център за подкрепа за личностно 

развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество. 

2. Акт № 179 за публична общинска собственост на Център за 

подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и 

научно творчество 

3. Заповед № 1397 от 04.12.2017 г. на кмета на Община Разград. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и на Областния управител на Област Разград в седемдневен срок от 
приемането му. 

 

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

Административен съд гр. Разград. 

 

 С Т А Т И Я  18 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към последната докладна записка с входящ номер 610. 

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

Относно: Определяне на представител на Община Разград за 

участие в комисия за изработване на Областна здравна карта. 

Заповядайте, господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Търпение, уважаеми съветници. Секунди. 

Потребностите на населението от достъпна извънболнична и 

болнична медицинска помощ се определят и планират на териториален 

принцип чрез Национална здравна карта, посредством която се 
осъществява националната здравна политика. Националната здравна карта 
се изработва въз основа на областни здравни карти. 

Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения/ЗЛЗ/ за изработване на областната здравна карта министърът на 
здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва 
областния управител, двама представители на регионалната здравна 
инспекция, двама представители на районната здравноосигурителна каса, 
двама представители на районната колегия на Българския лекарски съюз, 
един представител на районната колегия на Българския зъболекарски съюз, 
един представител на регионалната колегия на Българската асоциация на 
професионалистите по здравни грижи, един представител на 
представителните организации за защита на правата на пациентите, и по 

един представител на всяка община в съответната област. 
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 Във връзка с изработването на Областна здравна карта в Община 
Разград са получени писма от Министъра на здравеопазването и от 
Областен управител на Област Разград, за определяне на представител на 
Община Разград, при спазване на  разпоредбата на чл. 29, ал. 4 от ЗЛЗ. 

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

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

29, ал. 4 във връзка с чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и писма 
от Министъра на здравеопазването с вх.№ АО-05-03-9698 от 30.11.2017 г. 
и от Областен управител на Област Разград с вх. № АО-05-03-10038 от 
11.12.2017 г., предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

решение: 
Определя Йълдъз Хаккъ Шеремед – Началник отдел 

„Здравеопазване“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община 

Разград за представител на Община Разград за участие в комисия за 
изработване на Областна здравна карта. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Сега ще чуем становището на комисията по законност 
по тази докладна записка. Заповядайте, господин Иванов. 

 

Г-н Мариан Иванов – член на ПК 

Благодаря господин Председател. Настоящата докладна е подкрепена 
с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Въпроси имате ли, към вносителя? Няма въпроси. Мнения и 

съображения? Няма. Пристъпваме към гласуване и моля гласувайте. 
 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 489 

 

Потребностите на населението от достъпна извънболнична и 

болнична медицинска помощ се определят и планират на 

териториален принцип чрез Национална здравна карта, посредством 

която се осъществява националната здравна политика. Националната 

здравна карта се изработва въз основа на областни здравни карти. 

Съгласно разпоредбата на чл. 29, ал. 3 от Закона за лечебните 
заведения/ЗЛЗ/ за изработване на областната здравна карта 

министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, 

която включва областния управител, двама представители на 
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регионалната здравна инспекция, двама представители на районната 

здравноосигурителна каса, двама представители на районната 

колегия на Българския лекарски съюз, един представител на 

районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един 

представител на регионалната колегия на Българската асоциация на 

професионалистите по здравни грижи, един представител на 

представителните организации за защита на правата на пациентите, и 

по един представител на всяка община в съответната област. 

 Във връзка с изработването на Областна здравна карта в 

Община Разград са получени писма от Министъра на 

здравеопазването с вх.№ АО-05-03-9698 от 30.11.2017 г. и от Областен 

управител на Област Разград с вх. № АО-05-03-10038 от 11.12.2017 г., 

за определяне на представител на Община Разград, при спазване на  

разпоредбата на чл. 29, ал. 4 от ЗЛЗ.  

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

22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 29, ал. 4 във връзка с чл. 29, ал. 3 от Закона за 

лечебните заведения и писма от Министъра на здравеопазването с 
вх.№ АО-05-03-9698 от 30.11.2017 г. и от Областен управител на 

Област Разград с вх. № АО-05-03-10038 от 11.12.2017 г., Общински 

съвет Разград, с 18 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

няма, 

Р Е Ш И:  

 

Определя Йълдъз Хаккъ Шеремед – Началник отдел 

„Здравеопазване“ в Дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община 

Разград за представител на Община Разград за участие в комисия за 

изработване на Областна здравна карта. 

 

        

        Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

от приемането му. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

На основание чл.96 ал.2 снемам от разглеждане питането на 
общинския съветник Милена Дачева Орешкова до кмета на общината, тъй 

като вносителят не присъства в залата. С това приключваме и втора точка. 
 

ТРЕТА ТОЧКА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Сега ще ви информирам в точка текущи за постъпилите материали в 
Общински съвет – Разград на кратко докато приготвите документите си. 

Постъпило е писмо, с което се представя отчет за дейността на „ДКЦ 

I Разград“ ЕООД. Той е на разположение в звеното и който от общинските 
съветници има желание да се запознае с него, може да го направи. 

Постъпило е предложение от господин Манолев, директор на 
театрално музикалния център, в което представя и то е съвсем от скоро, 

свои предложения, свързани с взаимодействието на театрално музикалния 
център и общината. 

Уведомявам общинските съветници, че е постъпила жалба срещу 

решението на Общински съвет Разград под номер 448 по Протокол № 33 

от проведеното на 23.11.2017 година заседание, касаещо Общински пазари. 

Образувано е Административно дело № 187 от 2017 година, което е 
висящо и още няма движение по него. 

Получили сме Уведомление от Окръжен съд Разград, че един от 
съдебните заседатели от Разград, Радослав Колев Иванов е подал молба за 
предсрочно освобождаване. За сега от ръководството на съда не предлагат 
да се премине към процедура за избор на нов съдебен заседател, тъй като 

имат достатъчно на брой. 

Информирам ви за постъпили други материали: 

- От господин Стефан Райчев, касаещо организацията на футбола за 
деца и юноши в Разград; 

- От Общински пазари, касаещо провеждане на процедури, по 

които имаше вече докладни записки; 

- Пак от Общински пазари относно проблема за плащане на такса 
по чл.72 от Закона за местните данъци и такси и конкуренцията 
между дружеството и общината досежно тези такси; 

- Текуща кореспонденция, свързана с определяне  представители в 
конкретни комисии; 

- От НЧ „Бузлуджа 2010“ за осигуряване на подпомагане, 
включително и финансово на мероприятия, свързани с 
читалището; 

- От ръководители на политически партии НФСБ, Атака и ВМРО 

досежно удостояване със званието Почетен гражданин на Разград; 

- От областния управител относно сформирането на комисия за 
Областна здравна карта; 

- От Националното сдружение на общините, свързано с отпускане 
на персонална пенсия на наш гражданин Ваня Свиленова 
Иванова; 

- От Министерството на здравеопазването, касаещо също здравната 
карта, по този въпрос има писма и от областния управител; 

- От областния управител относно Асоциацията В и К, която 

разгледахме;  



227 

 

Завършвам. 

- От господин Матю Неделчев, информирал общинския съвет за 
допуснати слабости в училището в с. Осенец; 

- И от Община Пазарджик за лъвчетата, за които днес отделихме 
часове. 
 

С това обявявам в 21:59 часа заседанието на общинския съвет за 
закрито. Желая на всички съветници да посрещнат коледните и 

новогодишните празници весели и да имат една щастлива нова година. 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                           / Стоян Ненчев / 

 

 

           ПРОВЕРИЛ       СЕКРЕТАР:   

                /Таня Тодорова/ 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


