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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 37 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 01.02. 

2018 година, от 10.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  33. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 27 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включиха общинските съветници Гюлвер 

Хасан, Иво Димитров, Мануел Василев, Хами Хамиев, Диана Мирчева и 

Ахтер Чилев. 
 

 

/ Приложение №1 към Протокола/. 

 

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

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

граждани. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Уважаеми съветници,  

Уважаеми съграждани, 

За днешното заседание на общинския съвет са се регистрирали 27 

общински съветници. Имаме необходимия кворум и заседанието може да 
започне. Откривам сесията на общинския съвет, насрочена за 1 февруари 

10:30 часа. 
Уважаеми съветници, 

Съгласно правилника за работа на общинския съвет, в общинския 
съвет са постъпили предложения на граждани и представители на 
обществени организации да бъдат изслушани. За това най-напред ние ще 
приложим тази процедура по нашия правилник за изслушване на заявилите 
желание за това. 

 

Дежурен секретар на нашето заседание, по правилата на 

ротацията, е нашият колега Владимир Димитров.  
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 Господин Димитров, моля да влезете във функциите си.  

Уважаеми съветници, 

В Общински съвет Разград е постъпило предложение от Съюза на 
журналистите в България, на днешното заседание да бъде връчен плакет – 

грамота на Общински съвет – Разград, която да е израз на ползотворното 

сътрудничество между Община Разград и Съюза на журналистите. И като 

конкретен пример за това сочи, че Разград е един от малкото градове в 
страната, които именуваха свой площад и ние имаме площад в Разград с 
името площад „Журналист“. Давам възможност на представителя на 
Съюза на журналистите, господин Ангел Павлов, да представи отличието, 

с което съюза е означил Общински съвет Разград. Заповядайте, господин 

Павлов. 
 

 Г-н Ангел Павлов – представител на Съюза на журналистите в 
България 
 Ангел Павлов съм. Някои ме познават, други не ме знаят. Няма 
значение, но съм предпоследния председател на единното и единственото 

дружество на Съюза на българските журналисти в Разград. Имаше 
годишнини, на които съюзът се отзова и това беше под егидата на Юнеско. 

Идвам с документите и писмата на госпожа Ирина Бокова, с идеите, които 

имаше Съюза на българските журналисти. Тогава всичко бе прието от 
тогавашния Председател, госпожа Милена Цанева. В последствие 
работихме и с госпожа Надежда Радославова и сега при третия 
Председател на общинския съвет трябва пък да връчим един документ. 
Позволете ми да го прочета. 

„Съюзът на българските журналисти удостоява с почетна грамота и 

плакет Общински съвет – Разград по повод 170 години от създаването на 
българската журналистика и 120 години от началото на организираното 

журналистическо движение в България. Грамотата е издадена на 
11.12.2014 година от Снежана Тодорова, тогава изпълняващ длъжността, а 
днес е Председател на Управителния съвет на Съюза на българските 
журналисти.“. 

Вероятно трябва на господин Стоян Ненчев да връча грамотата. 
Честита награда!  
 

/Аплодисменти в залата./ 

 

И да кажа нещо. Разградчани сме все скромни хора, но никога не сме 
създавали проблеми на централната държавна власт. Тя е длъжна към 

Разград, но ние сме длъжни да си ги поискаме. Първо, жп линията Разград 

– Попово. През този век се строят няколко тунела. Източният тунел 

Омуртаг – Попово. От там нататък връзката ни с пътя на коприната. 
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Другият проблем. Преди 40 години предсказахме, че кладенецът на 
завоя срещу Езерче е едно историческо място. Същевременно пътуващите 
от Унгария, от Полша, от Германия, от Румъния, Украйна и други спират 
там на почивката, точно има един зелен пояс на границата на землището на 
Езерче и Осенец, спираха  и там ставаше всичко сметище. А там можеше 
да стане едно предприятие, крайпътно заведение. Днес са необходими 

паркинги, необходими са хотели, но не да отиват пиянкаджии, а там да 
идват и туристи, да бъде запазено място. Освен това имаме, аз познавам 

само една охранителна фирма Георги Димитров. Там с неговата техника да 
се въведе още щом влезем камерите и почват да текат стотинки. Там щяха 
да работят към 300 човека, ако съществуваше това нещо и да оставим 

парите, които щяха да идват. Да се пазим да не ни ги вземе тези неща Русе. 
Парите да използваме, европейски пари, там да направим заведение. 

Гробищният парк. Този площад „Журналист“. Нещо голямо е 
направено. Аз благодаря на колегите, защото Милена Цанева се свърза с 
журналистическата колегия, поставила им е въпроса и са избрали точно 

този исторически площад. Старите гробища трябва да ги обърнем в една 
перла. То е световно гробище. Там трябва да бъдат костите на Теофил 

Иванов, човекът открил Абритус. Човекът, който е запазил половината 
съществуващ Абритус Стоян Стоянов. Ами къде да отиде наскоро 

починалият професор Николай Тонев, човекът, който идва 50-та година 
доцент в консерваторията, заместник – диригент на Симфоничния 
оркестър на радио София и всички викаха „Какво правиш ти бе в таз 
дълбока провинция, в тоз затънтен град?“. И той го казва тук на първия си 

концерт Разград е българският Ваймар. Само заради това златно изречение 
тук костите му трябва да бъдат. Но как да ги използваме. Там трябва да 
станат магазинчета, ресторантчета, влизане навътре, разширяване на тези, 

защото казал е ханът „И добре да живеем, умираме.“. Ами Аврам Аврамов, 
не е добре този човек, който заведе българската алпийска делегация на 
Еверест и то по недостъпния и непознат западен гребен. Ами къде да бъде 
вечното гробище на нашата Лили? Лили Иванова тръгва от Кубрат, минава 
през Разград и стига висините. Тя е вече, според мен, а и други има 
музиканти, които да кажат, но тя е примата на световната естрада. Тук 

трябва музей да й направим. Тя може би вече има паметник, но общината 
да се заинтересува, да я докара, да съхранява. Но дали ще дойде? Тя си 

знае цената. Тя каза на Слави, за една минута един милион. 

  

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Павлов, въпросите, които поставяте са много важни и те 
ще бъдат обсъждани в постоянните комисии на общинския съвет и за това 
на основата и на протокола, сега който се води на заседанието, 

допълнително вече ще има възможност задълбочено да бъдат обсъдени 

тези въпроси. Казвам това, тъй като нашите правила определят 5 минути за 
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изложение на тези въпроси. От името на общинските съветници и съм 

уверен от името на общинска администрация, ние искаме да изразим 

благодарност за отличието, което Съюза на журналистите връчи на 
Община Разград и съм убеден, че изразявам общо становище и за напред 

между Общинска администрация, между Общинския съвет и Съюза на 
журналистите ще продължат трайни и ползотворни връзки. Благодаря Ви 

много господин Павлов. 
 

 Г-н Ангел Павлов – представител на Съюза на журналистите в 
България 

Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, 

По реда на постъпването са…. 

 

Г-н Рейхан Вели – независим общински съветник 

Господин Председател, по процедура. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-н Рейхан Вели – независим общински съветник 

Уважаеми колеги, днес 1 февруари е официален ден на 
признателност и почит към хилядите жертви на комунистическия режим, 

поради което приканвам общинския съвет на едноминутно мълчание в 
тяхна памет. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, да почетем паметта на загиналите. 
 

/Едноминутно мълчание./ 

 

Съгласно установените правила са постъпили още две заявления на 
граждани, които желаят да направят изложение пред общинския съвет. По 

реда на постъпването, най-напред давам думата на госпожа Десислава 
Пламенова Христова, която е депозирала такова заявление на 26 януари. 

Ако госпожа Христова е в залата, има възможност да направи своето 

изложение. Заповядайте от трибуната. 
 

Г-жа Десислава Христова – гражданка на град Разград 

Добър ден. В края на миналата година, на една от общинските 
комисии беше изнесен проект за канализация, направата на канализация и 
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асфалтиране и ремонт на улица „Преслав“. Този проект е на стойност над 

150 000 лева. Проекта, който очакваме да бъде финансиран, няма да 
излъжа, ако кажа повече от 40 години. Имам подадена една молба, след 

като беше обещано от общински съвет, че ще направят запитване към 

Министерство на околната среда и водите за поредно финансиране дали 

ще се случи. Все още нямам отговор на това  мое запитване. До къде са 
стигнали нещата? Какво става? Само с това ли ще останем за пореден път, 
с някакво запитване? След като ни вече колко години сме на, ние сме на 
ями, на септични ями. Във всяка къща, във всеки двор има по три септични 

ями. Искам да разбера дали в близко бъдеще ние ще бъдем 

облагодетелствани от този лукс. Другото, което искам да попитам е: 
миналата седмица, за което искам и да се извиня предварително, защото 

знам колко е несериозно, но все пак искам да го спомена, понеже касае 
фейсбук и Кауза Разград. След една публикация на Божинел Христов за 
асфалтиране на определени улици и проекти, аз направих едно мое 
запитване след тази негова публикация какво става с нашия проект, до 

къде са стигнали нещата. След известно време господин Монев ми 

отговаря, че това нещо може би няма да се случи, защото беше прието 

миналата година да бъде асфалтирана улица „Преслав“ на стойност от 
порядъка между 15 и 20 000 лева. Нещо, което ние спряхме, защото беше 
абсолютно безумие това нещо да стане. И смятаме, че първо трябва да 
имаме канал и след това всичко останало по реда си. Това е и становището 

на инженери, които са се подписали под проекта, който е готов, за който 

също са изхарчени една сериозна сума пари. Той отговаря, че заради моят 
акъл, цитирам по памет, съм подвела хората и това асфалтиране е било 

спряно и на общинска администрация й било писнало от нас. Искам да 
попитам и общинска администрация, ако това е така, господин Монев, в 
качеството си на заместник – председател на общински съвет, има ли право 

да си позволява такива коментари било то и във фейсбук. Означава ли 

това, че общинска администрация няма да си свърши работата? Означава 
ли това, че ние ще продължаваме да тънем в мизерия? Въпросът е 
изключително сериозен и ние сме много, много притеснени. Много 

притеснени, след като господин Монев, много Ви е смешно може би в 
момента, но нашите дворове тънат в мизерия. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Христова, трябва да се ориентирате към приключване. 
 

Г-жа Десислава Христова – гражданка на град Разград 

Нашите дворове тънат в мизерия. Искам да разбера общинска 
администрация ще си свършили работата? Означава ли това, че Вие едва 
ли не, това за мен си е абсолютна подигравка, така казано. След това 
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всичко беше изтрито. Не го знам дали ще има смелостта да си го признае. 
Това няма никакво значение. Аз не съм дошла тук да си измислям.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Разбрахме проблемите, които поставяте и пак 

както и във връзка с предишното изказване.. Имаме ограничение във 
времето само 5 минути. Моля още едно, две изречения. Трябва да се 
ориентирате към приключване. 

 

Г-жа Десислава Христова – гражданка на град Разград 

Искам да видя сериозната позиция в лицето на общинска 
администрация. Какво да правим ние, ако на общинска администрация й е 
писнало от нас? А на нас не ни ли е писнало 40 години да седим, 

извинявам се за цензурата, в лайна. Къщите ни тънат в лайна. Още един 

път извинявайте. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Проблемите, които Вие поставяте пак, съгласно 

нашия правилник ще бъдат разпределени за обсъждане в ресорните 
комисии, както и много пъти преди това комисиите и общинския съвет са 
имали възможност да коментират поставените от Вас въпроси и сега 
отново те ще ги обсъдят. Разисквания по изложенията на граждани нашият 
правилник не допуска. За това преминаваме към желанието за изявление 
на госпожа Марийка Минева Петрова от село Гецово, която е депозирала 
желание да направи изложение пред общинския съвет на 29 януари 2018 

година. Заповядайте, госпожо Петрова. 
 

Г-жа Марийка Петрова – Председател на Инициативен комитет 
с.Гецово 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми господин Кмет, 
Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми дами и господа, 
Съгласно културния календар на Община Разград на 3 юни 2017 

година в село Гецово трябваше да се проведе седмият „Капански събор“. 

За най-голямо учудване и съжаление, по решение на Кмета на Община 
Разград, господин Валентин Василев, съборът на капанците от капанското 

село Гецово бе преместен в м. „Пчелина“ край град Разград. Жителите на 
селото се чувстват за втори път ограбени и лишени от традиционните 
обичаи, след като бе преместен и панаирът на киселото мляко от селото в 
град Разград. За времето от 1 до 18 декември 2018 година Инициативен 

комитет, на който аз съм Председател проведе подписка за връщане на 
събора в селото. В подписката се включиха и я подкрепиха общо 1226 
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пълнолетни граждани, от които 955 от тях живеят в селото, 252-ма са 
жители на град Разград, но са родени и израснали в село Гецово, 19 са 
жители на други населени места, но имат роднини в селото. Подписката 
щеше да бъде подкрепена и от още жители, но се страхуват от репресии да 
не бъдат освободени от работа. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Петрова, в нашата зала трябва да се въздържаме от 
неумерени квалификации и изрази. Моля Ви коректно да направите 
Вашето изложение. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Председател, 

Може би тук е мястото, много се извинявам, но може би госпожата 
трябва да каже инициативният комитет, дамите, които са в основата на 
тази подписка са ли в инициативния комитет на настоящия кмет на Гецово. 

мисля, че това трябва да стане ясно. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Още веднъж правя пояснение, че дебати по изложението на граждани 

не се допускат. И за това моля да дадем възможност на госпожа Петрова да 
направи своето изявление и с това прекъсване на изложението, аз 
удължавам времето й, но моля да се ориентира в рамките на 5 минути. 

Продължете, госпожа Петрова. 
 

Г-жа Марийка Петрова – Председател на Инициативен комитет 
с.Гецово 

Аз много се извинявам в момента, но тук присъства съветник от 
Гецово, който отказа да се подпише, защото бил зависим. Така ли ми 

казахте? Точно така ми казахте. 
 

Г-н Галин Парашкевов – ПП „ГЕРБ“ 

Въобще не е вярно това. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля Ви, времето тече. 
 

Г-жа Марийка Петрова – Председател на Инициативен комитет 
с.Гецово 

Не мога да се подпиша, защото знаеш, че съм зависим. 

 

Г-н Галин Парашкевов – ПП „ГЕРБ“ 

Не съм казал такова нещо. Не си го измисляй.  
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Г-жа Марийка Петрова – Председател на Инициативен комитет 
с.Гецово 

Моля Ви се. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Продължавайте с изложението. 

 

Г-жа Марийка Петрова – Председател на Инициативен комитет 
с.Гецово 

С писмо с вх.№ 616 от 18.12.2017 година подписката бе внесена в 
деловодството и представена до Председателя на Окръжния съвет град 

Разград господин Стоян Ненчев. Копие от писмото изпратихме до 

Министъра на културата, до Областния управител, до Кмета на Община 
Разград, до Кмета на село Гецово и Омбудсмана на Република България. 
Основанията и мотивите за провеждане на традиционния „Капански 

събор“ в село Гецово са ни следните: 
Началото за провеждането на събора в село Гецово е по идея на 

жителите на селото, с цел популяризиране и запазване на капанските 
традиции, обичаи, танци и песни. Шест години капанският събор се 
провеждаше в село Гецово. Жителите му стари, млади и деца го смятат за 
традиционен  и го искат от сърце. Село Гецово е най-голямото капанско 

село в Община Разград и е най-близо до град Разград и останалите 
капански села, от където могат да бъдат основно гостите на събора. В 

селото има по-добри условия от колкото в м. „Пчелина“. Имаме площад 

пред читалището, градинки пред Конната база и езерото. По страничните 
улици и в училищния двор има възможност да се паркират автомобилите и 

автобусите на гостите на събора. При неблагоприятни условия програмата 
на събора може да продължи в читалището, където гости и изпълнители 

ще бъдат под покрив. Съборът е залегнат в Националния културен 

календар, както и в културния календар на Община Разград и има 
планирани средства за неговото продължение. За това жителите го искат. 

Съгласно чл.17 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, местното самоуправление се изразява в правото и реалната 
възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават 
самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е 
предоставил в тяхна компетентност в редица свери, включително и 

културата. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Петрова, моля Ви да се ориентирате към приключване. 
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Г-жа Марийка Петрова – Председател на Инициативен комитет 
с.Гецово 

С предоставената подписка гражданите заявиха своето желание 
провеждането на капанския събор да става в село Гецово. За това 
настоявам и Вашето решение капанският събор сега 2018 година и за 
винаги да се провежда в село Гецово, както е било, така и да бъде. Така 
иска народът. За целта е необходимо да вземете решение в културния 
календар на Община Разград, след думите „Капански събор“ да се добави 

село Гецово и действително съборът да се проведе сега и в бъдеще в село 

Гецово. Благодаря Ви за вниманието. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И аз Ви благодаря. И Ви уведомявам, както и по представените в 
предишното изложение въпроси, въпросът, който Вие поставяте ще бъде 
предмет на обсъждане на днешната сесия и след това, ако е необходимо и в 
постоянните комисии. 

Уважаеми колеги, с това изчерпахме процедурата по изслушване на 
заявили желание граждани и представители на обществени организации 

пред сесията на общинския съвет. Дневния ред на заседанието, което е 
насрочено е обявен предварително и материалите са ви раздадени. По 

дневния ред моля да се направят предложения, яко има такива за 
включване на други въпроси по дневния ред. Заповядайте, господин 

Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. По извънредния способ внасям 

докладна записка с вх.№ 92/31.01.2018 г. 
Относно: Допълнение на Приложение № 1 „Списък на 

материалните активи на „Общински пазари – Разград“ ЕАД 

гр.Разград към Решение № 474 по Протокол № 35 от проведено на 

21.12.2017 г. заседание на Общински съвет Разград и Приложение № 2 

„Списък на материалните активи на Общинско предприятие 
„Общински пазари – Разград“ гр.Разград към Решение № 475 по 

Протокол № 35 от проведено на 21.12.2017 г. заседание на Общински 

съвет Разград. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, тази докладна записка е внесена по надлежния 
ред в Общински съвет Разград и в определените срокове тя ви е 
предоставена и ще следва да се произнесете и по предложението да бъде 
включена в дневния ред на днешното заседание. Други предложения по 

дневния ред. Не виждам желаещи. За това преминаваме към гласуване на 
предложения дневен ред за днешното заседание, а именно: 
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1. Докладни записки. 

2. Питане. 
3. Текущи. 

с включване и предложението на Кмета на общината за обсъждане на 
представената от него докладна записка на 31.01.2018 г. моля съветниците 
да гласуват предложения проект за дневен ред. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Какво точно гласуваме сега? Предложението на кмета или дневния 
ред, така както ни е даден?  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Съгласно правилника, ако имаше възражения за включването в 
дневния ред, можеше да бъде направено. Госпожо Радославова, давам Ви 

възможност да изразите становище по предложението на Кмета на 
общината. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Ненчев, мисля си че е добра практика в общинския съвет, 
когато влизат докладни записки по извънреден способ това нещо да бъде 
подложено на гласуване и да бъде прието или отхвърлено от общинските 
съветници в зависимост от резултата от гласуването. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ще го направим, щом има предложение от общински съветник. В 

противен случай дневният ред обикновено се гласува анблок. Постъпило е 
предложение докладната записка, която кметът на общината господин 

Василев внася за разглеждане по извънредния способ да бъде гласувана по 

отделно дали да бъде включена в дневния ред или не. Моля гласувайте по 

това предложение. 
 

С 22 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 2, 

предложението да бъде включено в днешното заседание за 

разглеждане на докладната записка на Кмета на общината господин 

Василев с вх.№ 92/31.01.2018 г. се приема. 

 

И сега преминаваме към гласуване цялостно на представения проект 
за дневен ред, който както вече обявих включва: 

1. Докладни записки. 

2. Питане. 
3. Текущи. 

Моля съветниците да гласуват. 
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С 28 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, се 
приема предложеният дневен ред. 

 

И пристъпваме към изпълнението на този дневен ред. 

 

ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, по реда на постъпването най - напред ще 
поставя на вашето внимание докладна записка с вх.№ 20. 

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 „ДКЦ I Разград“ ЕООД 

гр.Разград за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под 

наем на недвижим имот-частна общинска собственост, включена в 

капитала на дружеството. 

Давам думата на вносителя. Моля Ви, господин Анастасов да не 
четете цялата докладна записка, а само да представите същината на 
предложението. 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“, вносител 

Уважаеми колеги, получено е писмо от Управителя на „ДКЦ I Разград“ 

ЕООД гр. Разград, с което ни уведомява, че на 08.02.2018 г. изтича срока 
на договора с „Кафе Сървиз“ ООД за отдаване под наем на част от имот, за 
поставяне на вендинг автомат за топли напитки. 

Предвид  изтичане на срока на договора за наем, с горепосоченото 

писмо е депозирано искане за провеждане на търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на част от недвижим имот представляващ терен от 1 

кв.м. в южната част на фоайето на сградата, включена в капитала на 
дружеството за поставяне на вендинг автомат за топли напитки. 

         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.33 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 Писмо с вх.№ 6/04.01.2018г. от Управителя 
доктор Денев, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

решение: 
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1. Дава разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград  да 
проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ 

години на част от недвижим имот представляващ  терен от 1 кв.м. в 
южната част на фоайето на сградата, включена в капитала на дружеството 

за поставяне на вендинг автомат за топли напитки.  

2. Търгът с явно наддаване за отдаване под наем по т.1 да се 
проведе при спазване изискванията на чл.34, ал.1 и ал.2, т.1 от Наредба № 

3 на Общински съвет 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, при 

начална месечна наемна цена в размер на 150 лв. 
3. Възлага на Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград 

изпълнението на решението по т.1, т.2. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Анастасов. Тази докладна записка е 
разгледана в постоянната комисия по собственост, на която и Вие сте 
председател и моля сега да информирате общинските съветници за 
резултата от обсъждането. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 8 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, постоянната 
комисия подкрепи проекта за решение.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси, колеги, има ли към вносителя? Не виждам 

желаещи да поставят въпроси. Мнения и съображения? Няма. 
Преминаваме към гласуване на предложения проект за решение по 

докладната записка. Моля гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

01.02.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   
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8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин +   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 493 

 

В баланса на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград е включена сграда 

находяща се на ул. „В.Левски“ № 1. 

Получено е писмо с вх.№ 6/04.01.2018г. от Управителя на „ДКЦ I 

Разград“ ЕООД гр. Разград, с което ни уведомява, че на 08.02.2018 г. 
изтича срока на договора с „Кафе Сървиз“ ООД за отдаване под наем 

на част от имот, за поставяне на вендинг автомат за топли напитки. 

Предвид  изтичане на срока на договора за наем, с 
горепосоченото писмо е депозирано искане за провеждане на търг с 
явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот 

представляващ  терен от 1 кв.м. в южната част на фоайето на 

сградата, включена в капитала на дружеството за поставяне на 

вендинг автомат за топли напитки. 
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         Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.22, 

ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.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 Писмо с 
вх.№ 6/04.01.2018г. от Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр. 

Разград, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 24 гласа 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава разрешение на „ДКЦ I Разград“ ЕООД гр.Разград  да 

проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 /три/ 

години на част от недвижим имот представляващ  терен от 1 кв.м. в 

южната част на фоайето на сградата, включена в капитала на 

дружеството за поставяне на вендинг автомат за топли напитки.  

2. Търгът с явно наддаване за отдаване под наем по т.1 да се 
проведе при спазване изискванията на чл.34, ал.1 и ал.2, т.1 от 

Наредба № 3 на Общински съвет 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, при начална месечна наемна цена в размер на 

150 лв. 

3. Възлага на Управителя на „ДКЦ I Разград“ ЕООД 

гр.Разград изпълнението на решението по т.1, 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. 

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

Административен съд Разград. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Отново напомням, че съгласно нашия правилник  при 

съществуващата система за електронно гласуване, нашето гласуване  е и 

поименно. 

 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждането на докладна записка с вх.№ 26. 
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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 търг с тайно наддаване за отдаване 
под наем на земя, включена в капитала на дружеството. 

Господин Анастасов, моля Ви да представите докладната записка в 
нейната същина. 

 

Г-н Наско Анастасов – ПП „ГЕРБ“, вносител 

Господин Председател, на основание чл. 75 от нашия правилник 

оттеглям докладната записка. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Вносителят има право, съобразно посочения текст от нашия 
правилник, за това приключваме разглеждането на тази докладна записка, 
поради нейното оттегляне. 

 

С Т А Т И Я 3 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждането на докладна записка с вх.№ 39. 

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

Относно: Приемане Списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2018 година. 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба № 17 на 
Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните 
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища ежегодно, в срок до 31 януари, с решение на общинския съвет се 
приема списъка с разпределението по предназначение на общинските 
жилища. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе 
следното решение: 

С Решение № 276 по Протокол № 21 от заседание на 31.01.2017 г. на 
Общински съвет Разград е приет Списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2017 година, който включва 
195 общински жилища.  
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През 2017 г. са прекратени 26 договора за отдаване под наем на 
жилищни имоти – частна общинска собственост и са извършени 17 

настанявания от общо 33 картотекирани за годината граждани. 

През годината, в съответствие с изискванията на Наредба № 17 на 
Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните 
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища, с решения на Общински съвет Разград са извършвани промени в 
разпределението и предназначението на жилищата съобразно 

потребностите на общината.   
За 2018 година наличният жилищен фонд включва 191 броя жилища, 

за които е изготвен Списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на общинските жилища за 2018 година –  Приложение 
1 към настоящото решение. 

Според предназначението си, в списъка общинските жилища са 
конкретизирани, както следва: 

1. жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди – 158 бр.;  

2. жилища за продажба – 3 бр.;  

3. ведомствени жилища – 20 бр.; 

4. резервни жилища – 10 бр.  

 

С оглед правилното и целесъобразно използване на общинския 
жилищен фонд и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 42, 

ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от 
Наредба 17 на Общински съвет Разград за условията и реда за 
установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища, предлагам на Общински съвет Разград да 
вземе следното решение: 

Приема Списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на     общинските жилища за 2018 година – 

Приложение 1 към настоящото решение. 
Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Тази докладна записка е разгледана в постоянните 
комисии по собственост и по законност. Моля, господин Наско Анастасов, 
Председател на комисията по собственост, да информира за становището 

на комисията. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепи проекта за решение.  
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Монев, моля да информирате за становището на комисията 
по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Има ли въпроси към вносителя? Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Моят въпрос произтича обаче от сравнение на тази и следващата 
доклада, тъй като те са принципно вързани. Забелязах едно разминаване и 

моля да ми бъде обяснено. Може и аз да не съм разбрала, но в тази 

докладна, която в момента ни беше представена за приемане на списъка за 
предназначението, броя, вида и местонахождението на общинските 
жилища е записано Продажба във второ римско „Жилища за продажба“ 

две жилища апартаменти на улица „Тимок“ и „Перистър“ и едно жилище 
на улица „Места“, т.е. общо три. В същото време обаче в следващата 
докладна, с която ще приемем програмата за управление и разпореждане с 
имоти, са посочени за продажба само две жилища. Липсва това, което е на 
улица „Места“, което ще бъде по чл.36 ал.1 т.2, т.е. прекратяване на 
съсобственост чрез продажба. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Ненов, Директор на дирекция ще вземе отношение. 
 

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

земеделие“ в Община Разград 

Не е изпуснато. Обяснението е следното. В списъкът, който в 
момента се разглежда има записани наистина три жилища. Двете са за 
продажба чрез търг, третото е чрез ликвидиране на съсобственост. В 

програмата са записани двете, защото в програмата съществуват 
процедури, т.е. те така или иначе тези процедури ще се осъществят, докато 

при ликвидирането на съсобственост такава, при положение че не се 
получи съгласие от другия съсобственик, реално не може да стане 
продажба и няма да бъде осъществена процедура по продажбата. За това е 
тази разлика на пръв поглед в разминаванията на броя на жилищата за 
продажба, в списъка три, а в програмата две. В програмата са уточнени и 

предстоящите процедури. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Мисля, че се изясни въпроса. Други желаещи за 
поставяне на въпроси, има ли? Не виждам. Мнения и съображения, колеги? 

Не виждам желаещи да изложат становища. За това преминаваме към 

гласуване. Моля общинските съветници да гласуват по предложения 
проект за решение. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

01.02.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров Не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Не участва   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

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 +   
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Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 494 

 

С Решение № 276 по Протокол № 21 от заседание на 31.01.2017 г. 
на Общински съвет Разград е приет Списък за предназначението, 

броя, вида и местонахождението на общинските жилища за 2017 

година, който включва 195 общински жилища.  

През 2017 г. са прекратени 26 договора за отдаване под наем на 

жилищни имоти – частна общинска собственост и са извършени 17 

настанявания от общо 33 картотекирани за годината граждани. 

През годината, в съответствие с изискванията на Наредба № 17 

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

общински жилища, с решения на Общински съвет Разград са 

извършвани промени в разпределението и предназначението на 

жилищата съобразно потребностите на общината.   

За 2018 година наличният жилищен фонд включва 191 броя 

жилища, за които е изготвен Списък за предназначението, броя, вида 

и местонахождението на общинските жилища за 2018 година –  

Приложение 1 към настоящото решение. 
Според предназначението си, в списъка общинските жилища са 

конкретизирани, както следва: 

1. жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди – 158 бр.;  

2. жилища за продажба – 3 бр.;  

3. ведомствени жилища – 20 бр.; 

4. резервни жилища – 10 бр.  

 

С оглед правилното и целесъобразно използване на общинския 

жилищен фонд и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 22, ал. 1 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 
чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 4, ал. 1 и 

ал. 2 от Наредба 17 на Общински съвет Разград за условията и реда за 

установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища, Общинският съвет, след поименно 

гласуване, с 21 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

 

                                                             РЕШИ: 
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Приема Списък за предназначението, броя, вида и 

местонахождението на     общинските жилища за 2018 година – 

Приложение 1 към настоящото решение. 
 

Решението да бъде изпратено на Кмета на Община Разград и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 

приемането му. 

 
Приложение 1 

                                                                                                                              

 

                                                                С П И С Ъ К 

 

ЗА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО,  БРОЯ,  ВИДА  И  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА 

ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА ЗА 2018 ГОДИНА 

 

 

І. ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ 

ЖИЛИЩНИ НУЖДИ 

 

местонахождение                                                                        вид                                       

гр. РАЗГРАД 

1.   ж.к.„Орел”, бл.1, вх.А, ап.12                                               двустаен разширен  

2.   ж.к.„Орел”, бл.1, вх.Б, ап.8                        едностаен   

3.   ж.к.„Орел”, бл.1, вх.Е, ап.20      двустаен    

4.   ж.к.„Орел”, бл.1, вх.Ж, ап.19     двустаен   

5.   ж.к.„Орел”, бл.2, вх.Г, ап.7                         двустаен разширен                    

6.   ж.к.„Орел”, бл.3, вх.В, ап.14     двустаен 

7.  ж.к.„Орел”, бл.3, вх.Г, ап.24     тристаен  

8.  ж.к.„Орел”, бл.3, вх.Д, ап.18     двустаен   

9.   ж.к.„Орел”, бл.4, вх.Д, ап.11     едностаен   

10. ж.к.„Орел”, бл.6, вх.А, ап.9     тристаен  

11. ж.к.„Орел”, бл.6, вх.Б, ап.16     тристаен   

12. ж.к.„Орел”, бл.6, вх.В, ап.19               двустаен  

13. ж.к.„Орел”, бл.7, вх.Г, ап.1     двустаен   

14. ж.к.„Орел”, бл.7, вх.Д, ап.1      двустаен   

15. ж.к.„Орел”, бл.7, вх.Д, ап.19     двустаен   

16. ж.к.„Орел”, бл.7, вх.Д, ап.21     двустаен   

17. ж.к.„Орел”, бл.7, вх.Е, ап.21     двустаен   

18. ж.к.„Орел”, бл.8, вх.Б, ап.2      едностаен    

19. ж.к.„Орел”, бл.8, вх.Б, ап.14                     едностаен                                  

20. ж.к.„Орел”, бл.8, вх.Б, ап.23               едностаен                                  

21. ж.к.„Орел”, бл.8, вх.В, ап.18               двустаен разширен                 

22. ж.к.„Орел”, бл.9, вх.Б, ап.12                      двустаен                                  

23. ж.к.„Орел”, бл.9, вх.В, ап.3                       едностаен     

24. ж.к.„Орел”, бл.9, вх.В, ап.12                    двустаен разширен 

25. ж.к.„Орел”, бл.9, вх.В, ап.19               едностаен   

26. ж.к.„Орел”, бл.9, вх.В, ап.30               едностаен     

27. ж.к.„Орел”, бл.10, вх.Б, ап.2                     едностаен 
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28. ж.к.„Орел”, бл.10, вх.В, ап.17                   едностаен                                  

29. ж.к.„Орел”, бл.10, вх.Г, ап.10               едностаен    

30. ж.к.„Орел”, бл.10, вх.Г, ап.22                едностаен  

31. ж.к.„Орел”, бл.11, вх.В, ап.2                едностаен 

32. ж.к.„Орел”, бл.11, вх.В, ап.8                едностаен    

33. ж.к.„Орел”, бл.11, вх.В, ап.17               едностаен 

34. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.А, ап.3                едностаен    

35. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.А, ап.18     едностаен    

36. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Б, ап.5                двустаен    

37. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.В, ап.15               двустаен    

38. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.В, ап.17     двустаен    

39. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Г, ап.3      двустаен    

40. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Г, ап.9      двустаен                                     

41. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Г, ап.18     двустаен    

42. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Д, ап.11     двустаен    

43. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Д, ап.21     тристаен     

44. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Е, ап.1      тристаен    

45. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Е, ап.2      едностаен    

46. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Е, ап.14                                              едностаен 

47. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Ж, ап.7      тристаен         

48. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.Ж, ап.8     едностаен    

49. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.И, ап.3      едностаен    

50. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.И, ап.15     едностаен                                   

51. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.И, ап.18     едностаен                              

52. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.И, ап.20     двустаен разширен               

53. ж.к.„Орел”, бл.12, вх.И, ап.22    едностаен     

54. ж.к.„Орел”, бл.13, вх.А, ап.2                двустаен                                      

55. ж.к.„Орел”, бл.13, вх.А, ап.10     тристаен     

56.  ж.к.„Орел”, бл.13, вх.В, ап.3               двустаен разширен 

57. ж.к.„Орел”, бл.13, вх.Д, ап.4                      двустаен    

58. ж.к.„Орел”, бл.15, вх.В, ап.3       двустаен    

59. ж.к.„Орел”, бл.16, вх.Г, ап.11                     едностаен                         

60. ж.к.„Орел”, бл.17, вх.А, ап.9       тристаен   

61. ж.к.„Орел”, бл.17, вх.Е, ап.4     тристаен 

62. ж.к.„Орел”, бл.19, вх.А, ап.11    двустаен   

63. ж.к.„Орел”, бл.19, вх.В, ап.13    двустаен    

64. ж.к.„Орел”, бл.19, вх.Г, ап.2     двустаен   

65. ж.к.„Орел”, бл.19, вх.Е, ап.16    двустаен  

66. ж.к.„Орел”, бл.20, вх.В, ап.6     двустаен разширен  

67. ж.к.„Орел”, бл.20, вх.В, ап.23    двустаен 

68. ж.к.„Орел”, бл.20, вх.Д, ап.6     двустаен  

69. ж.к.„Орел”, бл.20, вх.Е, ап.1     двустаен   

70. ж.к.„Орел”, бл.20, вх.Е, ап.5     двустаен 

71. ж.к.„Орел”, бл.21, вх.А, ап.2     двустаен     

72. ж.к.„Орел”, бл.21, вх.А, ап.17    двустаен  

73. ж.к.„Орел”, бл.21, вх.А, ап.18    тристаен     

74. ж.к.„Орел”, бл.21, вх.А, ап.19    двустаен разширен  

75. ж.к.„Орел”, бл.21, вх.В, ап.2     двустаен 

76. ж.к.„Орел”, бл.21, вх.Г, ап.18     двустаен 

77. ж.к.„Орел”, бл.22, вх.Б, ап.23    двустаен   
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78. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.Б, ап.2     двустаен   

79. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.Б, ап.13    тристаен   

80. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.Б, ап.18    двустаен разширен  

81. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.В, ап.2     двустаен  

82. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.Г, ап.20    двустаен  

83. ж.к.”Орел”, бл.24, вх.8, ап.1     тристаен   

84. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.8, ап.6     двустаен   

85. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.А, ап.1     двустаен разширен   

86. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.А, ап.10    едностаен   

87. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Б, ап.6     едностаен   

88. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Г, ап.10    двустаен   

89. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Г, ап.14    едностаен   

90. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Д, ап.16    двустаен   

91. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Д, ап.24    двустаен   

92. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Ж, ап.20    двустаен   

93. ж.к.„Орел”, бл.27, вх.Б, ап.1     тристаен   

94. ж.к.„Орел”, бл.27, вх.Б, ап.8     двустаен                

95. ж.к.„Орел”, бл.27, вх.Б, ап.16    тристаен   

96. ж.к.„Орел”, бл.27, вх.В, ап.2                   тристаен                                  

97. ж.к.„Орел”, бл.27, вх.Г, ап.2                    тристаен                                  

98. ж.к.„Орел”, бл.28, вх.А, ап.8                двустаен  

99. ж.к.„Орел”, бл.28, вх.А, ап.16    тристаен                      

100.  ж.к.„Орел”, бл.29, вх.А, ап.4    двустаен разширен  

101.  ж.к.„Орел”, бл.29, вх.В, ап.15    двустаен разширен  

102.  ул.„Н.Пенев” № 44,  вх.Г, ап.6                                          двустаен  

103.  ул.„Н.Пенев” № 44, вх. Д, ап.1                                       двустаен разширен  

104.  ул.„Н.Пенев” № 44, вх. Д, ап.2                                       едностаен   

105.  ул.„Н.Пенев” № 46, вх. А, ап.2                                       едностаен 

106.  ул.„Н.Пенев” № 46, вх. Г,ап.7                         едностаен 

107.  ул.„Н.Пенев” № 46, вх.Г, ап.10                                 едностаен    

108.  ул.„Н. Пенев” № 46, вх. Г, ап.3                         едностаен 

109.  ул.„Н.Пенев” № 48, вх. А, ап.6                                      едностаен   

110.  ул.„Н.Пенев” № 48, вх. Д, ап.1                двустаен разширен  

111.  ул.„Н.Пенев” № 48, вх. Д, ап.2                                      едностаен   

112.  ул.„Н.Пенев” № 48, вх. Д, ап.3                                      едностаен  

113.  ул.„Н.Пенев” № 48, вх. Д ап.6                                       едностаен 

114.  ул.„Св.Климент” № 44, ап.49              едностаен  

115.  ул.„Св.Климент” № 46, ап.34    едностаен   

116.  ул.„Св.Климент” № 48, ап.9    едностаен    

117.  ул.„Св.Климент” № 106, вх.А, ап.20   двустаен   

118.  ул.„Св.Климент” № 106, вх.Б, ап.8   двустаен    

119.  ул.„Св. Климент” № 106, вх.Д, ап.12   двустаен   

120.  ул.„Абритус” № 13, вх.В, ап.48    двустаен   

121.  ул.„Абритус” № 23, ап.3     едностаен   

122.  ул.„Абритус” № 23, ап.26     едностаен   

123.  ул.„Абритус” № 29,  вх.А, ап.17                                       двустаен 

124.  ул.„Абритус” № 29, вх.А, ап.20                                    двустаен разширен 

125.  бул.„Бели Лом” № 58, вх.А, ап.22    едностаен 

126.  бул.„Бели Лом” № 58, вх.А, ап.19    едностаен   

127.  ж.к.„Лудогорие”, бл.6, ап.55    тристаен 
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128.  ж.к.„Лудогорие”, бл.6, ап.75    тристаен   

129.  ж.к.„Лудогорие”, бл.7, ап.14    едностаен  

130.  бул.„България” № 7, ап.6     едностаен               

131.  бул.„Априлско въстание” № 7, вх.Д, ап.119  едностаен   

132.  бул.„Априлско въстание” № 7, вх.Д, ап.123  едностаен 

133.  ул.„Перистър” № 10, ап.1               двустаен   

134.  ул.„Перистър” № 10, ап.2     двустаен   

135.  ул.„Перистър” № 10, ап.4     двустаен  

136.  ул.„Перистър” № 12, ап.5     двустаен 

137.  ул.„Перистър” № 12, ап.6     двустаен            

138.  ул.„Перистър” № 14, ап.9     двустаен   

139.  ул.„Перистър” № 14, ап.11     двустаен 

140.  ул.„Сава Катрафилов” № 17, ап.1    двустаен разширен  

141.  ул.„Костур” № 22А, ап.5     едностаен   

142.  ул.„Костур” № 22А, ап.21             двустаен   

143.  ул.„Костур” № 22А, ап.31       двустаен   

144.  ул.„Костур” № 22А, ап.47                двустаен   

145.  ул.„Костур” № 22А, ап.52                      двустаен   

146.  ул.„Костур” № 22А, ап.54                    двустаен             

147.  ул.„Сукнаров” № 4       къща   

148.  ул.„Св. Климент” № 86, ет.I     къща     

149.   ул.„Марица” № 44       къща     

150.  ул.„Грънчарска” № 35       къща   

151.  ул.„Силистра” № 11        къща    

152.  ул.„Св. Климент” № 86, ет.IІ               къща    

153.  ул.„Гвардейска” № 8       къща   

154.  ул.„Гвардейска” № 12       къща    

155.  ул.„Гвардейска” № 12а      къща  

156.  ул.„Гвардейска” № 14      къща  

157.  ул.„Бели Лом” № 51      къща 
158.  ул.„Родопи” № 8        къща 
 

 

II. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА  

      1. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ 

      1.1 ул.„Тимок” № 1, вх.А, ап.10    двустаен 

      1.2. ул.„Перистър” № 16, ап.15                двустаен 

  

           2. ЖИЛИЩА ЗА ПРОДАЖБА ПО ЧЛ.36, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗОС                              

           2.1  ул.„Места” № 15                  къща 
 

 

    ІІI. ВЕДОМСТВЕНИ ЖИЛИЩА 

1. ж.к.„Орел”, бл.3, вх.Г, ап.15     тристаен   

2. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.В, ап.8     двустаен  

3. ж.к.„Освобождение”, бл.7, ап.22    едностаен  

4. ул.„28-ми януари” № 29, ап.1     двустаен  

5. ул.„28-ми януари” № 29, ап.3                       едностаен 

6. ул.„Ив.Вазов” № 14, ап.2     двустаен   

7. ул.„Абритус” № 13, вх.В, ап.62    едностаен  
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8.  ул.„Абритус” № 27, ап.27     едностаен  

9.  ул.„Варна” № 2, вх.Б, ап.25                         двустаен                   

10. ул.„Варна” № 2, вх.Б, ап.26                   двустаен                                                   

11. бул.„Априлско въстание” № 23, ап.1               двустаен  

12. бул.„Априлско въстание” № 23, ап.5   двустаен 

13. бул.„Априлско въстание” № 23, ап.14                               двустаен 

     14. бул.„Априлско въстание” № 23, ап.17                     двустаен   

     15. бул.„Априлско въстание” № 23, ап.25   двустаен    

16. ул.„Абритус” № 29, вх.А, ап.7                    едностаен                                  

17. ж.к.„Житница”, бл.2, вх.А, ет.2, ап.4                                 двустаен  

18. ж.к.„Житница”, бл.2, вх.А, ет.3, ап.7                                 двустаен 

19. ул.„Дондуков” № 3, вх.Б, ап.12    двустаен 

     20. бул.„Априлско въстание” № 7, вх.Б, ап.57                       стая с кухненска ниша       
    

      

    IV. РЕЗЕРВНИ ЖИЛИЩА 

1. ул.„Костур” № 22 А, ап.53                     двустаен  

     2.  ж.к.„Орел”, бл.6, вх.Е, ап.21      тристаен 

3. ж.к.„Орел”, бл.10, вх.Г, ап.2                 едностаен 

     4. ж.к.„Орел”, бл.13, вх.А, ап.1                      тристаен 

     5. ж.к.„Орел”, бл.24, вх.8, ап.14                 едностаен 

     6.. ж.к.„Орел”, бл.26, вх.Г, ап.1      двустаен 

     7. ул.„Бузлуджа” № 10                  къща 
     8. ул.„Абритус” № 23, ап.27      едностаен 

     9.  ул.„Перистър” № 16, ап.13      двустаен 

    10. ул.„Перистър” № 16, ап.14      двустаен 

 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Предложението за Решение се приема и няма да повтарям по нататък 

всеки път, извършва се и поименно гласуване. 
 

С Т А Т И Я 4 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към докладна записка с вх.№ 40. 

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

Относно: Приемане на Програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост за 2018  година. 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

В началото на всеки мандат Общинският съвет приема Стратегия за 
управление на общинската собственост по предложение на кмета на 
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общината, с която се определя политиката на развитие на общинската 
собственост и стопанската дейност на Общината. В изпълнение на 
стратегията се приема годишна програма за управление и разпореждане с 
имотите – общинска собственост. В посочените ми правомощия ви 

предоставям настоящото предложение за приемане на Програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 

година. Програмата е изготвена в съответствие със задължителните 
реквизити, регламентирани с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост. 

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост Общинският съвет приема годишна програма за управление и 

разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на кмета 
на общината. Програмата се приема до приемането на бюджета на 
общината за съответната година и може да бъде актуализирана през 
годината, като при необходимост се извършва и актуализация на 
общинския бюджет. 

В изпълнение на изискването на закона е депозирано предложение от 
кмета на Община Разград за приемане на Програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година. Програмата 
е изготвена в съответствие със задължителните реквизити, регламентирани 

с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 22, 

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

8, ал. 9 и ал. 10  от Закона за общинската собственост и чл. 1а, ал. 2 и ал. 3 

от Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление и 

разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, предлагам на 
Общински съвет Разград да приеме следното решение: 

1. Приема програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2018 година, приложена към настоящото 

решение, представляваща неразделна част от същото. 

2. Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2018 година да бъде публикувана в местен вестник и на 
интернет страницата на Община Разград в едномесечен срок от 
приемането й. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Давам думата на Председателя на комисията по 

собственост, господин Анастасов, да информира за становището на 
комисията. заповядайте. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 
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Колеги, със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията 
подкрепи проекта за решение. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Има ли въпроси към вносителя? Не виждам желаещи. 

Давам думата за изказване на мнения и отправяне на предложения. Има ли 

желаещи? Не виждам такива. Преминаваме към гласуване на проекта за 
решение по тази докладна записка. Моля общинските съветници да 
гласуват. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 495 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост Общинският съвет приема годишна програма за 

управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по 

предложение на кмета на общината. Програмата се приема до 

приемането на бюджета на общината за съответната година и може да 

бъде актуализирана през годината, като при необходимост се 
извършва и актуализация на общинския бюджет. 

В изпълнение на изискването на закона е депозирано 

предложение от кмета на Община Разград за приемане на Програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 

година. Програмата е изготвена в съответствие със задължителните 
реквизити, регламентирани с чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост. 

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

22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, ал. 9 и ал. 10  от Закона за общинската 

собственост и чл. 1а, 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, с 20 гласа „ЗА“, 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема програма за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2018 година, приложена към настоящото 

решение, представляваща неразделна част от същото. 

2. Програмата за управление и разпореждане с имотите – 

общинска собственост за 2018 година да бъде публикувана в местен 
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вестник и на интернет страницата на Община Разград в едномесечен 

срок от приемането й. 

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

му. 

 

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА 

 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Програмата се приема в изпълнение на Стратегията за управление 
на общинската собственост на територията на община Разград за периода 
2016-2019 година. 

2.Основна цел на настоящата програма е практическата реализация 
на приоритетите за изпълнение на стратегията. 

3.Предмет на настоящата програма са всички имоти - публична и 

частна общинска собственост, подлежащи на управление и разпореждане 
през 2018 год. 

РАЗДЕЛ ІІ 
ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И 

НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, 

УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ 

 

А ПРИХОДИ: 1 387  214лв., в т.ч.  

• от наеми- 847 507лв., в т.ч.135 833лв. за Бизнес зона „Перистър” 

• от продажби по реда на ЗОС 300 000лв. 
• от вещни права 187 500лв., в т.ч.180 000лв. за Бизнес зона „Перистър” 

• от концесии 52 207 лв. 
 

1. От незастроени имоти 

1.1.Наем: 27броя части от имоти за поставяне на преместваеми обекти -  

47704лв. 
1.2 Продажби: 11броя имота-  200 000 лв.                                                                                
1.3.Вещни права-6 броя -180 000лв. за Бизнес зона „Перистър” 

 

2.От застроени имоти 

2.1.Жилищни имоти 

2.1.1 Наем: 171 броя имоти –95 223лв. 
2.1.2 Продажба 2 броя-35 000лв. 
2.2.Нежилищни имоти 
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2.2.1.Наем: 149 броя– 324 759лв., в т.ч.45 броя  на стойност 135 833лв. за 
Бизнес зона „Перистър” 

 

2.2.2. Продажба: 10 броя- 40 000лв. 
2.3. Вещни права: 5 броя -5 000лв. 
 

3.От общински поземлен фонд 

3.1.Наем, аренда:  379 821лв. 
3.2. Продажба: 21 броя имота – 25 000лв. 
3.3 Учредено право на ползване 15 броя имота-2500лв. 
 

4.Имоти, предоставени на концесия: 7 броя –52 207 лв. 
 

Б. РАЗХОДИ : 49 700лв. 

1. За отчуждаване  на имоти-15 000лв. 
2. За текущи, основни ремонти  и издръжка на общински имоти-9 500 лв. 
3.За застраховане на имоти общинска собственост -7 500 лв. 
4. За изготвяне на пазарни оценки- 4 700лв. 
5. За изготвяне на концесионни анализи-12 000лв. 
6. Обяви за търгове и конкурси-1 000лв. 
 

РАЗДЕЛ ІІІ 
ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРИ 

ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

1.Незастроени имоти 

1.1.Наем-общо имоти, отдавани под наем 27 броя,  с предстояща процедура 
-1брой, както следва: 
1. Терен, Разград между бул.”Княз Борис” и ул.”В.Левски” за търговска 
дейност. 
 

1.2 Продажби -11 броя 
1. Имот №61710.505.572, гр.Разград, ул.”Костур”№24- 3055кв.м 

2. Имот №61710.505.571, гр.Разград, ул.”Костур”№26- 1919кв.м 

3. Имот №61710.504.3176, гр.Разград,ул.”Дим.Ненов” №12-244 кв.м 

4. Имот №61710.504.19, ж.к.”Орел”- 372кв.м 

5. Имот ХХVІІІ, кв.59, с.Раковски, ул.”Абритус”№2в-1405кв.м 

6. Имот 398, кв.16, с.Киченица, ул.”23-ти септември” №7-1134кв.м 

7. Имот 399, кв.16, с.Киченица, ул.”23-ти септември” №5-1093 кв.м  

8. Имот Х-250, кв.9 с.Ушинци, ул.”П.Яворов” №14-582кв.м 

9. Имот VІІІ-250, кв.43,  с.Ушинци, ул.”Стефан Караджа” №15-950кв.м 

10. Имот 332, кв.17, с.Ушинци, ул.”Марица” №7-1010квм 

11.Имот №61710.501.46, гр.Разград, ул.”Добруджа” №2Б-5712 кв.м 
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1.3.Вещни права-6 броя 
1. Имот №61710.505.7208, находящ се в гр.Разград, ул.Търговска  №4, 

Бизнес зона „Перистър”-4 659 кв.м; 

2. Имот №61710.505.7209, находящ се в гр.Разград, ул.Конверсия  №3, 

Бизнес зона „Перистър”-3 033кв.м; 

3. Имот №61710.505.7240, находящ се в гр.Разград, ул.Мебелна №3, Бизнес 
зона „Перистър”-1 795кв.м; 

4. Имот №61710.505.7241, находящ се в гр.Разград, ул.Мебелна №5, Бизнес 
зона „Перистър”-1776 кв.м; 

5. Имот №61710.505.7234, находящ се в гр.Разград, ул. Мебелна №2, 

Бизнес зона „Перистър”-4 247кв.м; 

6. Имот №61710.505.7217, находящ се в гр.Разград, ул. Складова №3, 

Бизнес зона „Перистър”-1 416кв.м; 

 

2.Застроени имоти 

2.1.Жилищни имоти 

2.1.1 Наем 

Общо имоти, отдадени под наем 171броя, в т.ч. с предстоящи процедури 

15 броя в гр.Разград, както следва: 
1. ул.”Н.Пенев” №48, вх.Д, ап.6   едностаен 

2. ул.”Н.Пенев” №48, вх.Д, ап.1   двустаен разширен 

3.бул.”България” №7, ап.6    едностаен 

4.ж.к.”Орел”, бл.3, вх.В, ап.14   двустаен 

5.ж.к.”Орел”, бл.19, вх.А, ап.11   двустаен 

6.бул.”Априлско въстание” №7, вх.Д, ап.123 едностаен 

7.ул.”Перистър” №14, ап.11    двустаен 

8.ж.к.”Орел”, бл.21, вх.А, ап.19   двустаен разширен 

9.ж.к.”Орел”, бл.12, вх.И, ап.3   едностаен 

10.ж.к.”Орел”, бл.10, вх.Г, ап.10   едностаен 

11.ж.к.”Орел”, бл.26, вх.А, ап.1   двустаен разширен 

12.ж.к.”Орел”, бл.27, вх.В, ап.2   тристаен 

13.ж.к.”Орел”, бл.1, вх.А, ап.12   двустаен  разширен 

14.ж.к.”Орел”, бл.6, вх.Е, ап.21   тристаен  

15.ж.к.”Орел”, бл.24, вх.8, ап.14   едностаен 

 

2.1.2.Продажба-2 броя 
1.ул.”Тимок” №1, вх.А, ап.10    двустаен 

2.ул.”Перистър” №16, ап.15    двустаен 

 

2.2.Нежилищни имоти 

2.2.1.Наем 
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Общо имоти, отдавани под наем 149 броя, с предстоящи процедури-17 

броя, както следва: 
1.Къща, ул.”Цар Асен” №3, гр.Разград 

2.Част от къща, ул.”Проф.Дим.Ненов” №2, гр.Разград 

3.Част от къща, ул.”Н.Й.Вапцаров” №12, гр.Разград 

4.Част от партерно помещение, бул.”Априлско въстание” №56, бл.8, 

гр.Разград 

5.Помещения на първи етаж в сградата на ДКЦ І, ул.”В.Левски”№1А, 

гр.Разград 

6.Помещение №19, бул.”България” №21 П, гр.Разград 

7.Партерно помещение №1, ж.к.”Освобождение”, бл.1, гр.Разград 

8. Партерно помещение №2, ж.к.”Освобождение”, бл.1, гр.Разград 

9.Сграда №61710.502.596.2, Градски парк, гр.Разград 

10.Сграда №61710.502.6335.1, Градски парк, гр.Разград 

11.Партерно помещение, бул.”България” №5, гр.Разград 

12.Лекарски кабинет, ул.”Д.Чинтулов” №2, с.Дряновец 

13.Лекарски кабинет, ул.”Ивайло” №22, с.Дянково 

14.Обособена част, клетки №10 и №11 от сграда №19 с идентификатор 

№61710.505.7232.1, ул.”Мебелна” №1, гр.Разград 

15.Помещение №10Б, сутерен на сграда №10 с идентификатор 

№61710.505.7237.1, бул.”Априлско въстание”№4, гр.Разград 

16.Офис №10А, приземен етаж на сграда №10 с идентификатор 

№61710.505.7237.1, бул.”Априлско въстание” №4, гр.Разград 

17.Помещение №6, бул.”България” №21П, гр.Разград 

2.2.2.Продажба - 10броя: 
1.УПИ ІХ, кв.20 и сграда с.Дряновец/бивше кметство/; 

2. Имот 62089.501.238 и две сгради, ул.Вихрен №1, Раковски; 

3. Бивша фурна, ул.”Йордан Стоянов” №31, с.Дряновец; 

4. Продажба на имоти на собственици на законно построени сгради-7 броя. 
 

2.3.Вещни права-7броя в т.ч. пристрояване, надстрояване и сервитути. 

 

3.Общински поземлен фонд 

3.1 Наем и аренда 
3.1.1. Мери и пасища – 138 имота, с предстоящи процедури  30 имота, 
както следва: 
Землище Гецово – Имот №18589.100.168; 

Землище Топчии – Имоти №№002007, 007031, 021015, 027016, 074003, 

074007, 076005, 076010; 

Землище Разград - Имоти №№61710.447.47, 61710.84.54, 61710.76.111, 

61710.76.113, 61710.108.441, 61710.92.467, 61710.92.498, 61710.546.549, 
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61710.56.570, 61710.60.577, 61710.61.586, 61710.56.605, 61710.79.687, 

61710.94.697, 61710.532.2, 61710.532.1, 61710.546.1; 

Землище Балкански - Имоти №№000042, 000047, 000050, 000119 

 

3.1.2. Ниви - 623 имота, с предстоящи процедури 543 имота, както следва: 
Землище Пороище – Имоти №№005010, 030015, 033003, 039069, 039075, 

051003, 051004, 051011, 082071, 083015, 083027, 083036, 083113, 083122, 

084020, 085087, 090019, 090079, 090128, 097026, 097043, 103014, 103034, 

103035, 106013, 114001, 114017, 119012, 119059, 119086, 139030, 139054, 

140003, 140004, 142007, 159005, 160006, 160009, 170013, 201006, 201008, 

201009, 206008, 207002, 208002, 208003, 249017, 119091, 119100, 134118, 

134138, 134176, 134183, 134257, 145071, 145077, 146005, 146069, 146073, 

149005, 149013, 158018, 158021, 158026, 158094, 204096, 227005, 227148, 

249018; 

Землище Осенец – Имоти №№001214, 001397, 001398, 001399, 001400, 

001402, 003150, 003151, 003153, 003156, 004123, 004124, 004126, 006124, 

006127, 006128, 007014, 008317, 008318, 009026, 009058, 009071, 010080, 

011046, 011158, 011161, 011164, 011165, 011166, 012046, 012053, 012093, 

012100, 012105, 013024, 013049, 013110, 013152, 013154, 013155, 013156, 

013157, 013159, 014099, 015032, 015081, 015098, 015124, 015193, 015227, 

015228, 015247, 016010, 017019, 018016, 018025, 019019, 019030, 019055, 

021068, 022001, 023118, 023125, 024027, 025016, 026006, 026234, 026275, 

026287, 026293, 026316, 026354, 026357, 026358, 026361, 027119, 027127, 

028047, 028059, 028101, 028102, 033103, 035056, 035173, 035182, 035183, 

035184, 035185, 035186, 035188, 040010, 040017, 040019, 040020, 042029, 

043284, 043285, 043286, 043287, 043288, 043289, 045047, 047016, 047078, 

047099, 049084, 049157, 049158, 049159, 049160, 049161, 049162, 049163, 

049164, 049166, 050038, 052118, 052121, 052122, 053059, 053082, 053218, 

053235, 054055, 055013, 055036, 056132, 056134, 056135, 056136, 056137, 

056139, 060349, 060421, 060441, 060443, 061118, 061163, 061174, 061191, 

061291, 061296, 061350, 061466, 061467, 061469, 061470, 061472, 061473, 

061474, 061475, 061477, 064039, 068030, 068188, 068290, 068291, 068292, 

068293, 069004, 069150, 069230, 069259, 069317, 069318, 069319, 069320, 

069321, 069322, 069323, 070003, 070057, 071082, 071083, 071085, 071086, 

071087, 072004, 072031, 072191, 072320, 072322, 072324, 072326, 072327, 

072328, 072329, 072331, 072332, 073083, 073087, 073088, 073090, 073091, 

074090, 074092, 075056, 079127, 079129, 079152, 079199, 079200, 079201, 
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079202, 079203, 080079, 080080, 080082, 081072, 082094, 082130, 082131, 

084047, 084051, 088109, 088116; 

Землище Ясеновец – Имоти №№001088, 001102, 001112, 001119, 002055, 

009085, 010026, 010049, 010080, 011070, 012115, 012118, 012125, 015032, 

019007, 020087, 020188; 

Землище Благоево – Имоти №№001005, 004022, 020014, 020053, 021011, 

036024, 044005, 051021, 068063, 068105, 071002, 071012, 071035, 071036, 

076005, 076022, 028013; 

Землище Балкански – Имоти №№030002, 034010, 055003, 060008, 

066003, 067001, 067071, 085007, 092015, 100005, 103001, 103073, 103095, 

130023, 208006;  

Землище Черковна – Имоти №№002112, 015022, 018037, 023007, 028010, 

000093, 000096, 000055, 000097, 000098, 000099, 000094, 000092, 000065, 

000056, 000053, 000051, 000050, 000170, 000176, 000181, 006041, 000100, 

000101, 000102, 000105, 000140, 002104, 013036, 020002, 006042, 014007, 

015003, 016008, 018038, 020001, 021001, 020006, 021008, 000058, 002007, 

002083, 002101, 002102, 002105, 002106, 004009, 004012, 004017, 004021, 

006056, 010019, 000049, 011003, 024024, 023008, 011003, 018038, 016008, 

002007; 

Землище Радинград - Имоти №№003065, 011067, 013002, 013003, 013004, 

013007, 013008, 013009, 013010, 013047, 014024, 015062; 

Землище Ушинци - Имоти №№098001, 099001, 099002, 099003, 099004, 

101001, 101002, 101003, 101004, 101005, 101006, 101007, 102001, 102002, 

102003, 103001, 103002, 103003, 103004, 103005, 103006, 103007; 

Землище Липник - Имоти №№012039, 017013, 017014, 017015; 

Землище Мортагоново - Имоти №№008038, 009004, 015039, 090107, 

092012, 092014;  

Землище Дряновец -  Имоти №№033006, 037015, 039029, 078020, 046005, 

046026, 046027, 046037, 046047; 

Землище Побит камък – Имоти №№024006, 064026, 051017, 051039, 

063007; 
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Землище Дянково – Имоти №№020073, 052036, 011027, 020074, 000062, 

000063, 000452, 044053, 049041, 037026, 057012; 

Землище Киченица - Имоти №№029014, 029015, 029018, 029025, 029028, 

029030, 029035, 029041, 029042, 029047, 029048, 029066, 029069, 029072, 

029077, 029078, 029080, 029081, 029083, 029087, 029090, 029093, 029095, 

029096, 029097, 029099, 029109, 029111, 029113, 029116, 029119, 029125, 

029133, 029134, 029138, 029147, 029150, 029163, 029168, 029171, 029178, 

029182, 029186, 029187, 029188, 029192, 029193, 029196, 029207, 029209, 

029211, 029213, 029216, 029217, 029219, 029220, 029228;  

Землище Топчии – Имоти №№051034, 074005, 077004, 078020, 079009, 

080026, 007005; 

Землище Гецово - Имот №18589.7.159; 

Землище Раковски - Имоти №№62089.26.107, 62089.27.31;  

Землище Разград - Имоти №№61710.95.53, 61710.108.124, 61710.108.125, 

61710.128.9, 61710.508.37, 61710.508.39, 61710.508.40, 61710.508.41, 

61710.508.42, 61710.508.43, 61710.508.44, 61710.508.45, 61710.105.115. 

 

3.1.3.Трайни насаждения- 90 имота, с предстоящи процедури 90 имота, 
както следва: 
Землище Киченица - Имоти №№013012, 013013, 013017, 013018, 013023, 

013028, 013038, 013047, 013050, 013051, 013057, 013058, 013059, 013063, 

013065, 013071, 013074, 013075, 013081, 013086, 013090, 013098, 013101, 

013107, 013109, 013116, 013118, 013119, 013123, 013142, 013150, 013154, 

013155, 013156, 013157, 013164, 013170, 013173, 013174, 013177, 013187, 

013193; 

Землище Радинград - Имоти №№003001, 003037, 003039, 003041, 004001, 

008028; 

Землище Осенец - Имоти №№048003, 048015, 048019, 048038, 048071, 

048136, 048146, 048151, 048166, 048184, 048200, 048208, 048211, 048213, 

048230, 048241, 048256, 048264, 048268, 048277, 048291, 048309, 048340, 

048351, 048356, 048357, 048358, 048359, 048368, 048381, 048384, 048385, 

048386, 048387, 000019, 000442; 

Землище Липник - Имоти №№014153, 015065, 015077, 015091; 
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Землище Мортагоново - Имот №000058; 

Землище Ушинци – Имот №072004. 

3.2.  Продажба-21 броя земеделски имота 
1. Имот №61710.606.4400, лозе с площ  355кв.м в местността „Стражецки 

лозя”, гр. Разград 

2. Имот №61710.606.4759, лозе с площ  588кв.м в местността „Стражецки 

лозя”, гр. Разград 

3. Имот №61710.607.3872, лозе  с площ 461кв.м в местността „Изгрев”, гр. 

Разград 

4. Имот №61710.607.3893,  лозе  с площ 639кв.м в местността „Изгрев”, гр. 

Разград 

5. Имот №61710.609.3082,  неизползвана нива /угар, орница/ с площ 706 

кв.м, в местността „Арменски лозя”, гр. Разград 

6. Имот №61710.614.2834, лозе с площ 1 237кв.м в местността 
„Исперихски път”, гр. Разград 

7. Имот №61710.614.2963,  лозе с площ 1 061кв.м в местността 
„Исперихски път”, гр. Разград 

8. Имот №61710.619.43,  лозе с площ 536кв.м в местността „Чуката”, гр. 

Разград 

9. Имот №61710.619.44, лозе с площ 553кв.м в местността „Чуката”, гр. 

Разград 

10.Имот №61710.616.2039, лозе с площ 1 085кв.м в местността „Дянковски 

път 2” /Лозята на Иван Радев/, гр. Разград 

11. Имот №61710.616.2040, лозе с площ 1 082кв.м в местността 
„Дянковски път 2” /Лозята на Иван Радев/, гр. Разград 

12. Имот №61710.616.2041, лозе с площ 1 419кв.м в местността 
„Дянковски път 2” /Лозята на Иван Радев/, гр. Разград 

13. Имот №61710.613.565, лозе с площ 700кв.м в местността „Малкия 
хълм”, гр. Разград 

14. Имот №61710.613.566, лозе с площ 791кв.м в местността „Малкия 
хълм”, гр. Разград 

15. Имот №61710.613.124, лозе с площ 597кв.м в местността „Малкия 
хълм”,  гр. Разград 

16. Имот №61710.609.4659, овощна градина с площ 231кв.м в местността 
„Арменски лозя”, гр. Разград 

17. Имот №61710.800.6037, лозе с площ 1 313кв.м в местността 
„Дянковски път І”, гр. Разград 

18. Имот №61710.800.6028, лозе с площ 1 839кв.м в местността 
„Дянковски път І”, гр. Разград 

19. Имот №61710.614.2287, лозе с площ 680кв.м в местността „Исперихски 

път”, гр. Разград 
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20. Имот №61710.614.2298, лозе с площ 598кв.м в местността „Исперихски 

път”, гр. Разград 

21. Имот №61710.614.2299, лозе с площ 632кв.м в местността „Исперихски 

път”, гр. Разград 

 

3.3 Учредено право на ползване 
Пчелини- 193,000 дка,  с предстоящи процедури имоти с площ 10 дка 
 

4. Имоти, предоставени на концесия-7 броя, в т.ч. с предстояща 
процедура 1 брой, както следва: 
1. Язовир „Островче”, находящ се в землището на с. Островче, с ЕКАТТЕ 

54420, община Разград,  съставляващ имот  № 000047 с обща площ от 
88,810 дка и имот №000169 с площ от 3,885 дка. 
 

  

 РАЗДЕЛ ІV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1.Настоящата програма подлежи на актуализация при възникнала 
необходимост  през годината.  

2.Програмата и промените в нея се обявяват на населението и се 
публикуват на интернет страницата на Общината.  

3.Настоящата програма е приета с Решение № 495 по Протокол № 37 

от проведено заседание на Общински съвет - Разград на 01.02.2018 год. 

 

С Т А Т И Я 5 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане докладна записка с вх.№ 41. 

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

Относно: Приемане на проекта на бюджет за 2018 година на 

Община Разград. 

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

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
Настоящият проектобюджет е изготвен и представен за разглеждане в 

съответствие с чл.84 от Закона за публичните финанси и чл.19, чл.21 и чл.22 от Наредба 
№ 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет. 
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Проектът за бюджет на Община Разград за 2018 година е съобразен както с 
промените в националното законодателство, така и с местните условия с цел 

обезпечаване на всички функции държавна и местна отговорност, както и постигане на 
проекта на капиталовата програма за 2018 година. 
 Нормативни документи, на основата на които е изготвен проектът на бюджет 
за 2018 година:  

- Закона за публичните финанси; 

- Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 година; 
- Постановление на Министерския съвет /ПМС/ № 332 от 22.12.2017 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г.; 
- ПМС № 316 от 20.12.2017 г. за определяне на нов размер на минималната 

работна заплата за страната; 
- Решение на Министерския съвет /РМС/ № 286 от 22.05.2017 г. за приемане на 

стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2018 г., изменено и допълнено с Решение на Министерския 
съвет № 667 от 01.11. 2017 година;  

- Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Разград; 

- Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград. 

 

 Промени в нормативната уредба: 

•••• Закон за публичните финанси 

- взаимоотношенията на общинските бюджети с централния бюджет се разделят 
на основни взаимоотношения и други трансфери; 

- доизяснява се начина на изчисляване на максималния размер на новите 
задължения за разходи в случай на правоприемство; 

- разширява се възможността с постъпленията от продажба на общински 

нефинансови активи да се погасяват и временни безлихвени заеми, отпуснати на 
общини в процедура на финансово оздравяване; 

- увеличават се забраните относно извършване на разходи, натрупването на нови 

задължения и/или поемане на ангажименти за разходи; 

- облекчават се условията за ползване на неизразходваните средства от субсидии. 

 

•••• Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 година 

- утвърдените средства за общините като цяло се увеличават спрямо 2017 година, 
но тези отнасящи се за местната дейност продължават да бъдат с по-малък ръст. 
И през 2018 г. се открояват два основни недостатъка – липса на достъп до 

показателите, използвани при разпределението им и значителни отклонения на 
трансферите на някои общини спрямо средното увеличение или спрямо общини 

със сходни финансови и демографски показатели;   

- подобряват се условията за повечето от делегираните дейности спрямо 2017 

година, като 68% от ръста е за образованието;  

- Продължава финансирането от държавния бюджет на дейности и услуги по 

приключващи европроекти – храненето на деца (училищен плод и мляко), 

услугите личен асистент, социален асистент и домашен помощник; 

- Запазват се регламентите за еднократно поемане на 80 на сто от наложени 

финансови корекции за програмен период 2007-2013 г., както и възможността за 
трансформиране след 30 април до 50% от целевата субсидия за капиталови 
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разходи в целеви трансфери за финансиране на неотложни текущи ремонти на 
общински пътища и улична мрежа; 
 

•••• Кодекс за социално осигуряване -  повишава са осигурителната вноска за фонд 

„Пенсии“ с 1%. 

 

•••• ПМС № 316 от 20.12.2017 година - от 1 януари 2018 г. се определя нов размер 

на минималната месечна работна заплата за страната - 510 лв.  
 

•••• РМС № 286 от 22.05.2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от 

държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., 
изменено и допълнено с РМС № 667 от 01.11. 2017 година: 

- функция „Общи държавни служби” – средствата по стандарт нарастват, като за 
пръв път средствата за общинската администрация са представени в два 
компонента – за кметове и кметски наместници и за общинска администрация; 

- функция „Отбрана и сигурност” –  увеличението е в резултат на ръста на 
минималната работна заплата и осигурителните вноски за фонд „Пенсии“. 

Общинските съвети по наркотични вещества преминават във функция 
„Здравеопазване“; 

- функция „Образование” – през 2018 година финансирането е въз основа на три 

стандарта – за институция, за паралелка и за брой деца и ученици. При 

определянето на стандартите отпада групирането на общините в седем групи, 

което се прилагаше до края на 2017 г. и се въвеждат т.н. регионални 

коефициенти. За целите на определянето на регионалния коефициент общините 
се групират в осем групи, в зависимост от географските и демографски 

характеристики. За община Разград коригиращият коефициент е 0,017. 

- функция „Здравеопазване” – увеличението на средствата осигурява ръста на 
МРЗ и осигурителната вноска за фонд „Пенсии“, както и поетапното увеличение 
на заплатите за медицинския персонал. 

- функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – стандартите са 
увеличени диференцирано по видове услуги, като са отразени съответните 
промени в натуралните показатели. 

- функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – стандартите за 
читалищата и регионалните библиотеки са увеличени с еднакви темпове, а за 
всички музеи и художествени галерии с регионален характер се въвежда единен 

разходен стандарт, независимо от субсидираната численост. 
 Въпреки предвиденото увеличение на стандартите за делегираните от държавата 
дейности, техните размери остават недостатъчни за предоставяне на качествени услуги, 

още повече, че при всички услуги се увеличат трудовите разходи в следствие на ръста 
на МРЗ и осигурителната вноска за фонд „Пенсии“, в резултат на което се засилва 
натиска за дофинансиране по решение на Общински съвет. 
 

 1.3. Приоритети:  

 

� Запазване нивото на данъчната тежест и продължаване политиката на 
предприети мерки през 2017 година за по-добра събираемост на местните 
данъци и такси. 

� Извършване на разходите с устойчив характер, запазване на финансова 
стабилност и повишаване ефективността на публичните ресурси. 
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� Подобряване условията за предоставяне на публични услуги в сферата на 
образованието, здравеопазването и социалните дейности. 

� Провеждане на социална политика, насочена към повишаване качеството на 
живот и подобряване възможностите за трудова реализация. 
 

 

ПРИХОДНА ЧАСТ 
 

 Приходната част на проектобюджета е формирана от планираните собствени 

приходи, бюджетните взаимоотношения и операциите с финансови активи и пасиви  на 
общината.  
 

            Подход при формиране на приходната част: 

• данъчните приходи – съобразени са с размерите на данъчните ставки в 
действащата вътрешна нормативна уредба, определеният облог, достигнатите приходни 

тавани през последните три години и несъбраните приходи; 

• местни такси и цени на услуги – на база размер на таксите  и цени на услуги, 

определени в Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и 

администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община 
Разград, натуралните показатели, отчетните данни за последните три години; 

• такса за битови отпадъци /ТБО/ - на база определения облог, като размерът на 
таксата е обвързан с разходите за чистота по план-сметки, приети от Общинския съвет;  

• приходи и доходи от собственост - постъпленията от наеми, продажба на 
нефинансови активи и концесии са обвързани с Програмата за управление и 

разпореждане с имоти-общинска собственост за 2018 година и на база сключени 

договори; 

• приходите от стопанска дейност на общинските предприятия са планирани на 
база направените от тях предложения, а за ОП „Общински пазари“ на база план-

сметката приета с Решение № 475 от Протокол № 35/21.12.2017 година на Общински 

съвет, редуцирана за периода 01.03-2018 г.-31.12.2018г.; 
• в проекта са планирани и собствени приходи от второстепенните 

разпоредители с бюджет, работещи по системата на делегирани бюджети; 

 

Общият обем на проекта за бюджет за 2018 г. е в размер на 42 359 х.лв., в т.ч. за 

държавни дейности – 24 558 х.лв. и 17 801 х.лв. за общински дейности и 

дофинансиране на държавните дейности  /Приложение № 1/. 

 

  

Приходи за държавни дейности 

 

Приходите в държавната дейност са в размер на 24 558 х.лв. и включват: 
• Обща субсидия за 2018 година - 22 852 х.лв., определена съгласно Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г. на база натурални показатели 

и единни разходни стандарти по функции. В сравнение с началния план за 2017 

година средствата са с 2 880 х.лв. повече. 
• Собствени приходи на звената във функция „Образование“ -  534 х.лв. по техни 

предложения и разчети. 

• Преходен остатък  -  1 305 х.лв. 
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• Преходен остатък по проекти, изпълнявани от училища – със знак минус 133 

х.лв. В бюджета средствата се отразяват със знак минус по параграф 88 „Събрани 

средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове“, а 
през 2018 се прехвърлят и разходват по извънбюджетните сметки на звената. 

  

 Приходи за местни дейности 

  

Общият обем на приходите за местни дейности е 17 801 х.лв., разпределени по 

приходоизточници както следва: 
• Данъчни приходи – общият обем е 4 617 х.лв. 

Планът за данъчните приходи е съставен при запазени от 2017 г. данъчни ставки, 

очакваното ниво на събираемост през 2018 година и анализ на отчетните данни за 
последните три години. Данъчните приходи включват: данък върху недвижимите 
имоти – 1 400 х.лв., данък върху превозните средства – 2 150 х.лв., данък при 

придобиване на имущество - 900 х.лв., патентен данък – 80 х.лв., данък за превоз на 
пътници – 60 х.лв., туристически данък – 25 х.лв. и др. данъци – 2 х.лв. 
• Неданъчни приходи  -  общият обем на планираните приходи е 10 903 х. лв., в 

това число: 

� Приходи от управление на собственост – 5 175 х.лв., включващи приходите от 
стопанската дейност на общинските предприятия и приходите от наеми на 
общинска собственост и земеделски земи. 

� Приходи от продажба на общинска собственост – 536 х.лв., планирани 

съобразно разполагаемата общинска собственост, включително земя. 
� Приходи от такси –  по тази група приходи са планирани 5 462 х.лв. Най–голям 

дял в тази група са приходите от таксата за битови отпадъци - 3 890 х.лв., следва 
таксата за детски градини – 458 х.лв. и таксите за административни и технически 

услуги – 339 хил.лв. 
• Взаимоотношения с републиканския бюджет, определени в чл.52 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2018 г. – 2 636 х.лв. 
� Трансферите за местни дейности - 1 796 х.лв., предназначени са да осигурят 

минимално равнище на местните услуги в общината и включват 1 594 х.лв. 
изравнителната субсидия и 202 х.лв. за зимно поддържане и снегопочистване на 
общинските пътища. Спрямо 2017 година, изравнителната субсидия е увеличена 
с 40 х. лв., а за зимно поддържане и снегопочистване средствата са без промяна. 

� Целева субсидия за капиталови разходи – 840 х.лв., като спрямо  2017 г. 
увеличението е с 55 х.лв. 

• Финансирания и трансфери – със знак минус 1 921 х.лв. 
Планирани са с отрицателен знак 1 871 х.лв., в това число: 

- 825 х.лв. за покриване на главници по усвоени през предходни години 

инвестиционен заем от SG „Експресбанк” и заем от Фонд „ФЛАГ”; 

- 1 346 х.лв. отчисления за РИОСВ, съгласно чл.60 и чл.64 от ЗУО; 

+ 300 х.лв. за възстановяване на временни безлихвени заеми, ползвани за проекти 

по Оперативни програми. 

За втора поредна година ще бъдат възстановени 50 х.лв. от ползван, през 
предходния програмен период, временен безлихвен заем от сметката за чужди средства 
(набирателна сметка) на Община Разград. 

 

• Преходен остатък в местни дейности от 2017 година -  1 566 х.лв. 
 

РАЗХОДНА ЧАСТ 
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 Планът за разходите  по бюджета е баланисиран съобразно приходите, като 

бюджетните разходи осигуряват гарантирана устойчивост на услугите в областта на 
образованието, здравеопазването, социалните услуги, подобряване на 
инфраструктурата и околната среда, осигуряване на качествени административни 

услуги, както и ефективно функциониране на обектите, изградени по Оперативни 

програми, завършени предходния програмен период. 

 

Общият размер на разходната част на бюджета е 42 359 х.лв., планирани в три 

направления - за държавни дейности – 24 558 х.лв., за местни дейности - 16 639 

х.лв. и за дофинансиране на държавните дейности - 1 162 х.лв. 
 

За делегираните от държавата дейности са планирани 24 558 х.лв. Делегираните 
от държавата дейности са дейности по предоставяне на държавни публични услуги, до 

които населението следва да има достъп в съответствие с действащото 

законодателство. Делегираните от държавата дейности се финансират, съгласно: 

- РМС № 286/22.05.2017г. за приемане на стандарти за делегираните от 
държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018г, изменено 

и допълнено с РМС № 667/01.11.2017г.; 
- приетите размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет 

и бюджета на Община Разград съгласно чл.52 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2018 г.; 

- определените стойностни показатели за делегираните от държавата дейности в 
Приложение № 7 към чл.53 от ЗДБРБ за 2018 г. и 

- изпратените от Министерство на финансите разчетни и натурални показатели за 
Община Разград.  

- Собствени приходи във функция «Образование», определени в чл.293 от Закона 
за предучилищно и училищно образование. 

 

За поредна година най-голям реален ръст имат средствата за образование. 
 

В дофинансирането на държавните дейности са планирани разходи, 

финансирани със собствени приходи на Общината и на звената, работещи по системата 
на делегирани бюджети, без тези във функция «Образование». Наблюдава се негативна 
тенденция - увеличение на средствата за дофинансиране, тъй като средствата за 
делегираните от държавата дейности са недостатъчни. Това ограничава средствата за 
по-пълно осигуряване на общинските дейности.  

През 2018 година от собствени приходи Община Разград осигурява: 
� по 50 х.лв. на ППМГ «Акад.Н.Обрешков» и СУ «Христо Ботев» за разходи, 

свързани с преместването и настаняването на ППМГ «Акад.Н.Обрешков» в 

сградата на СУ «Христо Ботев»; 

� 12 х. лв. за маломерни и слети паралелки в училища в селата Стражец, 

Киченица и Осенец; 

� 20 х.лв. за участия на ученици от Спортно училище в национални и 

международни състезания и тренировъчен лагер. 

� 10 х.лв. за подпомагане на Регионален исторически музей за разкопки; 

� 5 х.лв. на Художествена галерия «Проф.И.Петров» за организиране и 

провеждане на пленер «Мистика и реалност»; 

� 5 х. лв. за читалищата, при заявена от тях необходимост за покриване на 
непредвидени разходи; 
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� 50 х.лв. на ЦПЛР-Ученическо общежитие за ремонт на сградния фонд. 

 

 Разходите за местните дейности, които общината извършва и финансира въз 
основа на нормативни актове, решения на Общинския съвет и определя техния вид, 

количество и качество, са планирани в рамките  на определения обем приходи за 
местни дейности.  

Базата за планиране на разходите за местни дейности включва: 
• резултатите от текущо изпълнение на бюджета за 2017 г.; 
• очаквания размер на новите задължения за разходи и за поемане на 

ангажименти за разход; 

• задълженията по финансиране на общинския дълг; 
• анализ на заявените разходи за предлаганите от общината услуги; 

Разходите за местни дейности се финансират със средства от: 
• общински приходи от местни данъци, такси и цени на услуги, управление на 

общинска собственост и стопанска дейност; 
• приходи от дарения и други неданъчни приходи; 

• трансфери за местни дейности – изравнителна субсидия и за зимно 

поддържане и снегопочистване; 
• преходен остатък от 2017 г. в местни дейности. 

 

Трудовите разходи и през 2018 година заемат най-голям относителен дял в 
общите разходи и са съобразени с нормативните възможности и ограничения. В тях се 
включват и средствата за представително и работно облекло, СБКО и други социални 

разходи, обезщетения и дължими осигурителни вноски от работодател. Трудовите 
разходи за персонала в местните дейности са планирани на база достигната средна 
брутна работна заплата през 2017 г., минимална работна заплата от 01.01.2018 г.- 510 

лв., увеличена с 1% осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ и планова численост на 
персонала за 2018 г. 

Разходите за издръжка се основават на направените разходи през предходната 
година, като са изключени еднократните разходи, взета е под внимание промяната в 
цената на някои стоки и услуги и са прецизирани проектните предложения на 
второстепенните разпоредители с бюджет и звената в Община Разград.  

 

Разходната част на бюджета е разработена по функции, дейности и параграфи. 

Разпределението по функции е видно от Приложения  от № 2.1 до №2.9. 

 

Функция „Общи държавни служби” - предвидени са общо 3 677 х.лв. Средствата 
по стандарт за 2018 година, осигуряващ единствено трудовите разходи са 1 730 х.лв., от 
които 309,6 х.лв. за кметовете и кметските наместници и 1 420,8 х.лв. за „чистата 
администрация“. В рамките на средствата е предвидено увеличение с 8% на основните 
трудови възнаграждения на кметовете и кметските наместници /Приложение 8.1./. За 
дофинансиране са планирани 859 х.лв., с които се осигуряват трудовите разходи на 
персонала, извършващ дейности, за които няма осигурено друго финансиране, 
обезпечаването на ръста в минималната работна заплата и ангажимента за изплащане 
на обезщетения и социални разходи, както и дофинансиране на средствата за трудови 

разходи на кметовете и кметските наместници. Във функцията са предвидени и 617 

х.лв. за издръжка на Общинската администрация и кметствата, помощи за лечение, 
данъци, които общината плаща и за компютърна техника и софтуер, както и 410 х.лв. за 
възнаграждения и издръжка на Общинския съвет.  
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Функция „Отбрана и сигурност” - предвидени са общо 312 х.лв. Това е изцяло 

държавна дейност и чрез нея се осигуряват средства за възнаграждения и осигурителни 

вноски на денонощните дежурни и обществените възпитатели, издръжка на Комисията 
за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, военните отдели, 

Детска педагогическа стая, районните инспектори и доброволното формирование за 
защита при бедствие. За превантивни дейности от собствен ресурс са предвидени 27 

х.лв., от които 7 х.лв. за управлението на язовирните стени и съоръженията към тях, 

съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническа и безопасна 
експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях и за осъществяване на 
контрол за техническото им състояние. 

Функция „Образование”  е  най-голямата  по  обем  функции, като за нея са 
планирани общо 19 061 х.лв., което е с 2  788 х. лв. повече от първоначалния план за 
2017 година.  Държавният трансфер за делегираните дейности за 2018 година е 15 244 

х.лв., като разпределението на средствата по учебни и детски заведения ще стане на 
база формула, утвърдена от Кмета на общината. Със собствени приходи в размер на 182 

х.лв. Община Разград ще дофинансира звената във функция «Образование». За 
общински дейности са предвидени 2 474 х.лв.  

Основно училищата се финансират от държавен трансфер, който покрива 
всичките им разходи. Увеличението на средствата е предназначено за покриване на 
увеличената минимална работна заплата, осигурителната вноска за фонд «Пенсии», 

както и достигнатото ниво на  работните заплати на персонала от септември 2017г. Тъй 

като работят по системата на делегираните бюджети, реализираните от тях собствени 

приходи се разходват съобразно потребностите на съответното училище и се отчитат 
като държавна дейност. От собствени приходи на общината в рамер на 12 х.лв. е 
планирано дофинансиране на маломерни и слети паралелки в три училища. За поредна 
година са планирани средства за стипендии  на даровити деца по Програмата на 
мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби 

на Община Разград – 15 х.лв., както и 20 х.лв. за участия на ученици от Спортно 

училище в национални и международни състезания и тренировъчен лагер. 

Бюджетът за 2018 г. на ПГССХВТ «А.Кънчев» гр.Разград, която от 2016 година е 
общинско училище е 691 х.лв., от които 493 х.лв. по стандарт, 128 х.лв. от собствени 

приходи и 70 х.лв. преходен остатък. 

Детските градини са споделена отговорност между държавата и общината. В 

държавна дейност са планирани 4 060 х.лв. От собствен ресурс общината е осигурила 
1 163 х.лв. за разходи за СБКО, представително облекло на персонала, обезщетения по 

Кодекса на труда и за издръжка.  

Издръжката на Центровете за подкрепа за личностно развитие – Център за работа 
с деца, Център за ученическо теническо и научно творчество, Ученическа спорта школа 
и Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение /до приключване на 
процедурата по вливането му в ЦУТНТ/ е в размер на 759 х.лв. 

Бюджетът на ОП «Ученическо столово хранене и почивно дело» за 2018 година 
възлиза на 678 х.лв. 

Функция „Здравеопазване” -  предвидени са общо 1 535 х.лв., в т.ч. преходен 

остатък от 2017 година в държавните дейности - 130 х.лв. Държавният трансфер за 2018 

година е в размер на 1 207 х.лв. и обезпечава всички разходи на здравните кабинети в 
детските градини и училищата, трудовите разходи на двете детски ясли с млечни кухни 

към тях, трудовите разходи на 4 бр. медиатори и всички разходи на Общинския съвет 
по наркотични вещества, които до сега бяха в дейност „Отбрана и сигурност“. С 

общински приходи е осигурена издръжката на детските ясли и млечни кухни, както и 
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закупуването на един фризер за Детска ясла „Звездици“ - 183 х.лв. и средства за 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация - 15 х.лв. 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - планирани са общо 

разходи 3 945 х.лв., от които за 3 176 х.лв. в държавни дейности. С тях се финансират 
два дома за възрастни хора със 140 места, Дневен център за възрастни хора с 
увреждания с 25 места, Дневен център за деца с увреждания с 30 места, Център за 
социална интеграция и рехабилитация с 45 места, Център за обществена подкрепа с 45 

места, Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без 
увреждания с 28 места, Комплекс от центрове за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания с 28 места, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост с 
6 места, Комплекс за социални услуги за хора с увреждания в с.Просторно с 49 места. 
През 2017 година е разкрита услугата Център за работа с деца на улицата с 15 места, а 
през 2018 година предстои разкриване на услугата Звено „Майка и бебе“ с 6 места.  

Във функцията общинска отговорност е услугата „Домашен социален патронаж“, 

ползваща се от 455 патронирани лица, за която са осигурени 690 х.лв., от които 25 х.лв. 
за капиталови разходи за закупуване на хладилен шкаф и автомобил. Съгласно чл.20 от 
ПМС № 332 от 22.12.2017 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република 
България, средствата за предоставяне на социалните услуги „Личен асистент“, 

„Социален асистент“ и „Домашен помощник“ от 2018 година се предоставят на 
общините чрез Агенцията по социално подпомагане. Предвидените средства покриват 
само разходите за самите асистенти и помощници. До 31.12.2017 година тези услуги се 
предоставяха чрез разкрития център към Домашен социален патронаж и се 
финансираха по процедура „Независим живот“ по ОП „Развитие на човешките 
ресурси“.  Във връзка с т.2 от Решение № 866 от Протокол № 62/04.08.2015г. на 
Общински съвет Разград за поддържане на услугите и създаване на устойчивост през 
2018 година, по изтеклия проект „Независим живот“, Община Разград е осигурила 
допълнително финансиране в размер на 40 х.лв. по бюджета на Домашния социален 

патронаж за медицински специалист, специалист социални дейности, кинезитерапевт, 
психолог и технически сътрудник.  

Средствата за  издръжка за клубове на пенсионера и инвалидите са в размер на 
30,5 х. лв. 

 

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“  е изцяло 

финансирана от местни приходи и заема най-голям дял в местните дейности - 32% или 

5 872 лева. В нея са планирани средства за осветление на улици и площади - 270 х.лв., 
за дейности по опазване на околната среда – 354 х.лв., за озеленяване – 532 х.лв., за 
текущи ремонти и ремонт на улици – 909 х.лв., както и за разходи за управление и 

контрол по ЖС – 245 х.лв. Тук е планирана дейността на ОП „Ремонтстрой” с обем на 
разходите 635 х.лв., от които 90 х.лв. за доставка на мини челен товарач, чиято 

процедура по закупуване беше финализирана в края на 2017 година.  
Разходите на дейност „Чистота” са в размер на 2 400 х.лв. /без таксите по ЗУО и 

без самоначисления ДДС – отразени в приходната част със знак минус/, които са 
обвързани и балансирани с приходите от такса за битови отпадъци. Разпределението на 
разходите по съответните параграфи е на база приетите с решение на Общинския съвет 
план-сметки. 

Средствата на кметствата за текущ ремонт и поддържане на улиците и за текущ 

ремонт на сградния фонд са в размер на 188 х.лв., разпределени в двете дейности от 
кметове и кметски наместници на населените места.  

За капиталови разходи в тази функция са предвидени 1 518 х.лв., в т.ч. за: 
� основен ремонт тротоари в гр.Разград – 99 х. лева; 
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� ремонт на улици в град Разград /преходен обект/ – 24 х. лева от остатък от 
банков кредит, съгласно Решение № 482 от Протокол №35/21.12.2017г. на 
Общински съвет – Разград и 404 х.лв. от остатък по ПМС № 153/28.07.2017г.; 

� изграждане на спортна площадка на ул. „Арда“ в гр.Разград – стойността на 
площадката е 100 х. лева, обектът е предвиден да бъде преходен, като за 2018 

година се предвиждат 50 х. лева; 
� изграждане на отводнителна канавка на общински терен между тренировъчна 
база на ПФК „Лудогорец“ и  местно дере до обект „Стрелбище“ – 10 х. лева; 

� монтажни елементи за изграждане на ревизионна шахта за дренажна система 
на обект „Регионално депо за неопасни отпадъци гр.Разград“ – 140 х. лева; 

� Реконструкция на водопроводи в ж.к. „Орел“ гр.Разград, включващ етап 

Източна част и етап Западна част /преходен обект/ – 415 х.лв. 
� проектиране и изграждане на улична водопроводна мрежа и канализация по 

ул.,Кичево“ в гр. Разград – за подвързване на Кастрационен център, Приют за 
кучета, Площадка за разделно събиране на опасни отпадъци – 94 х. лева; 

� доставка на санитарен контейнер /комбиниран баня-тоалетна/ за базата на ОП 

„Паркстрой“ – 15 х. лева; 
� доставка на тракторна косачка за ОП „Паркстрой“ – 10 х.лева; 
� доставка на лек автомобил с висока проходимост за ОП „Паркстрой“ – 10 х.лв. 
� мини челен товарач за ОП „Ремонтстрой“ – 90 х.лв. 
� за отчуждаване на имоти – 15 х. лева; 

 

Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” – планирани са 3 519 

х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 1 581 х.лв., с които се финансира дейността на  
Регионален исторически музей, Регионална библиотека, Художествена галерия, 25 

читалища и Регионален експертно-консултантски и информационен център 

«Читалища». 

Община Разград със собствени приходи финансира дейността на ОП „Обреден 

дом“, Капански ансамбъл, Радио Разград, Зоокът, Общински културен център /поемащ 

цялостната издръжка на сградите на театъра и филхармонията/ и се обезпечават 
събитията от културния и спортния календар. В местни дейности са предвидени 1 865 

х.лв., от които за субсидии за спортни клубове - 133 х.лв. За капиталови разходи са 
предвидени 229 х. лв., от които 60 х.лв. за изграждане на пешеходни алеи в нов 
гробищен парк - Разград, 39 х.лв. за лекотоварен автомобил на ОП „Обреден дом“ 

/преходен обект/, 12 х.лв. за климатици за хижа „Пчелина“ и 115 х.лв.за разсрочено 

плащане на ремонтните дейности на спортна зала „Абритус“.  

 

Функция «Икономически дейности и услуги» - планирани са 4 098 х.лв., изцяло 

осигурени от местни приходи, от които: 

� за дейността на ОП „Разградлес” – 1 616 х.лв., от които 61 х.лв. за капиталови 

разходи - придобиване на кола с висока проходимост и изграждане на навес. 
ОП „Разградлес” планира да внесе чист приход в общината от 650 х.лв. 

� за дейността на ОП „Бизнес зона „Перистър” – 397 х.лв., от които 206 х.лв. за 
капиталови разходи – изграждане на Складово хале, вкл. строителен и оценка 
на съответствие - 165 х.лв., изграждане на площадкова инфраструктура 2-ри 

етап, вкл. авторски надзор – 21 х.лв., система за видеонаблюдение 3-ти етап – 

12 х.лв. 
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� за дейността на ОП „Общински пазари” за периода 01.03.2018г. – 31.12.2018г. – 

178 х.лв., от които 5 х.лв. за капиталови разходи за закупуване на счетоводен 

софтуер, съобразен с този на Община Разград и компютърна техника. 

� за осигуряване дейността на приюта за безстопанствени кучета са предвидени 

310 х.лв., от които за инвестиционни разходи – 184 х.лв., включително 160 

х.лв. за изграждане на кастрационен център за кучета, вкл.авторски надзор; 

� за Основен ремонт на част от път RAZ 2116 /ІІ-49, Манастирско-Разград/-

Островче - 256 х.лв. 

 За зимно поддържане и снегопочистване от трансфер от републиканския бюджет 
за местни дейности са осигурени 404 х.лв. 

В приложения № 2.6.1, № 2.7.1 и № 2.7.2 са разшифровани разходите за 
екологични, спортни и културни дейности. 
 

Към настоящата разработка са приложени план-сметките на общинските 

предприятия. В тях са намерили отражение приходите от дейността им и разходите по 

отделни позиции. План–сметките са разработени съобразно спецификата на дейността 
им и действащата вътрешна нормативна уредба /Приложения №№ 4.1-4.7/.  
 

Разпределението на разходите по кметства е посочено в Приложение № 8, а 
размерът на основните месечни възнагражденията на кметовете, считано от 01.01.2018 

година в Приложение 8.1. На самостоятелен бюджет е само кметство Дянково, всички 

останали кметства се отчитат като неразделна част от собствения бюджет на общината. 
 

Средствата за капиталови разходи за 2018 г. са в размер на 2 754 х.лв., 
разпределени по източници за финансиране и по обекти съгласно Приложение № 5. 

Източници на финансиране на капиталовите разходи са: 

- целевата субсидия за капиталови разходи за 2018 година - 840 х.лв.  

- преходен остатък от целева субсидия за капиталови разходи – 195 х.лв. 

- средства от стандартите за държавни дейности във функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи“ – 41 х.лв. 

- преходен остатък от обща субсидия – 149 х.лв. 

- преходен остатък от целеви трансфери  – 818 х.лв. 

- собствени средства  на община Разград и второстепенните разпоредители на 
делегиран бюджет – 687 х.лв. 

- остатък от ползван банков кредит – 24 х.лв. 

Неразделна част от информацията по бюджета за 2018 г. е приложеният годишен 

индикативен разчет за сметките за средства от Европейския съюз /Приложение № 12/. 

През настоящата година Община Разград ще работи за реализиране на следните 
инфраструктурни проекти: 

По ОП „Региони в растеж 2014-2020“:  

� "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград“; 

� "Ремонт, обновяване на материално - техническата база и мерки за 
енергийна ефективност в образователните институции на територията 
на град Разград"; 
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� "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 
сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца 
на улицата“; 

� "Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и 

социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните 
хигиенни изисквания“;  

� "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на 
социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на 
резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи" 

По ОП „Околната среда 2014-2020“: 

� „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация 
за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО 

Разград“, 

както и проектите, финансирани от ОП «Добро управление» и ОП «Развитие на 
човешките ресури» за разширяване и подобряване качеството на социалните услуги в 
община Разград.  

Предстои разработване на проектни предложения за културната и социална 
инфраструктура. 

Изготвен е годишен доклад за разчетите за общински дълг за 2018 г. /Приложение 
№ 7/. 

През 2018 г. Община Разград ще покрива дължимите главници и лихви по 

инвестиционния заем от SG „Експресбанк“, като по заема от фонд „ФЛАГ“ ще бъде 
внесена последната вноска. На този етап Общината не предвижда да поема нов 
общински дълг. 

 

Направени са промени в бюджетната прогноза за местни дейности с показатели за 
2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 г. – 2020 г., съгласно Приложение № 

13. Тези промени се извършват за привеждане на показателите в средносрочната 
прогноза в съответствие с приетия ЗДБРБ за 2018 г. и РМС № 808/22.12.2017 г. за 
одобряване на промени в Актуализирана бюджетна прогноза 2018-2020 г.   
 

 

 Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното: 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 В съответствие с изискванията на чл.94 от Закона за публичните финанси 

Общинският съвет разглежда и приема проекта за бюджет за съответната година. 
 Проектобюджетът е изготвен съобразно процедурата, регламентирана с чл.84 от 
Закона за публичните финанси, чл.19, чл.21 и чл.22 от Наредба № 15 на Общински 

съвет Разград за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския 
бюджет.  
 Публикувана е покана за публично обсъждане във брой 1 от 03.01.2018 г. на 
вестник „Екип 7” и на интернет страницата на Община Разград. Изготвен е Протокол от 
публичното обсъждане, проведено на 12.01.2018 година.  
 Предвид гореизложеното и на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.5 и т.6, във 
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, 

във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 
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2018 година, ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния бюджет, чл.4, ал.1 

и чл.23-чл.27 от Раздел VI „Приемане на бюджета на общината“  от  Наредба № 15 за 
условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности 

и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, предлагам на 
Общински съвет Разград да вземе следното решение: 
1. Приема плана по бюджета за 2018 г. както следва: 

1.1. По прихода                42 359 254 лв. 

/разпределени по видове приходоизточници /държавни трансфери  

и собствени приходи/ съгласно Приложение № 1/, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности          24 558 459 лв. 

1.1.1.1. Обща субсидия              22 851 924 лв. 
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 
във функция „Образование“                  534 343 лв. 
1.1.1.3. Преходен остатък от 2017 г.               1 304 597 лв. 
1.1.1.4. Временно съхранени средства                - 132 405 лв.                                    
1.1.2. Приходи за местни дейности            17 800 795 лв.    

в т.ч.:             

1.1.2.1. Данъчни приходи                 4 617 000 лв.                                                        
1.1.2.2. Неданъчни приходи             10 902 989 лв.     
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия               1 593 800 лв.                                                                                        
1.1.2.4. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища    201 900 лв.                                                                               
1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи     840 300 лв.  
1.1.2.6. Възстановени средства /непризнати разходи по проекти/   -50 000 лв.                            
1.1.2.7. Възстановен заеми от SG „ЕКСПРЕСБАНК“    -700 000 лв. 
1.1.2.8. Възстановен заем на  Фонд „ФЛАГ“     -124 737 лв. 
1.1.2.9. Възстановени временни безлихвени заеми     300 000 лв.                                               
1.1.2.10. Друго финансиране /отчисления за РИОСВ/           -1 346 516 лв.                                   
1.1.2.11. Преходен остатък от 2017 г.               1 566 059 лв.                    

 1.1.3. Приема разпределението на преходния остатък           2 870 656 лв. 

/разпределен за ДД и ОД съгласно Приложения № 1.1/              

1.2. По разхода                42 359 254 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи 

съгласно Приложения № 2, вкл. от №2.1. до № 2.9,  

и разшифровките към тях с №№ 2.6.1., 2.7.1. и  2.7.2/ , в т.ч. 

1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности          24 558 459 лв.  

т.ч. преходен  остатък от 2017 г. – 1 172 192 лв. и 

собствени приходи на звената – 534 343 лв./ 
1.2.2. Разходи за дофинансиране на държавни дейности           1 162 376 лв. 

1.2.3. Разходи за общински дейности            16 638 419 лв. 

                                              

2. Приема Програма с разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2018 г. 
по източници на финансиране, съгласно Приложение № 5. 

2.1. Одобрява разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, 

включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 
840 300 лв., съгласно Приложение № 5. 

2.2. Приема Разшифровка на разходите, финансирани от приходи по § 40 

„Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“ за 2018 година, 
съгласно Приложение №6. 
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3. Определя резервиран бюджетен кредит по функция 09 „Разходи некласифицирани 

в други функции“ в размер  на 200 000 лв.            

 

4. Определя второстепенни разпоредители с бюджет за 2018 година, съгласно 

Приложение № 3. 

 

5. Приема план-сметките и числеността на общинските предприятия - ОП 

”Ученическо столово хранене и почивно дело”, ОП „Разградлес”, ОП „Паркстрой”, ОП 

”Бизнес зона „Перистър”, ОП „Обреден дом” и ОП „Ремонтстрой” за 2018 г. и на ОП 

„Общински пазари“ за периода 01.03.2018г. – 31.12.2018 г. /Приложения от №№ 4.1-

4.7/. 

6. Кметства 

6.1. Приема обема на бюджета по кметства, съгласно Приложение № 8. 

6.2. Определя нови размерите на основните месечни трудовите възнаграждения на 
кметовете на кметства, съгласно Приложение № 8.1. 

 

7. Приема първоначалния бюджет на общината по агрегирани бюджетни 

показатели съгласно Приложение №10. 

 

8. Определя максимален размер на дълга за 2018 г., както следва:                                                  

8.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г.  1 507 303 лв.  
8.2. Максимален размер на дълга в края на годината  5 707 303 лв.    
8.3. Приема за сведение годишен разчет за 2018 година за поет общински дълг, 

съгласно Приложение № 7.                   

 

9. Определя численост и месечен размер на средствата за възнаграждения на 

работещите в бюджетните звена съгласно  Приложение № 9. 

 

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз съгласно, съгласно Приложение № 12. 

 

11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с показатели 

за 2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 -2020 г., съгласно Приложение 

№13. 

 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 
бъдат натрупани през 2018 година в размер на 18 092 545 лева.   
 

13. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да бъдат 
поети през 2018 година в размер на 25 196 833 лева.   
 

14. Одобрява размера на просрочените задължения от 2017 г., които ще бъдат 
разплатени  от бюджета за 2018 г. в размер  на  49 868 лева, съгласно Приложение № 

14. 

 

15. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2018 г. в размер на 300 000 лв. 
 

16. Приема разчета за някои целеви разходи:  

16.1. За представителни разходи       12 600 лв.    
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в т.ч.:         

16.1.1. за Кмета на Община Разград      10 100 лв. 
16.1.2. за Общински съвет Разград      2 500 лв.                                                 

16.2. За отпускане на помощи за лечение      50 000 лв. 
16.2.1.  За еднократна помощ за лечение     до 500 лв. 
/Отпускането на средствата става със заповед на кмета на общината за всеки 

конкретен случай поотделно, по утвърдени критерии и преценка, срещу 

представени медицински документи/. 

16.2.2. За подпомагане на двойки, семейства и лица  
с репродуктивни проблеми       до 2 500 лв.   
/Отпускането става съгласно Правилник за подпомагане на двойки,семейства и 

лица с репродуктивни проблеми, приет от Общинския съвет/   

16.3. За помощи за погребение на починали граждани                                         

10 000 лв. 
16.3.1. За служебно погребение на починали жители на общината – без близки и 

роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги без 
доходи, се заплаща по 300 лв. за всеки случай. В помощта се включват разходите 
за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на покойника, надгробен 

знак, изкопаване и заравяне на гроб. 

16.3.2. Еднократна помощ в размер на 300 лв. за погребение на лица, получавали 

социални помощи от Дирекция за социално подпомагане - гр. Разград по реда на 
Закона за социално подпомагане. 

 

17. Приема следните лимити за разходи: 

17.1. Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в бюджетните 
звена се определя в размер на 3 на сто от утвърдените средства за основните заплати на 
назначените по трудови правоотношения.  
17.2. Второстепенните ръководители с бюджет, включително и тези на делегиран 

бюджет, определят със заповед размера на средствата за работно облекло в рамките на 
бюджета си, съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено облекло. 

17.3. Определя разходи при връчване на следните отличия и награди: 

� Почетен гражданин на град Разград; 

� Почетен знак „За принос към местното самоуправление”; 

� Награда  “Никола Икономов”; 

� Награда “Акад.Анание Явашов”; 

� Награда “Отличник на випуска”; 

� Награда „Студент на годината”; 

� Награда ”Златен пегас”; 

� Награда за поетично творчество; 

� Награда за хорово изкуство „Кибела”; 

� Награда за детско танцово изкуство; 

� Награда за “Европейски принос в развитието на младежките общности в 
Община Разград”; 

� Почетен знак за принос към икономиката на Община Разград;  

� Почетен знак за принос към развитието на социалните  услуги  в Община 
Разград. 

 

17.3.1. Индивидуална парична награда в размер на една минимална работна 
заплата. 
17.3.2. Колективна парична награда в размер на три минимални работни заплати.  
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17.3.3. Наградите по т.17.3.1. и т.17.3.2 се осигуряват за сметка на резервирания 
бюджетен кредит по т.3. 

 

18. Утвърждава списък с длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложения №11, 11.1, 11.2 и 11.3. 

18.1. Упълномощава кмета на община Разград и второстепенните разпоредители на 
делегиран бюджет при настъпили промени на длъжностите и на лица, със свои 

заповеди да утвърждават промените на първоначално утвърдените списъци по т.18. 

18.2. Право на транспортни разходи имат лицата, при които местоживеенето и 

местоработата се намират в различни населени места и квалификацията и 

специалността отговарят на изискванията на заеманата длъжност, определени в 
длъжностните характеристики.  

 

19. Възлага на кмета на общината: 

19.1. Да определи  и  утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 
19.2. Да разпредели и утвърди средствата по бюджета по пълна бюджетна 
класификация, по тримесечия, по месеци и по второстепенни разпоредители в рамките 
на приетия обем на бюджета по функции и дейности /по Приложение №2/. 

19.3. Да разпредели получените средства по чл.280, ал.3, т.1 за Закона за предучилищно 

и училищни образование (по стандарт) в дейностите “Неспециализирани училища“ и 

„Детски градини” по училища и детски градини по формула, обсъдена с всички 

директори на училища и детски градини - второстепенни разпоредители с бюджет и 

утвърдена от него със заповед. 19.4. Приходите от управление на собственост и услуги 

по Наредби № 2 и № 14 на Общински съвет Разград, реализирани от второстепенните 
разпоредители, работещи по системата на делегираните бюджети, да се преотстъпват в 
приход по бюджетите им и се планират и отчитат, както следва: 
- учебни заведения, детски градини на територията на гр.Разград, с.Дянково и 

с.Ясеновец и ЦПЛР – Ученическо общежитие – гр.Разград – като държавна дейност; 
- Регионален исторически музей, Регионална библиотека и Художествена галерия - 

като дофинансиране. 
19.5. ЦПЛР – Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение – 

гр.Разград до приключване на процедурата по вливането му в ЦПЛР – Център за 
ученическо, техническо и научно творчество гр.Разград, остава второстепенен  

разпоредител с бюджет и реализираните от него приходи от управление на собственост 
и услуги по Наредби № 2 и № 14 на Общински съвет – Разград се внасят в приход на 
Община Разград. 

19.6. ОП „Общински пазари“ става второстепенен разпоредител с бюджет, считано от 
01.03.2018 година. Финансовите взаимоотношения с Община Разград са уредени в 
утвърдената финансова план сметка – Приложение № 4.7. Събраните приходи от 
предприятието се внасят в приход на Община Разград. 

19.7. Средствата от държавния бюджет, получени по бюджета на общината за 
читалищна дейност се разпределят от комисия, определена със заповед на кмета на 
общината. Средствата за дофинансиране на непредвидени разходи на читалищата се 
разпределят на проектен принцип от комисия, назначена от кмета на Община Разград. 

19.8. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение от средния темп на 
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно 

увеличение на бюджетните приходи или трайно намаляване на бюджетните разходи. 

19.9. Да определи третостепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните права 
и задължения на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет.  
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19.10. Да ограничава или спира финансирането на дейности и на бюджетни звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и Системата за финансово 

управление и контрол. 

19.11. Да променя общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства 
от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и спонсорите. 
 

20. При спазване на общия размер на бюджета и разделението му на делегирани от 

държавата и общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на 

общината за бюджетната 2018 г.:  
20.1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от държавата 
дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с 
изключение на дейностите на делегиран бюджет при условие, че не се нарушават 
стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 
съответната делегирана дейност. 
20.2. Да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности – между 

утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да 
изменя общия размер на разходи. 

20.3. Да разпределя резервирания бюджетен кредит, определен за неотложни и 

непредвидими разходи по т.3.  

 

21. Упълномощава кмета на общината: 

21.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от 
общинския бюджет за авансово финансиране на плащания на проекти, финансирани 

със средства от Европейския съюз, по други международни, национални и други 

програми, включително и на второстепенни разпоредители с бюджет. 
21.1.1. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно свободни 

средства от общинския бюджет да се прилагат изискванията на чл.126 от ЗПФ. 

21.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 
кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и 

инвестиционни фондове и от други донори по международни, национални и други 

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за 
изпълнение на Общинския план за развитие. 
 

22. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява 

при съблюдаване на следните приоритети: 

22.1. Разходите за държавните дейности се извършват до размера на предоставените 
трансфери и се използват по предназначение, като разходите за трудови 

възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

22.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за трудови 

плащания; за покриване на просрочените задължения от минали години; за разходи, 

свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни продукти; неотложни 

сезонни разходи /горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни текущи ремонти/. 

22.3. Текущото финансиране за делегираните от държавата дейности се извършва в 
рамките на постъпилите държавни трансфери, а за общинските дейности - до размера 
на постъпилите средства за местни дейности. 

 

23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет, 

съгласно Приложение 15.1. 
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24. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Община Разград в 
срок до 10 работни дни след приемането му от Общински съвет.  
 

25. Бюджетът на общината, както и информация за одобрените показатели по чл.94, 

ал.3 от Закона за публичните финанси се предоставя на Сметна палата и Министерство 

на финансите в срок от един месец след приемането му. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Василев. Наистина се справихте с тежко 

изпитание. Моля колеги. Уважаеми колеги, докладната записка по проекта 
за бюджет е разгледана във всички постоянни комисии. Като постоянната 
комисия по бюджет, финанси и икономическа политика проведе две 
заседания – в началото на обсъждането в комисии и на края финално 

обсъждане. Аз ще предоставя думата за информация от всеки председател 

на постоянните комисии, като предварително моля за становище 
председателя на комисията по бюджет, желае ли най-накрая след като 

бъдат изслушани всички председатели на комисии да направи обобщената 
информация, а ако желае и най-напред ще му дам думата. Заповядайте, 
госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Господин Ненчев, нямам никакви претенции, но мисля, че 
докладването мога да го направя и сега. В крайна сметка сме и първа 
комисия, така че уважаеми колеги, както чухте от Председателя, господин 

Стоян Ненчев, постоянната комисия по бюджет и финанси разгледа 
докладна записка с входящ номер 41 на две свои заседания, съответно на 
22 и 23 януари. Ще припомня на всички, че комисията по бюджет и 

финанси има за членове 11 броя общински съветника, но по уважителни 

причини 5 от тях са отсъствали и на двете заседания. Крайното решение на 
комисията е от присъствалите 6 общински съветника, 3-ма общински 

съветника подкрепят проекта за решение, 3-ма общински съветника се 
въздържат, „против“ – няма, а извинете, 3-ма са „против“, „въздържали се“ 

– няма. Това е. Благодаря Ви.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, госпожо Димитрова. Сега предоставям думата на 
председателя на постоянната комисия по управление на общинската 
собственост да информира за становището на комисията. Заповядайте, 
господин Анастасов. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи проекта за бюджет 
за 2018 година с 6 гласа „ЗА“, 1 „против“ и 2 „въздържали се“. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля, господин Калоян Монев, да информира за становището на 
комисията по законност. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

комисията подкрепя проекта. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Божинел Христов, за комисията по устройство на 
територията. 

 

Г-н Божинел Христов -  Председател на ПК 

Благодаря Ви, господин Председател. 

Гледайки хронологичния опис на процедурата по обсъждане на 
проекта за бюджет, виждам, че в нашата комисия, т.е. в комисията по 

устройство на територията са постъпили най-много предложения и в по-

голямата си част те са приети от общинска администрация, заложени са в 
бюджета, като една част и по-скоро от Функция 6 нали „Жилищно 

строителство, БКС и опазване на околната среда “. Голяма част са 
заложени в капиталовата програма. Друга част са в бюджетите на 
общинските предприятия. Така или иначе всичко, което е свързано с 
техническата инфраструктура в по-голямата си част са се приели. На края 
постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за бюджет за 
2018 година с 3-ма „ЗА“, без „против“ и 2-ма „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Христов. Постоянна 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 с входящ номер 41 бе разгледана от 
постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и  ловно 

стопанство и с 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал се“, подкрепи 

проекта за решение. Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви и аз. Следва информация за становището на 
постоянната комисия по социална политика, трудова заетост и 

здравеопазване. госпожо Георгиева. 
 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Комисията подкрепи докладната записка и проекто-бюджета с 5 

гласа „ЗА“, без „против“ и 2-ма „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Постоянна комисия по образование и наука. Господин Хасанов. 
 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря. 
Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги, 

Постоянната комисия по образование подкрепи докладната записка с 
5 гласа „ЗА“, 2-ма „против“ и 1 „въздържал се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Следва да чуем становището на постоянната комисия 
по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности. 

Госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги, 

На заседанието на комисията, на което беше разгледана настоящата 
докладна записка участваха всички членове на комисията, общо 7. И 

постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекто-бюджета за 
2018 година с гласували „ЗА“ – 4 от членовете, „против“ – 1, „въздържали 

се“ – няма. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За постоянна комисия за младежта, спорта и туризма, 
кой ще докладва. Заповядайте, заместник – председателят. 

 

Г-н Мариан Иванов – зам.-председател на ПК 

Благодаря, господин Председател. 

Уважаеми колеги, 

Постоянната комисия за младежта, спорта и туризма разгледа 
настоящата докладна записка като я подкрепи, като гласували „ЗА“ – 3-ма 
от членовете, „въздържали се“ – 1, „против“ – няма. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. И постоянната комисия по международно 

сътрудничество. Заповядайте, господин Председател на комисията. 
 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Благодаря. 
Уважаеми колеги, постоянната комисия подкрепи докладната 

записка с 5 гласа „ЗА“, 1 „против“ и без „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, 

След като чухме становищата на постоянните комисии имаме две 
възможности. Да дадем кратка почивка или да продължим съгласно 

установения ред. Господин Христов, заповядайте. 
 

Г-н Божинел Христов – Група „Кауза Разград“ 

От името на „Кауза Разград“ Ви моля за 10 минути почивка. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

По искане на група съветници, обявявам почивка. От колко минути 

предлагате? 15 минути почивка. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Колеги, ако някой от съветниците иска да направи предложение по 

представения проект, моля своевременно да си вземе бланки, за да може 
ясно и четливо да напише предложението си и да е готов, за да не забавяме 
дискусията. Колеги, само за момент ще изчакаме, за да има възможност 
вносителят да отговаря на въпроси. 

Уважаеми съветници, преминаваме към втората част в обсъждането 

на докладната записка относно проекта за бюджет за 2018 година. Въпроси 

и дискусия по представения проект за решение. Имате възможност да 
поставяте въпроси по докладната записка. Заповядайте. Госпожа 
Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Уважаеми колеги, ще се възползвам от възможността и тук да задам 

въпросите си. Да не ми се обижда колегата Божинел Христов, но на 
заседанието на бюджетната комисия, което води той, малко ни накара да се 
чувстваме, аз го казах и там, като в състезанието „Минута е много“ и 

нямахме възможност да зададем всичките си въпроси. За това сега ще 
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използвам тази възможност. Само искам да попитам кмета, всички въпроси 

на веднъж или един по един да ги задавам, доктор Василев? На веднъж, 

добре. 
Така, сега. Първият ми въпрос е, добре може и по-бавно. Първият ми 

въпрос е свързан с един текст от обяснителната част на докладната, на 
страница трета. Пише, че въпреки предвиденото увеличение на 
стандартите за делегираните от държавата дейности, прескачам тук част от 
него, се засилва натиска за дофинансиране по решение на общинския 
съвет, явно на делегирани от държавата дейности. Къде според Вас, ще се 
получи подобна необходимост? Тук има ли опасност и детските градини 

отново да попаднат  в тази хипотеза и да се наложи отново актуализации и 

дофинансиране на дейностите в детските градини? Това е единият ми 

въпрос. 
Вторият въпрос. На какво се дължи намаляването в приходната част 

на постъпленията от, изброявам няколко позиции в приходната част: 
данъкът при придобиване на имущество с 30 000 лева, данъкът за превоз 
на пътници с 10 000 лева, патентният данък с 10 000 лева, както и на 
приходи от концесии с 28 000 лева? 

Третият ми въпрос е свързан с това, че ми направи впечатление, че са 
заложени 313 000 лева повече от такса битови отпадъци. И след като не 
сме променяли промилите, от къде ще бъде покрит този ръст? 

Още един въпрос. В капиталови разходи са предвидени средства за 
основен ремонт както на улици, така и на тротоари. Определен ли е 
списъкът с улиците, на които ще бъде извършен такъв ремонт? Ако да, по 

какъв критерий са избрани улиците? И не е ли редно заедно с бюджета да 
имаме и като приложение поименен списък на тези улици, за да можем все 
пак да сме информирани от сега къде ще отидат тези пари. 

И още един въпрос. Издръжката на зоокъта е намалена с 11 000 лева. 
Защо? 

Ами, това са за сега. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Василев, много са разнообразни въпросите. Вие преценете 
дали някой от експертите на администрацията или не. Заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Добре, господин Димитров. 
 

Г-н Пешо Димитров -  Началник отдел „Местни данъци и такси“ в 
Община Разград 

Уважаеми съветници, 

Бяха зададени три въпроса, които касаят местните данъци и такси. 

Първият, защо намалява в плановата част сумата на патентния данък. През 
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последните няколко години наблюдаваме намаление броя на патентните 
декларации, които се подават и от там съответно и сумата на начисленият 
патентен данък. За това, тъй като не можем да достигнем планираното 

количество към предходната година, за това сме сметнали, че трябва да 
намалим с необходимата сума, тук тя е от 10 000 лева, патентния данък. 

На второ място намаление на сумата от 2,4 данъка за придобиване на 
имущество по възмезден начин 2,4%, също така броя на сделките, които се 
извършват и постъпилите суми от този вид данък не можем да достигнем 

записаната сума от миналата година от 930 000 лева, за това там сме 
намалили по планов аспект с 30 000 лева, като смятаме това да го 

компенсираме от другия вид данък данъкът за недвижимите имоти, тъй 

като го прехвърляме там. 

От къде идва това увеличение на таксата битови отпадъци за 2018 

година. Искам да кажа, че през миналата година от облога за 2017 година, 
извършихме преоблагане на таксата битови отпадъци. По решение на 
Върховния административен съд, знаете делото, което течеше и се излезе с 
решение и около 300 000 лева миналата година бяха намалени обема на 
таксата битови отпадъци от надплатената такса битови отпадъци, така да 
се каже, от 2014 година. Тази година този обем ще дойде в увеличение, тъй 

като нямаме преоблагане в 2018 година. Размерът на таксата битови 

отпадъци е 3,3% за тази година, за град Разград говорим, а миналата 
година реално ни върнаха към 2 промила. И за това тук увеличението е с 
300 000 лева повече, което очакваме да дойде в приходната част. Това мога 
да отговоря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви, господин Димитров. 
 

Г-н Пешо Димитров -  Началник отдел „Местни данъци и такси“ в 
Община Разград 

А за таксиметровия превоз на пътници. Оказа се, че броят на 
автомобилите, които са регистрирани не постъпва цялата сума, тъй като в 
годината не плащат за цяла година, а периодично се плаща за половин 

година или за три месеца или изтича срока на разрешителното през 
годината и за това не постъпва цялата сума. Това, което бяхме записали 

около 230 автомобила, 250 автомобила, 200 автомобила по 350 лева прави 

70 000 лева, обаче тази сума реално не постъпи, тъй като по-малко в 
годината работят такситата, не за цяла година, а по малко постъпват 
сумите. За това ги намалихме там. Няма как да дойдат. Там 100% данъка е 
събран на броя на автомобилите, които са регистрирани. 

 

Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 
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Ако може и аз да взема отношение по част от въпросите. По 

отношение на дофинансирането на държавните дейности с приходи от 
местни такива. Да, действително единият от възможните варианти за 
дофинансиране са точно детските градини. Сега, да кажа тази година по 

какъв начин стана разпределението на местната дейност. Не използвахме 
формула за местната дейност. Не използвахме, която по начало не е 
задължителна, когато става дума за приходи от местната хазна. Такава 
формула е задължителна за държавната дейност и тя ще бъде 
разпределена. Следвахме доста по-различен принцип. Всяко детско 

заведение беше на среща при нас. Казаха си мнението по отношение на 
това за какво точно няма да им стигнат средствата и след разговор с всяко 

едно от детските заведения сме стигнали до този вариант милион и нещо, 

което от началото до сега правим като дофинансиране на детските 
градини. Ние се надяваме в края на годината да не се налага такова. Не 
мога обаче да кажа със сто процентова сигурност, тъй като това зависи от 
финансовата дисциплина, която спазва всяко едно от заведенията, т.е. дали 

ще могат да се поместят в средствата, които в началото са заявили и които 

ще получат по формулата от държавната дейност.  
Другият вариант за дофинансиране, който се очертава от сега е в 

здравеопазването, в двете детски ясли, които са в тази функция, които са 
местна дейност. Там също сме предвидили едни средства, които не сме 
сигурни дали ще им стигнат до края на годината.  

Що се отнася до намаляването на приходите, господин пешо 

Димитров каза за данъчните приходи и за таксите. Концесиите са 
намалени, тъй като прекратен е единият договор за концесия, а именно 

този на язовира в село Островче. Ние подготвяме процедура в тази година, 
но не можем да сме сигурни, че ще се намери концесионер, за да 
предвидим приходи от там. 

Що се отнася до капиталовите разходи, тротоарите са 99 000 и 

остатъкът от улиците от единия милион и 24 000 има един остатък от 
кредита. Сега да кажа само, че през общинския съвет се определят улиците 
и въобще капиталовите разходи, които се финансират с кредит, който 

самият общински съвет е приел решение да бъде изтеглен. Останалите 
капиталови разходи за инфраструктура, които са заложени по бюджета, 
обектите му се определят в резултат на обществена поръчка. Те не са 
предмет и не са поименно определени в бюджета. Т.е. ние имахме 
задължение, кредитът, който беше остатъчен 24 000 от инвестиционния 
заем от Експресбанк, да внесем решение в общинския съвет, предложение, 
където да бъдат определени улиците от общинския съвет. Що се отнася до 

останалите, такова задължение нямаме и за това те липсват в този бюджет. 
Това е за сега. Благодаря. Само за издръжката за зоокъта. В миналата 

година бяха закупени материали на стойност точно 10 000 лева. А те не са 
все още вложени, те са на склад. Предвижда се да се извършват някакви 
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дейности там, които нямат характера на капиталови разходи. За това са в 
издръжката. Иначе точно бюджета е същият, като сложим и тези 10 000 от 
миналата година за закупени материали, които ще бъдат монтирани в тази 

година. Благодаря. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожо Георгиева? Може ли за доуточняващ въпрос? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Сега, Вие казвате за тези улици, които ще се ремонтират със 
собствени средства, нямате задължение нали да приложите списъка, което 

нали не означава, че има забрана. И при едно добро желание от 
администрацията, бихте могли да ни представите и такъв списък. Но аз 
нещо там не разбрах от това, което казахте, че обществените поръчки ще 
определят кои ще бъдат улиците. Не е ли обратното? Първо се определят 
улиците и се прави обществена поръчка? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Неделчева, аз мисля, че съм отговарял през годината на 
този въпрос. Улиците не си ги определяме самоцелно с госпожа Георгиева, 
бъркайки си в носа и гледайки в тавана. Имаме през годините жалби от 
граждани, които са ги входирали в общината с желание тази или онази 

улица да бъдат ремонтирани. Ние сме прегледали този списък много 

подробно. Обходили сме няколко пъти града, преди да предприемем 

действия за последния кредит, целевото финансиране от правителството, 

за единият милион говоря. Смея да твърдя, че вече на база на постигната 
ниска цена на обществената поръчка, при първоначално дадените около 20 

улици, ние вече сме изпълнили около 28. Освен това имаме останали пари 

в тази година и ще асфалтираме не мога да се ангажирам точно колко броя 
улици, но в рамките на тези останали пари. Т.е. опитвам се да Ви кажа, че 
улиците не са самоволно избрани, а те са по списък, включително и това че 
ние асфалтирахме и голяма част от улиците, които бяха заложени за 2018 

година, още в края на миналата година ги довършихме. Така че, сега 
отново като прегледаме в инвестиционния отдел желанията на нашите 
съграждани там където смятат, че трябва да бъде асфалтирано ние ще го 

вземем предвид при обществената поръчка. Освен това миналата година ви 

казахме, че един участък от града, заключаващ се между „Априлско 

въстание“, „Перистър“ и „Странджа“, този квартал на горе съвсем 

умишлено не сме асфалтирали улици, защото вече имаме готови проекти 

за около 4 милиона лева за подмяна на В и К структурата. Скоро време 
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мисля да ходя в Министерството на регионалното развитие и да искам тези 

пари. Така че, ако ние ги получим и направим обществена поръчка, първо 

ще подменим В и К инфраструктурата и след това вече ще мислим за 
асфалтирането специално в този квартал. На другите места в града мисля, 
че вече са останали единични улици, които не са асфалтирани изцяло и 

тотално.  

А по отношение на тротоарите, наистина отново ще ги обсъждаме, 
отново ще ги обхождаме и приоритетно ще вземем решение кои точно 

тротоари да бъдат рехабилитирани, защото ако Ви направи впечатление 
при една част от улиците, там където имаше нужда от подмяна ние 
едновременно с асфалтирането подменихме и бордюрите. Но пак нашите 
специалисти в общината ще ни кажат на определените участъци от 
улиците, защото все пак не съм експерт, но има различни денивелации, 

има различни точки, трябва все пак да ни информират в рамките на какви 

суми ще бъдат необходими примерно за подновяване на тротоара на тази 

или на онази улица. Освен това нали трябва да вземем по-правилното 

решение дали те да бъдат направени отново с плочки или да бъдат някои 

участъци да бъдат асфалтирани. Това е въпрос на техническо решение. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Може ли един доуточняващ въпрос към господин Василев? Да, 
наистина там, където се асфалтираха улици се получиха добре нещата. 
Сега трябва човек да е съвсем черноглед, за да не го види и да не го оцени. 

Казвате, че сте в резултат и на жалби и на обхода, който сте направили 

нали имате някаква идея вече кои улици. Ами, господин Василев, 
обходихте ли тази част от Орел, която няма да попадне в проекта? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Разбира се, че сме обходили. И понеже аз четох вашата 
пресконференция и там ми направиха впечатление някои неща, ако мога да 
споделя разбира се. Вие твърдите, че ние отново не сме помислили за ж.к. 

„Орел“. Позволете ми, обаче да не се съглася с Вас, защото следващият 
месец, надявам се, ние да приключим с подмяна на водопроводната мрежа 
с проекта, който е на стойност два милиона и половина, един път. Втори 

път, работи се по санирането на най-големия блок в Орел, който е на 
стойност 2,4 милиона лева. Колко станаха до тук - 5 милиона. Днес чакаме 
решението на КЗК по отношение на сагата по проекта за Орел. Там са още 
5 милиона. Колко станаха до тук – 9 милиона. Само за последната година и 

половина. Не само по проекти, госпожо, и целево финансиране от 
държавата. Това. А по отношение на улиците, когато живот и здраве, 
завършим Орел, понеже там не са предвидени средства за рехабилитация 
на улиците, тогава вече най-вероятно, ако не бъде осигурено целево 

финансиране, общинският съвет ще има правото да каже тежката си дума 
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ще можем ли да теглим евентуално кредит и да асфалтираме целия Орел и 

да завършим нещата както трябва. Но още моментът не е настъпил. По 

отношение на дупките, тази година, с оглед на асфалтирането, което е, ние 
се надяваме да намалят в значителна степен разходите за пълненето на 
дупки. Така че, евентуално бихме могли да разширим рехабилитацията 
точно в тези участъци на Орел, в които казвате, че не попадат в проекта. 
Това е.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други въпроси, има ли? Господин Спасов даде малко по-рано заявка. 
След това ще Ви дам думата. Заповядайте, господин Спасов. 

 

Г-н Веселин Спасов – ПП „Реформаторски блок“ 

Моят въпрос към вносителя е свързан с Приложение № 8. Това е 
справката за обема на бюджета по кметства, по точно графа 8 и 9. Искам да 
попитам какъв е принципът, по който се разпределят средствата за текущи 

ремонти и поддържане на улици както и средствата за други дейности и 

жилищно строителство и текущ ремонт между кметствата? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Ако може, господин председател. Благодаря. Двете графи текущ 

ремонт и поддържане на улици и други дейности по жилищно 

строителство и текущ ремонт по населени места са определени на база 
население. Както виждате първата графа население по постоянен адрес,сме 
се постарали,а така беше и миналата година впрочем, да разпределим тези 

средства точно на база население, т.е. на глава от населението. Това е 
принципът, който сме следвали. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Веселин Спасов – ПП „Реформаторски блок“ 

Уточняващ въпрос, може ли само? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, да, заповядайте. 
 

Г-н Веселин Спасов – ПП „Реформаторски блок“ 

Знае ли се от кога е валидизиран този принцип? От кога действа? 
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Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Действа отдавна. Така го заварихме. Преди две години такъв беше 
принципа, само го актуализирахме като стойности. Сега трябва да кажа, че 
значително повече са средствата от преди, но принципът е един и същ. 

Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Общинският съветник Таня Тодорова. Заповядайте. 
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Във връзка с изложението на страница 4, в раздел неданъчни 

приходи и в Приложение № 1, 2.3. Общински такси в частта Такса от 
детски градини е заложено повишаване на приходите от тази такса спрямо 

2017 година с 19 500 лева. На какво се дължи това увеличение на 
събираемостта на таксите за детски градини? Увеличен ли е броят на 
децата? На какво се дължи? 

Вторият ми въпрос, или да ги задам ли на веднъж въпросите? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, да, така се възприе да се процедира. 
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Във връзка с Приложение № 2.6. Функция 6, точка 6.9., касаеща 
„Ремонтстрой“ в частта издръжка и финансова план сметка Приложение № 

4.6. в издръжката на предприятието се забелязва намаляване на средствата 
на база предходната година и най-вече са намалени средствата за 
материали с 108 805 лева. Общинското предприятие „Ремонтстрой“, както 

всички знаем извършва редица дейности както в Разград, така и в 
населените места за ремонт на улични и пътни настилки, тротоари, 

поддръжка на сгради общинска собственост, поддържане на уличното 

осветление и други дейности, свързани с ремонта на публичната 
инфраструктура и прилежащите й съоръжения. Това значително 

намаляване на средствата за материали не застрашава ли неговата основна 
дейност и функция? За сега това ми са въпросите. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Увеличението на размера на приходите от таксата за детските 
градини се дължи на по-добрата събираемост категорично. Защото 

детските градини завършиха с един остатък, който ни дава основание да 
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смятаме, че в тази година ще се  справят добре със събирането на техните 
такси. 

Що се отнася до „Ремонтстрой“, издръжката действително е 
намалена там от гледна точка на материалите. Ще Ви кажа на какво се 
дължи това. С господин Петров, директорът на предприятието, когато 

провеждахме разговора стана явно, че една голяма част от неговата 
дейност, свързана със запълването на дупки няма да бъде актуална през 
тази година, предвид на това, че една голяма част от улиците са вече 
асфалтирани, предвид на това, че се извърши маркировка на тези улици, 

която е другата част от дейността на общинското предприятие и на 
практика неговата основна дейност през тази година ще бъде свързана с 
осветлението. Това е третото направление в дейността на общинското 

предприятие. Но най-голяма част от издръжката беше точно за 
материалите, свързани с асфалтирането на дупките. Така че, той, с негово 

съгласие, сме направили намаление в издръжката за материали, поради 

тази причина, че той не очаква в тази година да има толкова голям обем от 
дейност, свързана с уличната мрежа. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

За уточняващ въпрос ли? Да. 
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Да. До колкото разбрах Вие говорите за запълването на дупките само 

за град Разград. А за селата, тяхната инфраструктура? 

 

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

Точно в тази година ще бъде обърнато внимание на запълването на 
дупки в населените места и това ще бъде приоритет в неговата дейност. 
Благодаря Ви. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

А това в рамките на бюджета на самите населени места ли ще стане 
или с допълнителни средства от общинския бюджет? Говорим за селата. 

 

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

В рамките на бюджета на ОП „Ремонтстрой“, материалите 
предвидени при него. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други въпроси? Заповядайте, доктор Апти. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 



64 

 

Благодаря Ви, господин председател. Аз имам няколко въпроса към 

вносителя.  
Какви предложения сте приели, господин Кмет и какво място са 

заели за намеренията Ви за решенията на наболелите проблеми, направени 

от кметовете на населените места в Община Разград в проекто-бюджета? 

Вторият ми въпрос е с така предложения бюджет, по какъв начин ще 
се улесни предоставянето на по-достъпна услуга на гражданите от 
общинска администрация и по какъв начин общинските предприятия ще 
обслужват по-ефективно и населението на общината извън града? 

И като обобщение. Как на по-достъпен език ще дефинирате в 
синтезиран вид философията, визията на проекто-бюджета за 2018 година 
на нашите съграждани? Благодаря Ви. 

 

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

До колкото си спомням кметовете на населени места имаха няколко 

предложения за капиталови разходи. Едното беше на кмета на село 

Дянково водопровод или канализация, в размер близо над 50 000 лева, ако 

не се лъжа 58 или 56, около 60 000 лева. Този проект не е намерил 

отражение в бюджета. Няма вариант, в който той да се финансира с местни 

приходи. Това, което сме мислили с кмета, заедно с останалите улици в 
град Разград, които се нуждаят от канализация и имат подготвени проекти 

да го подадем за целево финансиране от МРРБ. Там има отворена схема в 
тази година, по която общините могат да кандидатстват  за целеви 

средства. Проектът на село Дянково е в това число. 

Що се отнася до по-достъпните услуги и това общинските 
предприятия да стигнат до населението и в частност до това по селата. В 

общинска администрация в отдел ГРАО, а както и в първия фронт офис е 
предвидено внедряването на нова деловодна система със съответната 
стойност. Тя е преходен обект от миналата година, заложихме средства и 

сега е остатъкът от 9 000, за да бъде въведена такава система за по-бързо 

административно обслужване. Що се отнася до кадастъра, отново сме 
предвидили средства за програмен продукт, който позволява така 
наречената гид система да се изваждат скици, включително и от 
кадастралната карта, която по принцип се обслужва от териториалния 
кадастър, от общината, т.е. да се получи едно комплексно обслужване на 
гражданите. Това средствата, които сме заложили във връзка с 
подобряването на административното обслужване. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

По последния въпрос на доктор Апти за проекто-бюджета. Уважаеми 

доктор Апти, още в докладната записка в началото аз посочих на какъв 
принцип е съставен бюджетът. Съобразен е, ще Ви го зачета отново 

„промените в националното законодателство, така и с местните условия с 
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цел обезпечаване на всички функции държавна и местна отговорност, 
както и постигане на проекта на капиталовата програма“. Показахме Ви и 

нормативните документи, промените в тях, годишните закони, 

постановленията в тях на Министерски съвет, с които ние трябва да се 
съобразяваме. Това е моят отговор. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Апти, за уточняващи въпроси. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Благодаря. По първия въпрос получих частичен отговор. Имате 
предвид, че сте получили само едно предложение само от един кмет и 

съответно това предложение  е отхвърлено, всичко друго си е добре. Така 
ли да го разбирам? 

По втория въпрос не отговорихте за общинските предприятия. Как 

този нов бюджет ще работи по - ефективно? 

И по последния въпрос, доктор Василев, явно не вникнахте в 
съдържанието на въпроса ми. Не запитах кое е било водещо, а как ще 
охарактеризирате този бюджет, който е по-различен от миналогодишния и 

от по миналогодишния? С две, три ключови думи на какво точно е 
наблегнато. Това имах предвид, а не кои са били водещите фактори при 

промяна на някои параметри. Благодаря. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми доктор Апти, мисля, че бях много точен в изказването си. 

Моята роля не е да давам оценка на бюджета. Оценката я дава общинският 
съвет със своето гласуване за бюджета, който им представи кметът. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Но Вие предлагате проекто-бюджет. Аз казах за проекто-бюджета, 
но няма никакво значение. Явно не искате да отговаряте. По другите 
въпроси? 

 

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

Да, аз ще взема отношение. Аз в момента си спомних най-големия 
проект. Това не значи, че останалите населени места и кметовете им не са 
ни подали други. Категорично мога да кажа, че на нито едно населено 

място, включително и от града касае това, не сме одобрявали капиталови 

разходи. Капиталовата програма на общината в тази година е само в 
рамките на целевата субсидия от държавата. 840 лева получава с 
държавния бюджет, хиляди лева, получава Община Разград с държавния 
бюджет за където има задължения да ги изхарчи само за капиталови 

разходи. Ние сме предвидили тези обекти. Те са част от бюджета. Нито 
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един лев иначе общината от местни приходи не е предвидила в тази година 
да влага, тъй като, тъй като, трябва да кажа, трудовите разходи, които 

трябва в настоящата година трябва да бъдат увеличени на база 
минималната работна заплата и това увеличение от 1 % на осигурителните 
вноски за фонд „Пенсия“ водят до 300 000 увеличаване на разходите на 
общината. Така, че ние не можем да си позволим в тази година да отделяме 
и средства за капиталови разходи, извън тези, които са по целевата 
субсидия. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, доктор Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Едно допълнение само, доктор Апти. Не мога да си спомня дали Вие 
бяхте общински съветник в предния общински съвет. Нито пък кметовете, 
които гледам, че са тук, мисля че никой от тях не беше предните мандати 

кмет, но искам да Ви припомня и да си направите една справка. 2015 или 

2014 година да си видите средствата, които имахте за ремонт на улици и за 
ремонт на сградите и искам да видите сега парите, които ви се предоставят. 
Определено мога да кажа, че те са в пъти повече от това, което сте 
получавали 2014-та или 2015-та примерно или 2013-та. Това не можете да 
го отречете в никакъв случай. Кмете на Раковски, така ли е? сега имаш 

10 000 лева, тогава колко са били 1 000 лева. Десет пъти повече. Освен 

това, доктор Апти, ние в момента, кметовете би трябвало да са Ви 

информирали, че ние поискахме справка от тях за големите села да ни 

дадат улици, които с прогнозна стойност около 100 000 лева, за по-малките 
села около 50 000 лева, защото ние в момента подготвяме обществена 
поръчка за асфалтиране на пътна мрежа и рехабилитация в Разград и в 
околните села. Така че при осигурено финансиране селата ще имат тези 

средства, мисля че в доста приличен размер. Това са средства, които ние 
ще искаме целево. Ясно Ви е нали, че не сме в състояние с нашия бюджет 
да удовлетворим всичките тези искания. Даваме си ясно сметка, че 
навсякъде нашите съграждани имат нужда и от рехабилитация на пътната 
мрежа и въобще всички други условия и по-добрата осветеност, но това в 
момента са възможностите на бюджета. Освен това, напредвайки така с 
бързи темпове с асфалтирането в град Разград, тази година се надявам ние 
да приключим с друга част от улиците, да ни останат само големите 
булеварди. И понеже, госпожо Неделчева, във Вашето питане, което днес 
не го отправихте, само на пресконференцията, пак няма пари осигурени за 
Странджа, пак няма. Не, напротив, госпожо Неделчева. Имаме готов 
проект за около 2 милиона лева, с който ще кандидатстваме да бъдем 

финансирани целево, за цялостна рехабилитация, Ви казах, на Странджа от 
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кладенеца горе от Гатко до моста на горското. Много Ви благодаря. Готови 

сме с проекта. Ще кандидатстваме. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Доктор Апти, заповядайте. 
 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Повторно доуточняващ въпрос. Незнам дали тенденциозно не ми 

отговаряте на въпроса за общинските предприятия. Дали ще обслужват по-

ефективно населението на общината и извън града? 

 

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

Не Ви отговарям, защото не мога да разбера нали в каква насока. 
Общинските предприятия обслужват населението на цялата община по 

еднакъв начин. Какво означава по-ефективно извън населените места? Тук 

виждам директори на няколко общински предприятия, аз мисля, че 
обръщат еднакво внимание и на населените места и на града. Благодаря. 

 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Не искам да вляза в дебат, но само си мислите. Нали това искахте да 
кажете? Само си мислите, че е така. Защото тук могат да потвърдят някои 

кметове, че за доста функции са написани докладни от няколко месеца и 

някои общински предприятия не отиват да обслужват самите населени 

места и както не веднъж сме казвали, те се превърнаха в градски 

предприятия, не в общински в истинския смисъл на думата. Това имах 

предвид. Явно или не сте запозната или не искате да кажете. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Да, да, разбира се, много добре разбирам въпроса на доктор Апти. 

Докторе, Вие сами виждате бюджета на общинските предприятия и в 
същото време и числеността на тези хора на предприятията и колко от тях 

реално са заети във всичките дейности. Действаме изключително 

приоритетно, в смисъл след всеки сигнал, който ние подаден, освен 

текущата работа на общинските предприятия доста често да не кажа почти 

ежедневно влагаме допълнителни работи, които трябва да ги изпълнят 
веднага. Сигурен съм, че ако има някъде някаква несвършена работа, тя е 
най-вероятно във връзка с приоритетното изпълнение на определени 

задачи. Давам пример, някое дърво голямо, което трябва да се отреже или 

да му де отрежат клоните, те могат да бъдат отрязани по всяко време, но 

през годината има текущи и по-важни задачи. А освен това сега се сещам, 

че поне на няколко колеги сме отговаряли. Те искат определени неща. Не 
мога кажа за съжаление, за радост, обаче се оказва, че нещата, които те 
искат са изключително и само в техните правомощия. И т.е. от тяхната 
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организация зависи и изпълнението на тези неща. Последното, за което се 
сещам беше кметът на Гецово. Той искаше определени неща. Така ли 

беше? Имате отговор какво трябва да направите. Да, вярно е, че по селата 
на всякъде не стигат хора, не техника не бих казал, техниката вече е 
достатъчна, те са ги снабдили, но същото е и в града. Ако имахме 
предприятия с по 100 – 200 човека нали да работят, може би тогава щеше 
да бъде съвсем друга картината. За ваше сведение само, миналата седмица 
гостите от Румъния, с кмета на Слобозия говорихме и говорихме точно за 
тези предприятия. Ми извинявайте, той има предприятие „Ремонтстрой“, 

подобно на „Ремонтстрой“, в което има 200 човека. Нашият „Ремонтстрой“ 

е с 40. А размерите на града и бюджетите са приблизително еднакви. Това 
е. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други желаещи да поставят въпроси, има ли? Така по реда Таня 
Тодорова, Калоян Монев, Митко Ханчев. Заповядайте. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз искам да благодаря на комисията за отговора, на постоянната 
комисия по устройство на територията и транспорт относно 

предложението на групата общински съветници от БСП за осигуряването 

на средства от бюджета на Община Разград за 2018 година за изграждане 
на система за мониторинг на качеството на въздуха в град Разград. Това 
все пак е стъпка на пред. В становището на общината, което получихме по 

това предложение, а и дискусиите в постоянните комисии, не се 
конкретизира никакъв срок. Една, две, три години ли? Това ме навежда на 
мисълта, че това може да се случи в обозримото бъдеще и в тази връзка 
моят въпрос е следния: Ще се ангажира ли общината със срокове за 
изграждане на такава система за мониторинг на въздуха? 

 

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

Общината, първо да кажа, че идеята за тази система не е на 
общината. Ние сме заявили нашата готовност, разбира се да участваме с 
някакви средства. Но тези средства не са ясни още колко са и мисля, че 
съвсем ясно ви е написано в отговора. Господин Тахиров, който е член на 
тази областна комисия, която заседава при областния управител, е ходил 

няколко пъти на заседания. Там не е уточнен нито вида, нито техническите 
характеристики и най-важното не е уточнена изобщо колко ще струва тази 

система, за да каже общината с каква част от нея ще участва. Вие какво 

очаквате сега, да кажем една сума, която може да се окаже абсолютно 

недостатъчна или прекалено голяма и след това нали да вървим към… 

 

/Неясна реплика от общински съветник Елка Неделчева./ 
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Г-жа Галина Георгиева – заместник – кмет на Община Разград 

Не е така. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля, не пречете да се представи отговора. След това ще имате 
възможност. 

 

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

Парите винаги могат да се направят нещо. Въпросът е, че в бюджета 
като са предвидени за определено нещо, след това трябва да се върви към 

актуализация и Вие най-добре би трябвало да го знаете. Колко точно 

предлагате общината и кажете от къде нали да бъдат взети и сме готови да 
ги сложим в бюджета. Слушам Ви предложенията. Защото е много лесно 

да се говори така като си гледаме в тавана. Кажете колко ще струва тази 

система и ще Ви кажа колко ще отдели общината. 
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

На този етап ние предлагаме да се отделят средства от 50 000. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

После ще имате възможност за предложения. Сега само въпроси и 

отговори. За въпрос давам думата на общинския съветник Калоян Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – Група „Кауза Разград“ 

Благодаря. Аз имам два въпроса. Господин Кмете, госпожата в 
началото на сесията, Десислава Христова, всъщност започна моя въпрос. 
Аз ще го довърша. Улица „Преслав“, включена ли е по някакъв начин в 
бюджета на общината за реконструкция и изграждане на канализация и 

асфалтиране? И какви са вашите виждания по отношение на, не мога да го 

нарека наистина улица, то е трап там, защото по нея ежедневно минават 
стотици хора, автомобили, граждани и този цирей нали в центъра на 
Разград трябва да бъде решен. И вторият ми въпрос към Вас е свързан, той 

не е може би към Вас, ами към всички. Колеги общински съветници, днес 
приемаме бюджета на Община Разград. Къде са кметовете на кметства, 
чийто бюджети приемаме? Това ли са всички кметове и кметски 

наместници, които общината има? Къде са? Завърших. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми господин Монев, 
По Вашия въпрос първо ще започна с това, че реконструкция на 

канализация за тази година не сме включвали. Сумата е около 150 000 

лева. Нещо, което е невъзможно в момента с нашия бюджет. Искам да 
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припомня обаче, сещам се и за изказването на госпожата и в срещите, 
които ние проведохме, лично аз съм провел като кмет, след това срещите в 
комисиите, незнам защо беше тази агресивност и тази настъпателност в 
общи линии до колкото разбирам имаше трима човека с три къщи, които са 
на тази улица, които имаха претенции да бъде изградена канализация 
преди да бъде асфалтиран участъка. Ние разбира се, аз разпоредих наши 

представители плюс представители на В и К дружеството да отидат на 
место и да огледат какви са възможностите и опциите и евентуално 

техните домове да бъдат включени в канализация на долната улица. Оказа 
се, че това е невъзможно от техническа гледна точка. Другото, което 

предложих на госпожата и на хората, не мога да се сетя кои други бяха при 

мен, ние все пак да изградим улицата, да я ограничим с бордюри, да 
асфалтираме, за да могат всички тези хора и граждани, които са в другите 
блокове, които са вече десетки и стотици, да могат да ползват тази опция. 
За съжаление, може би не бяхме разбрани правилно или незнам, 

получихме категоричен отказ. След това вече, ако не се лъжа на заседание 
на вашите комисии, комисията като цяло взе решение тогава ние да не 
правим това асфалтиране. Не ме разбраха. Помолих ги тогава да помислят 
наистина трезво и реално, защото при едно изграждане на улицата, при 

намерени средства ние евентуално щеше да се наложи след време само да 
бъде прерязан асфалта на места и да бъде положена тръбата и сградните 
отклонения. За съжаление не бяхме разбрани. Беше ми отговорено нещо от 
типа на то сега няма да стане, вие ако го направите, после никой няма да 
ни обърне внимание. Нещо такова. Мисля, че беше на комисията. това е 
изключително несериозно. Без да създавам определени настроения, когато 

има според мен, такъв тип обсъждания би трябвало да се гледат интересите 
на масата от хора. Разбира се и интересите на единичните индивиди и 

граждани трябва да бъдат вземани под внимание, но сега в момента, заради 

нежеланието на няколко човека, няколко стотин продължават да се движат 
по същата улица и за това не приемам никакви критики в тази посока към 

общината. Общината беше готова да си свърши работата. За съжаление 
поредното съобразяване, поредното съобразяване с желанията на 
определени граждани доведе до този резултат. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Втория въпрос го считам за риторичен и не очаквайте на него 

отговор. Давам думата на общинския съветник Митко Ханчев за въпрос. 
 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Да, благодаря господин Председател. 

Господин Кмете, ако помните, аз май месец миналата година Ви 

попитах имате ли решение за устройване в нова сграда на 
Математическата гимназия. Тогава ми казахте, че нямате, слава богу бързо 
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се намери такова решение, за което Ви поздравявам. Виждам сега, че са 
заделени по 50 000 лева за разходи, свързани с преместването на 
Математическата гимназия, на двете училища и на математическата и на 
Христо Ботев, в бюджета, което е хубаво. Обаче, нали си давате сметка, че 
около 570 души ще се нанесат, учители и ученици, в тази нова сграда, а 
струпването на толкова много хора ще усложни много пътно-

транспортната  обстановка, а това ще доведе до затруднения в движението, 

рискове от пътни инциденти и така в този хаос, който ще настъпи на това 
малко място, където се струпват толкова много хора може да доведе до 

големи неприятности. Очевидно възниква необходимостта от мерки за 
регулиране на движението в района, за паркиране, обезопасяване и други 

подобни. И аз искам да Ви питам Вие предвиждате ли някакви такива 
мерки, тъй като аз не виждам такива през бюджета. Това ми е първият 
въпрос. 

Вторият ми въпрос е какъв е общият размер на средствата, 
предвидени за разпределение за увеличаване на основните месечни 

възнаграждения на кметовете на кметства? Аз чух, че с 8% средно им се 
увеличават основните месечни заплати, но ако може да ми кажете общия 
размер на сумата за увеличение. Благодаря. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Господин Ханчев, дал съм разпореждане на Директора на Дирекция 
ТСУ, заедно с експертите да направят една проверка на ситуацията около 

училище „Христо Ботев“. Съответно тяхното становище мислим да го 

вкараме в комисиите за обсъждане. Какво имам предвид. Понеже както 

казахте, пътникопотока там най-вероятно ще се увеличи и автомобилния 
трафик. Имаме идеята в ляво, така образно ако си го представите, там 

където има един малък паркинг, точно до читалище „Развитие“, има една 
зелена площ. Искаме да висим какви са възможностите тази зелена площ 

да бъде малко редуцирана, д дадем възможност за изграждане на едно 

локално платно може би от рамките на десетина метра дължина, с което да 
дадем възможността на хората, идващи от хотел Разград или от долу по 

Странджа да правят примерно ляв завой по тази улица и по този площад, 

да могат да разтоварят децата и след това от съществуващата улица да 
излязат отново в дясно или в ляво. Освен това с оглед на… господин 

Димитров, смешно е нещо най-вероятно? Да ги стоварят, да отворят 
вратата, нали те не са чувал с картофи. Не се хващайте за всяка моя дума. 
Продължавам, господин Димитров. От съществуващата улица да поемат в 
дясно или в ляво. Освен това другата улица, която е точно, продължава в 
дясно по край АПК-то, тя в момента е затворена. Трябва да преценим ние и 

вие в общинския съвет дали можем да отворим улицата, да махнем тази 

преграда, да я направим еднопосочна в едната посока, за да не натоварваме 
трафика, и от там също потока с коли нагоре да заминава, след това да се 



72 

 

връща надолу по Добровска. Това е, което сме направили. В първия 
момент, когато имаме становището дали това първо е възможно по 

отношение на зелените площи, по отношение на проектирането на този 

участък, ние ще ви информираме. Това е, което мога да кажа в момента. 
Имаме време, в момента сме януари месец. Живот и здраве за другата 
учебна година се надяваме, че ще имаме някакво решение. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

По втория въпрос, ако мога да взема отношение. Както може би сте 
разбрали от комисиите, в настоящата година има разделение на средствата 
за работни заплати на така наречената „чиста администрация“, т.е. 
общинската администрация и на кметовете на кметства и кмета. И 

стойността, която е в Закона за държавния бюджет за Община Разград за 
кметове на кметства и кметски наместници е 309 000 лева. В настоящия 
момент, без увеличението, заплатите на кметовете на кметства са в размер 

на 295 613 лева. Разликата, която остава за разпределение е 13 987 лева, от 
които обаче трябва да се предвидят и осигурителните вноски, а те възлизат 
на около 2 250 лева. Т.е. като цяло говорим за някъде около 11 – 12 000 

увеличение, което може да бъде разпределено по някакъв принцип за 
увеличаване на заплатите на кметовете и кметските наместници в рамките 
на тази обща стойност. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други въпроси, има ли към вносителя? Не виждам желаещи. 

Преминаваме към становища, мнения и предложения. Заповядайте, който 

желае да даде знак. Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Аз искам на този етап само предложенията да направя. Становището 

ми ще бъде след това. Ще се повторя с предложенията, които направих и 

по време на обсъждане на бюджета в комисии. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Извинявайте, искам да Ви помогна. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Това, което правите сега като предложения и становище се третира 
от правилника като изказване. И като вземете думата сега, след това ще 
можете единствено от името на група съветници. И за това сега имате 
лимит от 10 минути и за предложение и за становище. Ако не Ви стигнат 
реплики и от името на група. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Добре. Започвам с предложенията. Надявам се, че после ще получа 
така и подкрепа и разбиране и от страна на администрацията. 

Първо още веднъж правя предложението, което не беше прието по 

време на заседания на комисиите, да бъде в бюджета заложена във 
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ точка 5.6., това е 
Приложение № 2.5., да бъдат включени трудови разходи за една щатна 
бройка за клуба на Съюза на инвалидите до размера на минималната 
работна заплата. И правя едно пояснение за колегите. Направих си труд, 

разгледах, такава практика има в няколко общини Смолян, Чепеларе, 
Кюстендил, в Стара Загора даже хората са назначени по чл.67 от Кодекса 
на труда, като имам предвид, че тази бройка не им е необходима за човек, 

който ще вари кафета, а за администриране на редица дейности на този 

съюз. И само пояснявам, понеже беше казано, че те са на държавна 
субсидия, говорим за общинския съюз на инвалидите, който няма такава 
субсидия. Регионалният съюз, който обхваща една територия, дори по-

голяма от областта получава годишно 600 лева годишна субсидия. 
Общинската структура има приходи само от членски внос 3 лева на година 
и те са 400 човека, това са 1 200 лева, които отиват за разходи за телефони, 

вода, организационни разходи и ако останат нещо за някое събитие. Това 
ми е първото предложение. 

Второто ми предложение е в раздел две, точка 7.2., раздел две, точка 
2.8. това е „Други дейности по културата“ срещу „Капански събор“ да бъде 
допълнено село Гецово, както си беше до сега. Тук господин Василев 
много се подразни от представителя на Инициативния комитет и дори го 

запита дали са същите хора, които са в Инициативния комитет на кмета на 
селото. Аз не виждам нищо лошо да са и същите хора. Явно са хора с 
гражданска позиция. А пък господин Василев, това, че си изтървахте така 
нервите доказва още веднъж, че преместването на събора беше точно 

поради тази причина, че кметът на село Гецово вече не е от политическа 
партия ГЕРБ. 

И още едно предложение. Току що говорихме за размера на 
основното месечно трудово възнаграждение на кметовете. Аз изчислих 

месечното увеличение общо какво е на тези 19 кметове. Събрах сумата, 
разделих я на броя на кметовете 19 в това предложение, излиза сумата 53 

лева и нещо за един човек. И аз предлагам, правя следното предложение: 
размерът на увеличението на основното месечно трудово възнаграждение 
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на кметовете да се увеличи с 55 лева за всеки един от тях. Т.е., айде да не е 
53 лева и еди колко си стотинки, което в общи линии се побира в 8% -то 

увеличение. 
Така, това са предложенията ми. Господин Председател, може ли да 

чуя първо становището по тях и да си ползвам след това остатъка от 
десетте минути за становище. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Зависи от вносителите. Ако те пожелаят сега ще Ви отговорят, ще 
спра за Вас хронометъра. Ако не, след това могат само да направят 
реплика или по всяко време те могат да изразят становище. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Желаете ли сега да коментирате или след това? Заповядайте, 
господин Василев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

Благодаря. Аз, госпожо Неделчева, ще се включа за втората част за 
събора. Реагирах така, защото смея да твърдя, че Вие най-вероятно и може 
би, поощрявате такъв тип действия и пак казвам най-вероятно и може би, 

такъв вид действия в тези села. Аз не поощрявам такъв тип действия. 
Освен това при мен има още две входирани искания от кметовете на 
Дряновец и на Топчии, също с приложени подписки, които смятат, че и на 
тях им се полага, и те искат, защото са капански села. Освен това, искам да 
Ви припомня далечната, преди 6 години, година, в която за първи път ние 
направихме Капанския събор, една група ентусиасти, които включително 

събирахме наши пари, частни пари от джобовете ни, за да можем да 
направим това мероприятие. Къде беше тогава общината? Искам да Ви 

припомня един много, за мен, гнусен момент, за който без малко да бъде 
провалено първото издание. И ще Ви припомня. Бяхме ангажирали една 
госпожа от общината, която беше на работа в общината да бъде водещ на 
това мероприятие, защото смятаме, че тя е най-добрата, най-подготвената. 
Чакаме госпожата, чакаме госпожата, няма я, няма я. и в един момент ние 
разбираме, идва разревана, сополиви се и т.н., просто нали ни каза, че 
някой я е спрял. Мога да го кажа кой е, но няма да стигна до там. И тогава 
благодарение на госпожа Радославова, която беше на площада, тя пое 
микрофона и стана водещ на първото издание на Капанския събор. Въобще 
не искам да се сещам за тези времена, госпожо Неделчева. Нашета роля, на 
местните политици, мисля че е да приобщаваме селата, да обединяваме 
нашите съграждани, а не да ги разделяме на някакви такива принципи. 
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Освен това, аз отново твърдя, че твърдя, че местността „Пчелина“ е 
изключително и най-доброто место за провеждане на такъв тип събори, без 
значение дали той се казва Лудогорски, нали така беше, Капански или 

какъвто и да е друг. Това е моето лично мнение. Съветниците, разбира се, 
ще имат възможността да гласуват по Вашето предложение. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Вие имате възможност, но сега Вие пожелахте и госпожа Георгиева 
да Ви даде разяснения. След това ще използвате остатъка от определеното 

по правилника време и ще приключите с Вашето изказване. След това 
реплики, дуплики, обяснения и т.н. 

 

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

По въпроса за щатната бройка за Съюза на инвалидите. Аз отговорих 

и на комисиите, ще ме извините, ако се повторя и тук за тези, които са 
били там. Не можем да го приемем това предложение по простата причина, 
че в тази функция, в тези 30 500 лева са предвидени разходите за всички 

клубове на пенсионерите, включително и клуба на инвалидите. Всички те 
искаха, аз казах и в началото на комисиите, искаха по една щатна бройка. 
Това е невъзможно да бъде удовлетворено като искане. А да се 
удовлетвори искането само на един, смятам, че не е редно. А освен това по 

чл.66 от Кодекса на труда се назначават извънщатните бройки. В Община 
Разград по това постановление са назначени колкото е предвидено – 9% от 
общата численост. Така че не можем да назначим на извънщатна бройка 
служител, който няма да бъде в общината, в общинската администрация. 
Запълнен е капацитетът на извънщатните бройки. Те са в размер на 9% от 
общата численост на персонала. А що се отнася до самия клуб на 
инвалидите, аз съм сигурна, че те имат две различни структури – 

регионална и общинска. Те обаче се помещават на едно място. Освен това, 
за да  им подпомогнем все пак дейността, както и миналата година, така и 

в тази сме предвидили в културния календар за тяхното мероприятие, 
което е такова национално и се провежда благодарение на тях в Разград, 

сме предвидили в културния календар 1 000 лева за провеждането му. 

Съдействахме им и ще им съдействаме и в тази година по всякакъв друг 
начин. 

Що се отнася до заплатите на кметовете на населените места на 
кметствата. Ако трябва да съм точна като махнем осигуровките за сметка 
на работодателя, които са 19,2%, които също трябва да се поемат от тези 

средства, нали няма как от другаде да дойдат, сумата за разпределение се 
явява по 51 лева, ако говорим нали на бройка, като изваждаме разбира се 
кметските наместници по простата причина, че техните заплати се 
определят от кмета на общината и не са предмет на решение на общинския 
съвет. При така направения разчет за 8% увеличение казвам, че 
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дофинансирането от страна на общината е в размер на около 6 100 лева от 
местна дейност. И още веднъж да поясня, че това дофинансиране ще бъде 
допустимо само в тази година, тъй като поради преходния характер на този 

режим. В писмото, с което определя всяка година Министерството на 
финансите начина, по който се разходват общинските бюджети е 
предвидено и е казано, че остатъка от общата, имаме такъв остатък, но той 

е общ от миналата година за цялата общинска администрация, та остатък 

от него може да се ползва за увеличаване размерите на заплатите на 
кметовете на кметства само в тази година, тъй като само в тази година 
започва разпределението на техните средства. Това, което се опитвам да 
кажа е, че сега ако увеличим заплатите на кметовете на кметства така, че 
да има голямо дофинансиране от страна на общинския съвет, в другата 
година, когато такова дофинансиране няма да е възможно се чудя от къде 
ще намерим средства. Ние можем да ги намерим, но нямам да е допустимо 

с тези средства да бъдат поемани за заплати на кметовете на кметства. 
Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, може да продължите изказването си в 
оставащото време. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря Ви. Върху това, което дадоха като отговор господин 

Василев и госпожа Галина Георгиева, ще се спра на края. Колеги, искам 

като цяло да представя становището, не само мое лично, а и на групата 
съветници по отношение на бюджет 2018 година. И с риск да повторя това, 
което казах и определих и миналата година за бюджет 2017 година, отново 

ще кажа, че и този бюджет е просто актуализация на предходния бюджет. 
Защо? Да, има някои промени в някои цифри. Общият обем на бюджета е 
завишен с 4 милиона и половина, но тук държа да подчертая, че близо 4 

милиона е за сметка на увеличения в субсидията за покриване на разходите 
в държавните дейности, за увеличаване на минималната работна заплата, 
трудовите възнаграждения в образованието. В останалата част на бюджета 
наблюдаваме в общи линии едно прехвърляне на цифри и суми от една 
функция в друга, за да се запълнят дупки. Да, бюджетът трябва да осигури 

нормалното изпълнение на всички общински дейности. Това са неща, 
които се повтарят всяка година и те са необходими, но недостатъчни, 

защото в бюджета са необходими и нови идеи, нови политики, които за 
съжаление не ги виждаме и в бюджет 2018 година. Какво ми дава 
основание да твърдя това.  

Първо, колеги, погледнете приоритетите на нашия бюджет. Четири 

приоритета, които безспорно са важни и необходими, но в тях липсва и 

една дума, касаеща насърчаване на бизнес, осигуряване условия за 
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развитие на бизнеса, за привличане на така необходимите за общината 
нови инвестиции, каквито между другото приоритети са заложени в 
бюджетите на много други общини.  

Второ инвестиционната програма върви по тъпя на най-малкото 

съпротивление. Заложени са твърде малко средства за капиталови разходи, 

особено в общинската инфраструктура, а именно това е, което очакват 
хората. Очакват да видят подобряване на условията на тяхната улица, в 
техния квартал. Преди малко коментирахте ж.к. „Орел“. Да, това, което ще 
се случва и в момента се случва в ж.к. „Орел“ е добро. То е в резултат на 
няколко проекта, които за Ваша радост наследихте от предишното 

ръководство. Но, господин Василев, точно в тази част, която няма да бъде 
обхваната, аз не случайно я коментирам, която няма да бъде обхваната от 
проекта, Вие казахте, да, после ще видим, ако има някакви средства ще 
търсим възможности за асфалтиране поне там, за запълване на дупки. 

Знаете ли, че в тази част има входове, до които няма нормален достъп, 

защото въобще няма проектиран път. Кажете ми какво ще запълвате, дупки 

или ще асфалтирате нещо, което въобще го няма. В тази част ще продължи 

да няма и улично осветление, защото всички знаете, че в Орел няма 
изградено алейно осветление, като изключим централната главната улица, 
тръгваща от хотела и продължаваща на горе към околовръстния път. Така 
че в тази част на Орел ще продължат хората в тъмнина да газят калта, през 
която и в момента минават. 

Говорихте за Странджа. Чудесно, аз наистина искрено ще се надявам 

и първа ще аплодирам, ако това се случи с проекта, защото вярвайте ми, 

господин Василев, и аз съм шофьор и съм убедена, а и го знам, че няма 
шофьор в Разград, който поне веднъж не минава през деня по тази улица и 

сега ще си позволя да използвам думите на един знаменит български 

езиковед професор Балан, минавайки по тези улици шофьорите ежедневно 

казват „устопсувни и матерни мръстнословия“. Цитирах Балан. Говоря по 

принцип за неговите думи, които са в друг повод казани. 

Така. Селата. Преди малко казахте да направим сравнение с това, 
което се е давало на селата 2014, 2015 година. А, господин Василев, само 

че удобно забравихте едно нещо, че от тегления от общината кредит и на 
селата бяха раздадени, според големината на уличната мрежа, дължината 
по скоро, според големината на селата, се раздадоха едни не малки суми, 

стигащи до сто, стои няколко хиляди. Така, че ако гледаме само това, което 

е било заложено в бюджета, да изводът ще е такъв, какъвто го направихте. 
Но като сложим и тази сума, която беше дадена и тук преди малко в 
почивката чух коментара на, вярно, че беше коментар от кметове на 
големи села, че благодарение на този кредит малките села почти са си 

асфалтирали уличната мрежа и проблемът е в големите села, не че и в 
малките всичко е ок, но в общи линии е малко по-добре. Другото което е, в 
селата има не само улична мрежа, има и сгради, които са общинска 
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собственост. И аз ще Ви дам един пример. Кметството в село Островче. 
Покривът му тече и е на път да се срути. А там са настанени две 
институции кметството и читалището. Тук в бюджета въобще не видях 

нищо заложено за ремонт на, давам го като един пример, а сигурно, 

понеже имам информация за там, а сигурно такъв проблем съществува и в 
други села. Миналата година, господин Василев, се съгласихте, за което Ви 

благодарих и тогава и сега Ви благодаря да бъдат прехвърлени 1 000 лева 
от резервирания кредит към бюджета на село Осенец за ремонт на тротоар 

пред кметството. Само че това не се е случило и то не по вина на кмета на 
селото, а по вина на ненавреме направени там процедури, обществена 
поръчка или каквото е било. Така че, ако и тази година се съгласите тези 

обещани 1 000 лева да ги прехвърлите, ще Ви бъда благодарна.  
Още от началото на мандата взехме решение за отдаване на концесия 

на сградата, на базата  на бившата жандармерия за изграждане на завод за 
гъби. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, ориентирайте се към приключване. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

А, да хубава инициатива, но до този момент нищо не се случва, няма 
никакви изгледи някакви приходи да започнат да влизат в бюджета. Искам 

да Ви кажа, понеже имахме отговор от госпожа Георгиева преди време на 
този въпрос и изчакваме Агенцията за насърчаване на инвестициите. Само 

през месец януари тази агенция е дала клас А, присъдила е на 100 фирми. 

Защо тази фирма не е сред тях, нямам идея. Общината трябва да разбере и 

ако фирмата не е читава да предприеме мерки и да търси друг инвеститор. 

Така или иначе тази огромна база трябва да се използва и да носи приходи. 

Уважаеми колеги, в центъра на Разград и като мръсна екичка на един 

що годе приличен костюм стои една сграда. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, приключвайте. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Недовършената сграда на МВР. Приключвам, господин Председател. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

След това ще можете и от името на група съветници, но спазвайте 
правилника. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 
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Приключвам, приключвам. Тази сграда също може да носи приходи, 

но никъде във Вашата програма не е заложена. 
И ако трябва на края да обобщя, колеги, бюджета ще онагледя с една 

поговорка „Преоблякъл се Илия, погледнал се пак в тия.“. Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Така. Продължаваме с разисквания. Госпожо Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Искам възможността да направя реплика на предходното изказване. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Забравихте да попитате. Трябва да Ви подсетя. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Съветниците трябва да дадат знак. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Именно това направих. Вие пристъпихте нататък. Щяхте да ме 
лишите от тази ми възможност по правилник. Искам да кажа на общински 

съветник Елка Неделчева едно нещо, защото тя с такава грижа говори за 
ненаправените неща в ж.к. „Орел“. Искам да й припомня изказване на един 

предишен кмет, който нарече точно жилищен комплекс „Орел“ спалнята 
на Разград. И ми се струва, че трябва всички да си помислим, че едва ли 

калта, която има в този град и в населените места, които са включени в 
общината е от само две години, за да сипем всички обвинения към това 
ръководство и всички нерешени проблеми да трябва да бъдат решени тук и 

сега. Но всъщност, същественото, заради което искам да направя 
репликата беше да припомня, че все пак ние обсъждаме бюджет. Бюджетът 
е свързан с пари и когато правим предложение за разходване на средства, 
поне трябва да си направим труда да кажем от къде да бъдат взети. 

Визирам предложението за допълнителната бройка, която трябва да се 
отпусне. Ами то трябва да е включена, защото все пак как да знаем от къде 
ще ги вземем тези пари и дали искаме да ги вземем от там и дали няма да 
ощетим някой друг. Така че, моля Ви се, нека да се научим какво точно 

правим и как да го правим. Благодаря. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Бях засегната в изказването на госпожа Радославова. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля Ви, имайте търпение. По-спокойно. За реплика ли, господин 

Ханчев и господин Спасов? Ако е за реплики, сега. Ако не, след репликата 
следва дуплика. Нека да направи дупликата и ще имате възможност да 
отговорите. За дуплика, заповядайте госпожо Неделчева. В рамките на.. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Понеже бях цитирана в изказването на госпожа Радославова да 
припомни един предишен кмет, нарекъл Орел спалнята на Разград, само, 

че точно този кмет, по негово време беше разработен този проект, който 

предстои сега да бъде реализиран в 2/3 от Орел. И още нещо, което съм го 

казвала и друг път, в неговата програма не беше заложен 2/3 от Орел, той 

щеше да бъде по проект, а останалата част щеше да бъде финансирана и 

изградена със средства на общината. Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, господин Василев. След това ще Ви дам думата, 
господин Ханчев. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

Само два въпроса, госпожо Неделчева. На мен ми се струва, че вие в 
БСП не си говорите. Не, не, не си говорите. Защото онзи ден, аз много 

внимателно видях изявата на господин Узунов, един дългогодишен кмет на 
Разград, който много точно беше поставил някои проблеми и по-специално 

отношенията с бизнеса. Вие смятате ли, че предстоящите инвестиции на 
Амилум 150 милиона долара, на Биовет 100 милиона изграждане на новия 
завод 26 хиляди квадратни метра застроена площ, Пилко 60 милиона. 
Колко станаха до тук, госпожо? Към 400 милиона. Това според Вас 
недобро отношение ли е на местната администрация? Защо тези заводи не 
отидоха да ги правят някъде другаде да ги правят в Търговище, защото 

може би кметът и ръководството не е окей. Тази теза просто Ви моля да я 
забравите. Втория въпрос ж.к. „Орел“. Искам да ми припомните кои 

проекти са направени от предишните кметове? За кои проекти? Преди 

малко, пак повтарям два милиона и половина водопроводи, два милиона и 

половина блока. По отношение на последния проект, който казвате, че са 
подготвени. Подготвени, ама ние ги защитихме. Година и половина се 
бориха тук тези момчета и момичета. 

/Реплика от общински съветник Елка Неделчева./ 

Госпожо Неделчева, много Ви моля, не омаловажавайте …. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Не се вплитайте в такива… 
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Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, не се вплитам, просто да й отговоря. Обърнете се от зад. Голяма 
част от тези хора са тук. Хора, които са работили по 10-12 часа, за да може 
тези проекти да станат реалност, защото защитаването на един проект не е 
лесна работа. Недейте, моля Ви, да омаловажавате работата на 
администрацията, защото тези хора работиха и за Вас и не Ви прави чест в 
момента да имате такова отношение към администрацията. 
Администрацията е администрация. Тя не е моя, тя не е Ваша. Тя не е на 
БСП, тя не е на ГЕРБ. Това е администрация на Разград. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Така, сега продължаваме с изказвания на съветниците. Митко 

Ханчев.  
/Изказване на общински съветник Иво Димитров, без да използва 

микрофон./ 

Ама той направи реплика на госпожа Неделчева. Не може реплика на 
реплика. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

И без реплика да кажа, че и Маню Манев да беше кмет на Разград и 

Амилум, без да ми дават думата, пак щяха да направят, въпреки неговото 

име. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ще Ви дам думата. Сега давам думата на общинския съветник Митко 

Ханчев. И моля в залата по-спокойно, без изблици на емоции, 

ръкопляскания и там подобни. 

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Като дойте ред за Маню, ще му мислим. Сега, уважаеми колеги, аз 
имам едно предложение във връзка с основното месечно възнаграждение 
на кметовете на кметства. То е долу горе сходно с това, което даде госпожа 
Неделчева. Но нека да бъдем малко по-прецизни, защото все пак работим с 
пари. Тази сума за разпределение от 11 737 лева, която проверих е точна, 
излиза като се разпределят по този начин, по този механизъм, ако ги 

разпределяме на човек по 51 лева на човек. И така нали ще се впишем 

напълно в тази сума, като разбира се разпределението няма да бъде средно 

с по 8%. Сумата ще остане същата, но кметовете на малките села ще 
получат някъде по около 11% разпределение, на големите села ще получат 
малко по-малко към 5-6%. И смятам, че това е справедливо да се понамали 

малко ножицата, защото е срамота наистина примерно, кметовете на села 
като Просторно, като Ушинци да получават съвсем с по няколко лева 
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малко повече от минималната работна заплата. За това моето предложение 
нали относно точка 6 в решението и Приложение № 8.1. във връзка с 
размера на основното месечно възнаграждение на кметовете на кметства, 
предлагам възнаграждението на кметовете на кметства да се повиши с 51 

лева индивидуално на човек. Нека да не създаваме хаос нали и да се чудим 

там някакви липсващи хиляда, две хиляди лева, да си създаваме 
затруднения. Да давам си сметка, че и това е много малко. Те заслужават 
повече тези хора, но все пак да действаме така според максимата по-добре 
врабче в ръката отколкото орела на Лудогорец в небето. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Само за момент, господин Спасов. Понеже кмета и заместник – 

кметовете могат да вземат думата и да изразят становище по всяко време, 
нека първо да чуем госпожа Георгиева и след това ще имате възможност. 
Благодаря Ви. 

 

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

По повод изказването на госпожа Неделчева, искам да взема 
отношение, защото откровено казано изобщо не съм съгласно с това, че е 
актуализация на някакъв предишен бюджет. И този, който си е направил 

наистина труда да разгледа настоящия бюджет, за който говорим, ще види, 

че той е коренно различен от всяко нещо, което до сега ви се е предлагало. 

Не мога да кажа същото за миналогодишния и преди това, но този, 

погледнете само обяснителната записка. Кога ви е разяснявана каква е била 
промяната в нормативната уредба, която следва да следва общинския 
съвет? Функциите, нали не смятате, че могат да бъдат променени от 
общинския съвет, тъй като те са част от единната класификация. Ние 
функции в общинския съвет не можем да си измисляме. Те са определени 

със Закона за държавния бюджет. Част от дейностите са аутсорсвани. Кога 
е било това нещо, госпожо Неделчева? Кога е имало такива дейности, 

които са били предоставени на външни фирми и са носили приход за 
общината? Част от предприятията ни също бяха изцяло на разходна 
сметка, както и част от културните ни институти, сега те вкарват приходи в 
общината. Ако сте разгледали план-сметките на тези предприятия, ако сте 
видели сметката на Капанския ансамбъл и т.н. По нова формула се 
разпределят, преди малко казах, всичките средства за детските градини. 

Този път съвсем не сме подходили така, че да бъдат осигурени средства за 
всяка една колкото й трябва, а така както е принципно важно. Така както 

трябва да бъде, така, че в края на годината да не се получава така, че едни, 

които са спазвали финансовата дисциплина да са добре и да имат средства, 
а останалите чисто и просто да ги дофинансираме от страна на общината. 
Кога за читалищата е била предвидена субсидия от страна на общината, 
такава, която да се разходва на проектен принцип? Искам да знам кога е 
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било това нещо. В момента в бюджета има предвидени средства, които ще 
могат на проектен принцип читалищата да кандидатстват от тяхна комисия 
преимуществено да бъдат определени за какво да се разходват тези 

средства. 
Има, и не на последно място, съвсем нови разпоредители. Има и 

такива, които вече липсват разбира се, като МУЦ-а, който беше влят в 
другия център, като нов разпоредител, какъвто е новото ОП „Общински 

пазари“.  

/Реплика в залата./ 

Така, е. те не са нов разпоредител. Те просто липсват. Да, така е. 
единственото, което мога да кажа на края е, че този бюджет е коренно 

различен от всичко останало, което е било до сега. Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Има думата общинският съветник Веселин Спасов. Заповядайте, 
господин Спасов. 

 

Г-н Веселин Спасов – ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря. 
Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги общински съветници, 

Преди малко на въпроса, който зададох ми бе отговорено, че  
принципът, на който се разпределят средствата за текущ ремонт и 

поддържане на улиците по селата е на брой жители в населеното място. Не 
стана ясно от кога действа това правило. Разбра се, че е отдавна. Мисля, че 
да се бюджетират парите за ремонт на улици по селата на глава от 
населението е неправилно и несправедливо. Несправедливо е такова 
разпределение на средствата, понеже се отпускат за ремонт на улици, а те 
се измерват в километри, метри и както е най-точно в квадратни метри. 

Ако този принцип действаше на територията на страната, то градове като 

Варна, чието население, отнесено към дължината на уличната им мрежа 
щеше да се асфалтира всяка година, а за градове като Пловдив нямаше да 
получат и един лев бюджет. Направих си труда, подредих населените 
места по критерий дължина на уличната мрежа и картинката стана много 

различна. Села от последните места по брой население минаха в първата 
третина на класацията, която е с критерий дължина на пътната мрежа. 
Например село Побит камък от 16 място се нареди на 5 място по дължина 
на уличната мрежа, Балкански от 18 на 6, Пороище от 15 на 10 по същия 
показател. Това са само някои фрапиращи примера. Повечето от селата си 

сменят местата по показателя дължина на уличната мрежа. Ако продължим 

да разпределяме средствата за ремонт на улици по селата на принципа 
брой хора в населеното място, ние обричаме селата с по-малко население и 

по-голяма дължина на уличната мрежа на все по-голямо непривлекателно 
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място за живеене. Също така искам да обърна внимание, че голяма част от 
селата, които са на последни места по население, постоянно живеещо в 
тях, през пролетта, лятото и есента си увеличават населението двойно, че и 

повече. Това са така наречените виладжийски села, като Ушинци, 

Пороище, Побит камък, Балкански, Просторно и други. Разпределението 

на средствата за ремонт на улици към момента категорично е 
несправедливо.  

Да се разпределят тези пари по дължина  на уличната мрежа би било 

най-справедливо. Но като се има предвид, че това ще доведе до драстични 

промени в сумите, с които до сега са разполагали кметовете на кметства, аз 
предлагам цялата сума от 188 000 лева за ремонт на улици и текущ ремонт 
да се разпредели по равно, а именно по 9 800 лева на кметство. 

Лично на мен, като човек с крайно десни убеждения съвсем не ми е 
по вкуса такова разпределение по равно, но към момента не виждам друга 
приемлива компенсация за разходване на тези целеви пари в годините на 
зад. Най-добре би било Община Разград да кандидатства за целева 
субсидия от държавата, с която да може да ремонтира и преасфалтира 
цялата улична мрежа на всички села. Но това е предмет на друга дискусия 
и няма касателство с нашия бюджет. 

В заключение предлагам в приложение № 8 към проекта за бюджет 
на Община Разград за 2018 година в колоните 8 Текущ ремонт и 

поддържане на улиците и колона 9 Други дейности по жилищното 

строителство, текущ ремонт, на всяко кметство без наместничествата, да 
бъдат предвидени по 9 800 лева, като се даде възможност на всеки кмет да 
разпредели тези средства по двете дейности по негова преценка. Правя го и 

в писмен вид. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Реплика, заповядайте. За реплика от микрофон 

давайте знак. Иначе, ако не сте на микрофон, няма да имате тази 

възможност. 
 

Г-н Левент Апти – ПП „ДПС“ 

Господин Спасов, съгласен съм, че дължината на уличната мрежа е 
от съществено значение, но нека да отчетем и факта състояние на уличната 
инфраструктура. Има, както преди малко се каза, от заема, от който се 
направи основен ремонт на улиците. В малките населени места улиците са 
в много добро състояние и не може под общ знаменател да поставим 

големи села, където ако Вие сте посещавали тях, няма възможност да се 
придвижите дори. Така че не е логично само на база на дължина на 
уличната мрежа. Текущото състояние също трябва да се има предвид и 

жителите също не са за изключване. Така че, ако нямаме една по-
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справедлива формула за разпределяне на тези средства, крайно нелогично 

е на базата само на един показател да се разпределят тези средства. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

За дуплика, заповядайте, господин Спасов. 
 

Г-н Веселин Спасов – ПП „Реформаторски блок“ 

Така е, господин Апти. Но очевидно и Вие не сте ме слушали. Аз не 
случайно зададох въпрос какъв е принципа на разходване на тези средства 
и втория въпрос беше от кога този принцип е валидизиран. Не случайно Ви 

дадох примери, в които села с голяма улична мрежа минават на пред в 
класацията за нуждаещи се от преасфалтиране. Не е вярно, че улиците в 
по-малките населени места са в добро състояние. Аз самия живея в село и 

мога да Ви уверя, че това няма допирни точни по никой параграф с това, 
което Вие казахте. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други желаещи за становища, мнения? Общинският съветник Таня 
Тодорова, заповядайте. 

 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз пак ще се върна на важния проблем за качеството на въздуха в 
града. За съжаление продължава да не се обръща достатъчно внимание от 
общинска администрация по този важен въпрос. Ние искахме общината да 
се ангажира с конкретни действия за изграждане на системата за 
мониторинг на въздуха. Такива системи има в общините Свищов, Бургас, 
Силистра, Никопол, а да не говорим пък за София. Ако искаме нещо да се 
промени и да се започнат реални действия, най-малко трябва да се 
предвиди начален финансов ресурс. И на практика положението през 
месец юли, август ще бъде същото както миналата година. А относно от 
къде ще се осигури ресурс, предлагам при новата цена на дървата, която 

вие увеличихте, спокойно могат да се увеличат приходите на ОП 

„Разградлес“ с още 50 000 лева и правя предложение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Георгиева. 
 

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

Приходите на общинското предприятие „Разградлес“ са увеличени с 
150 000 лева в резултат на увеличението на цената на дървата. Това е 
нормалното и реално, което дава самото предприятие като възможности. И 

незнам дали могат да се справят и изобщо не мога да разчитам на това с 
още 50 000 лева да се увеличат техните приходи за тази година. Благодаря.  
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Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Да, за реплика. Разчетите на експертите в тази сфера сочат друго, че 
при това увеличение на дървата обемът на количество е същото, както 

предходната и по предходната година могат да донесат приходи за 
Общината даже ми казаха приблизително, в рамките на 750 000 лв.. И да не 
забравяме, че 2017 година Общинското предприятие така по отчетите, 
които гледахме в края на годината  2017 година отчита 500 000 лв. 
приходи, но да не забравяме, че през 2017 година Общинското 

предприятие много по – късно започна своята работа поради известни от 
нас причини.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Заповядайте господин Василев. 
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Госпожо Тодорова, по последното Ви изречение независимо кога е 
започнало Общинското предприятие да добива дали е май, март, юли  или 

август то има да сече определен обем дърва. Приходите, които носи 

предприятието се получават на база на отсечените количества дърва. А по 

първия въпрос, който коментирахте, кое било възможно – първо не знам 

кои са Вашите експерти. Защото би трябвало да им кажете имената нали и 

тяхното образование и квалификация. Второто, което е искам да Ви 

припомня, освен това аз искам да Ви припомня нещо: общия бюджет на 
предприятието намаля с 1 000 000 лв. – разходи. Искам да ми кажете тези 

1 000 000 лв. къде са отивали? Искам да ми се отговори сега. Като ми се 
подхвърлят такива неща нали към Общината, към Общинското 

предприятие моля Ви докажете тези твърдения. Иначе така остава една 
мъгла, доста неприятна.    
 

 Г-ца Таня Тодорова – ПП «БСП» 

 Може ли за дуплика?  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Може. 
 

 Г-ца Таня Тодорова – ПП «БСП» 

 Нали направихте ревизия на цялото предприятие. Къде отидоха тези 

пари? Кажете Вие.  
 

 /Шум и смях в залата/. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 Приключихме с дупликата. Госпожа Георгиева. Госпожо Георгиева, 
имате възможност, ако трябва да изложите нещо. Госпожо Радославова за 
изказване ли?  

 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП «ГЕРБ» 

 За изказване господин Ненчев. 
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Уважаеми съветници, да изслушаме за изказване общинския 
съветник Надежда Радославова. Моля за тишина в залата. Имате думата 
госпожо Радославова, заповядайте. Моля за тишина в залата.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП «ГЕРБ» 

 Много благодаря за дадената ми възможност да се възползвам от 
това си право да направя изказване. Бях сигурна, че на тази сесия, а именно 

във връзка с приемането на проекта за бюджет  на Община Разград ще има 
огромна активност така, че нямах намерение да вземам думата за 
изказване, но наистина това което чух до този момент ме вкарва малко в 
потрес и запознавайки се и с нещата изведени на пресконференцията с 
алтернативното публично обсъждане на проекта за бюджет на БСП също 

така малко в недоумение съм хвърлена и затова искам да обобщя няколко 

факта, които според мен са изключително важни. И не знам защо така 
всички съветници, сега аз не знам вече дали ги наричам опозиция или да ги 

наричам мнозинство в Общинския съвет, защото пък нали в края на 
краищата те бяха мнозинство на една сесия, която мина наскоро. Но, има 
много съществена промяна в бюджетите в този мандат, която не знам 

поради каква причина никой не иска да отчете. Съвсем преди малко Кмета 
между другото ни наведе на мисълта но просто това нещо мина и замина и 

аз заради това искам да акцентирам много силно върху това и то е: 
Съществената промяна е в управлението на общинските предприятия и по 

– скоро в намаляването драстичното намаление на техните разходи и 

забележете увеличението на приходите. И ще ви дам много простичък 

пример защото когато се борави с цифри нещата стават много ясни за 
всички. Спестените от разходи пари на Общинско предприятие Разградлес 
са в рамките на 1 100 000 лв. Всяко едно от другите общински предприятия 
е с намалени разходи по 100 000 лв. Всеки от вас може да си направи 

сметката, че това е повече от 1 милион и половина на година. И тук може 
би е време да се замислят и госпожа Неделчева и Таня Тодорова какво би 

правила Общината ако управляваше по този начин в предходните мандати 

с тези пари. Дали щяхме да си говорим за кал в Орел, дали щяхме да си 

говорим за ненаправени улици, незапълнени дупки, ненаправени тротоари 

и мизерстващи села. Не, със сигурност нямаше да говорим за това защото 

само преди няколко месеца видяхме с едни целеви средства в рамките само 
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на 1 милион лева и доктор Валентин Василев много ясно го заяви на 
всички за да го разберем и да го чуем и може би да си го натъпчем в 
главите, че с тези по – малко от 1 милион лева бяха асфалтирани 28 улици. 

Асфалтирани 28 улици. Между другото защото явно са се събрали много 

късопаметни в този Общински съвет от едната страна искам да ви 

припомня, че за такова нещо бяха изтеглени 7 000 000 лв. Много добре е 
преди избори, преценено така, че до края на мандата да не се плащат, да не 
се обслужва този кредит и той да почне обслужването му от следващия 
мандат. Седем милиона. Аз например бих искала и ще Ви помоля доктор 

Василев да изискате от общинска администрация такава справка, искам да 
знам като общински съветник и представител на много избиратели от 
община Разград: Колко точно улици са асфалтирани със седемте милиона 
лева за да мога да си направя съпоставката с асфалтираните сега само за по 

– малко от 1 милион лева? Струва ми се, че тези неща много ясно трябва да 
бъдат казани, много ясно да бъдат изречени и определени хора просто да 
спрат да спекулират с това, че непрекъснато предписваме от някакви 

предишни ръководства. Няма какво да вземем от там. Извинявам се много. 

И още нещо искам да кажа, което е много важно и което наистина ме 
докарва до потрес е, че хората които искат промяна спират промяната. Да, 
закриваме детски градини защо, защото това ръководство има достатъчно 

доблест да излезе и да каже, че няма да налива вода в пясъка. Искам да 
припомня и на доктор Апти нещо: миналата година на всяко от селата по 

повод на изказването му и въпроса му във връзка с общинските 
предприятия за това, че те не са общински, а са градски, на всяко едно от 
селата бяха отпуснати бройки. Така ли беше госпожо Георгиева? Можете 
ли да ми кажете в момента в рамките на колко е финансирането за тези 

бройки? Защото предполагам, че то е също много съществена част от 
бюджета. Нека да не забравяме какво се прави. Нека да не забравяме, че не 
е само важно да искаме, нека да не забравяме, че този бюджет е ограничен 

и с него в момента се прави максимално най – доброто. И нещо, с което 

искам да завърша накрая може би защото е важно да си дадем сметка за 
това, че социалната политика трябва да бъде не да подпомагаме само 

слаби, нуждаещи се и т.н., социалната политика в един град трябва да бъде 
насочена към това – условията за живеене в него на  всички негови жители 

да бъдат подобрявани постоянно и непрекъснато. Така, че аз съм 

благодарна за този бюджет и ще гласувам «ЗА». Благодаря ви.  

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП «БСП» 

 Може ли за реплика? 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС     

 Имате думата за реплика и моля ако друг желае  за реплика също да 
обяви на микрофон.  
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 Г-жа Елка Неделчева – ПП «БСП» 

 Уважаема госпожо Радославова, той и преди малко колегата Спасов 
каза, че когато става въпрос за асфалтиране на улици не трябва да говорим 

за брой улици, а за квадратни метри. Като се има предвид, аз го казах 

преди малко, че от този кредит беше даден един доста сериозен ресурс за 
асфалтиране на улици и в селата, освен в цели квартали в Разград. Това е 
по въпроса за улиците. По въпроса:  Няма какво да искаме от  предходното 

ръководство. Аз мисля, че много добри неща наследи сегашното 

ръководство от управлявалите в предходни мандати. Не визирам само един 

кмет. Първо: наследихте едни прекрасни специалисти, които Вие с лека 
ръка месец през месец уволнявате. Наследихте подготвени проекти и тъй 

като преди малко говорихте за защита на проекти  знам ли колко труд и 

усилия се полагат, да знам господин Василев. Работила съм в Общината, 
участвала съм в разработка на проекти така, че много добре знам за какво 

става въпрос и точно тези специалисти, които ги наследихте те са едни 

изключителни експерти, които си вършат много добре работата. Друго 

какво наследихте – подобрена инфраструктура в централната градска част, 
не говоря само за тесния център, това което стана в края на мандата … 

госпожо Радославова аз внимателно Ви слушах моля Ви изслушайте ме и 

Вие сега. / Общински съветник Божинел Христов се намесва по повод  

изказването на общински съветник Елка Неделчева/. Говоря за различни 

квартали на града.   Мисля що се отнася до желана промяна госпожо 

Радославова аз Ви казах  и когато закривахме градините, че промяната не 
означава единствено да закриеш нещо.   

 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП «ГЕРБ» 

 За дуплика ако ми позволите. Аз с риск да се повторя госпожо 

Неделчева още веднъж ще кажа, че вие имахте прекрасните възможности 

26 години да направите всичко това, което сега искате от тази общинска 
администрация, по – скоро от общинското ръководство да бъде свършено 

за 2. И още нещо искам да кажа: Чудя се дали страдате от раздвоение на 
личността. Защото доколкото си спомням много малко назад във времето 

плюехте тази администрация как не си е свършила работата, а сега чухме 
как изведнъж прекрасни специалисти са наследили сегашното 

ръководство. Би било хубаво наистина да имате мнение и да го отстоявате. 
Благодаря.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС    

 Заместник кмета госпожа Георгиева. 
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП «БСП» 
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 Ама как няма смисъл. Господин Димитров, тук ме обвиняват, че съм 

плюла. Аз моля от всички протоколи от мои изказвания да се намери една 
дума, с която плюя администрацията. Благодаря. Ръководството да, но 

администрацията никога не съм плюла.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП «ГЕРБ» 

 Само в тази сесия като си прочетете протокола когато излезе ще 
можете да видите какво сте казали за администрацията.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

 Моля да се успокоите и сега да изслушаме госпожа Георгиева.    
 

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

 Това, което искам да кажа е … Искам да отговоря на въпроса защото 

беше зададен един конкретен въпрос. Действително в миналата година 
бяха назначени във всяко едно от кметствата половин където имаше 
половинка беше допълнена бройката, а там където нямаше по един така, че 
общата численост, която беше назначена по кметствата е 12,5 бройки, 

които костват на Общината повече от 100 000 лв. на година и това си 

мисля, че е доста голям принос към кметовете на населени места. 
Благодаря.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Има ли други желаещи за да продължим дискусията? 

Давам думата на общинския съветник Иво Димитров. Заповядайте 
господин Димитров. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Благодаря Ви. Аз исках да взема по – късно думата, но сега съм 

провокиран от това изказване на бившата председателка Надя Радославова. 
Но първо искам да кажа защо няма да правя предложения защото преди 

малко стана ясно, че в ТСУ били приети много предложения обаче ги няма 
в бюджета защото не било ясно колко пари ще бъдат. Затова искам така да 
върна лентата малко за госпожа Радославова. Тя е избрана заедно с ГЕРБ, 

заедно с господин Василев, с твърдото обещание за промяна, с нагласите 
на всички които я избраха нея и които гласувахме за Кмета, че в Разград 

наистина ще се случи промяна. Кмета получи подкрепа на първия бюджет 
и всички разбираха, че той е като предишните защото той е съставен от 
същите хора, които са съставяли години наред общинския бюджет, а 
времето наистина беше малко и трябваше да се даде време на което 

кметската администрация да влезе наистина във функцията си да прави 

промяна.   В смисъл дадохме толеранс на Кмета и на неговия екип.   Но 

днес за трети път обсъждаме общинския бюджет. Той е представен от 
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Кмета и няма място за извинение от него и от администрацията. Аз ще 
конкретизирам, че той не просто повтаря структурата на приходната и на 
разходната част на бюджета от миналите години, а той дори връща доста 
по назад във времето когато управляваше екипа на Венелин Узунов. Не е 
направена никаква промяна колкото и да се опитва тук   Радославова  да ни 

убеждава, без да показва цифри, че е запазено статуквото от времето на  
Кмета Бояджиев и се реставрират политики в Общината от най – лош вид. 

Всичко това се случва с услужлива подкрепа на ново и разнородно 

мнозинство, послушно наредено на общинска ясла и тия тука, които в 
момента гъгнат зад гърба ми   трябва наистина да се огледат около себе си 

да видят колко от съветниците наистина са на заплатка в бих казал на 
яслата на Общината. Е не ги ли виждате? Не ги знаете кои са? Тук 

послушно гласуват, преживят  сигурно и ще си грухтят после.  Днес обаче 
е Видовден. За всякакви приказки за реформаторство, алтернативност, 
нови политики, опозиционност и всякакви други такива евфемизми 

загубват всякаква стойност, ако действията на хората в тази зала не ги 

подкрепят. Който подкрепя бюджета на ГЕРБ не е нищо различно, нищо по 

– различно, нищо реформаторско. Както каза самата госпожа Георгиева 
«Запазен е заварения принцип». Така ли беше? На съставяне на бюджета. В 

протокола ще проверите.  «Запазен е заварения принцип», това са Ваши 

думи, аз сега тук съм си отбелязал. Вие сте една от съставителите на 
бюджета. Търся да открия финансирани политики, които осигуряват 
подкрепа за бизнеса, насърчаването му да запазва и създава нови работни 

места, да създава заетост на младите хора в общината – няма. Отговарям и 

на Надежда Радославова. Защо ли намалява патентния данък?  Хората не 
искат да работят  в Разград. Не говорим за големите структуроопределящи    

предприятия, които са приватизирали тук една собственост и правят 
инвестиции  щат не щат. Както преди малко казах и Маню и Манювица и 

който  ще да е от  вас тук в залата да беше Кмет те щяха да си правят 
инвестиции. Но малките хора, които  наистина пряко зависят от 
общинската администрация вече не искат да работят в Разград. Нали щяхте 
да спрете обезлюдяването. Какво стана? Нали щяхте за младите хора, за 
предприемачите да намерите стимули. Намаляват сделките, което 

означава, че хората няма на кого да продават. Никой не иска в Разград да 
се сдобива със собственост. Какво напротив бе Димитрова? Това са 
констатации които ги направи госпожа Георгиева, които направи 

началника на данъчния отдел - компенсират се от увеличаване на данъка 
върху имотите. Всичко това го прочетете  после в … Какво нямате? Акъл 

сигурно нямате и не може да помните какво ви казах преди малко.   

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да чуем колегата Иво Димитров, след това ще Ви дам думата.  
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 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Дофинансирането се решава чрез закриване на звената които трябва 
да бъдат дофинансирани. Говоря за детските градини. Трети бюджет на 
ГЕРБ и тук искам да помогна и на доктор Апти каква е политиката според 

мен – политиката е да харчат пари за каквото падне, за каквото дадат от 
държавната власт, от държавния бюджет и едно изречение характеризира 
целия бюджет «Толкова можем, толкова правим». Не им се сърдете. Това е 
основополагащата философия. През годината съм абсолютно сигурен, че 
ще има както и в предишните години на този мандат нееднократно, 

многократно през месец актуализация  на бюджета. Не могат в момента да 
кажат какъв ще бъде бюджета. Всеки месец ще бъде променян, съобразно 

дали Бойко е дал лев или не. Това е политиката на Общината. Погледнете 
анализа на приходите за да не кажете, че съм голословен. Приложение №1 

– държавните приходи са 58%, общинските са 42%. Основно от какво се 
формират: патентния данък казахме 140 е намалял, имуществените данъци 

4 500 000 лв. почти, общинските такси увеличени 5 462 000 лв., другите 
неданъчни приходи от санкции, от наказателни лихви 508, 509 000 лв. Това 
можеше наистина да го направи такъв приход и на Маню Манев 
администрацията. Не е никакво геройство, че сте направили такъв бюджет. 
Приют за безстопанствени животни – погледнете това е за да не кажете 
нали, че администрацията няма примерно във високите технологии 

някаква експертиза, поне тук гледаме  310 000 лв. за безстопанствени 

животни.  Това са за кучетата на улицата. Погледнете си Приложение 
№2.5. Център за работа с деца на улицата. Госпожо Димитрова, слушайте и 

гледайте където Ви се посочва  за да видите, че не лъжа – 310 000 лв. за 
Приюта за безстопанствени животни, които ги прибират от улицата и 

Център за работа с деца на улицата 123 000 лв. Три пъти по – малко за 
децата, аз затова се захилих когато децата на Разград бяха сравнявани с 
чувал с картофи. Погледнете за осветление, говорите за осветление по – 

малко отколкото за Приюта за безстопанствени кучета. Приключвам. Няма 
как съветник с претенции да бъде част от политически десен проект и 

алтернатива да подкрепя левашки бюджет. Съставителите и подкрепящите 
бюджета е ясно, че при това мнозинство ще мине нека празнуват, но нека 
да не е днес. Нека да празнуват утре на 2 февруари.   И сега понеже 
многократно съм обвиняван, че този Кмет не бил получавал подаръци 

относно бюджета си позволявам на третата година да направя един малък 

подарък на доктор Василев.  
 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП «ГЕРБ» 

 Господин Председател, след сесията може да позволявате подобни 

деяния.       
 



93 

 

 / Общински съветник Иво Димитров подари на Кмета доктор 

Валентин Василев три броя плюшени лъвчета, един голям и две малки/ 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, такава процедура няма в нашия правилник. 

Госпожо Георгиева, заповядайте. 
 

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

 Господин Димитров, искам да се обърна към Вас лично, защото нали 

мен споменахте във Ваше изказване. Аз ще си проверя протокола ако съм 

сбъркала но съм сигурна, че казах точно и ясно по отношение на какво 

само е следван старият принцип и това е единствено при разпределението 

на капиталовите разходи за текущи ремонти на селата. Никъде другаде не 
съм казала, че е следван някакъв стар принцип. Що се отнася до 

намаляването на приходите от собственост – Това е абсолютна истина и 

Вие сте прав и мисля, че няма в залата никой който да оспори, че това е 
обективна причина.  
 /Общински съветник Иво Димитров води разговор с госпожа 

Георгиева/ 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, моля Ви ще имате право на дуплика. 
 

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

 Извинявайте, приходите няма как от собственост да бъдат увеличени 

при положение, че все по – малко остава общинската собственост, която е 
привлекателна за инвеститорите. Що се отнася до това, че 310 000 лв. има 
предвидени за Приюта за кучета, а само 123 000 лв. за  Център за работа с 
деца на улицата забравяте обаче, че Центъра за работа с деца на улицата 
погледнете в коя графа е делегирана от държавата дейност и само тези 

средства от 123 000 лв. се добавят от Общината. Те са изцяло на издръжка 
на държавата. Как може да правите съпоставка между една местна дейност, 
която се покрива изцяло с местни приходи и държавна такава не знам. 

Благодаря.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Господин Василев, заповядайте. 
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря. Господин Димитров, понеже според мен Вие направихте 
политическо изказване аз ще се опитам да Ви върна с две, три изречения. 
Не знам дали ме лъже паметта, но тъй като аз и Вие сме десни хора  …… 
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 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Не, не, недейте, само аз.  
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Добре. Не се сещам през годината понеже така много критикарско 

подходихте към бюджета, въобще към всичко което се случва, аз не си 

спомням нито едно Ваше предложение да е постъпило през годината, както 

предложения постъпват от другите съветници, независимо от това дали ги 

подкрепям или не. Но те идват, общуваме, караме се, дават предложения.  
Вие и Вашата група не мога да си спомня, в същност не Вашата група, Вие 
и колегата Ви до Вас не си спомням за нито едно предложение, с 
изключение на скандалните детски площадки в Орел, които бяха 
незаконни, защо съм разпоредил да ги разрушат и т.н. В общи линии 

покрай Вас са само скандали. Не се сещам за едно принципно 

предложение, което да е засегнало интересите на общността в града. Сега 
какво прозира зад това нали на всички вече ни е ясно. Много се радвам и 

така имам огромното желание  за в бъдеще нали защото с този бюджет 
вече е ясно нали какъв е, поне за другия да дадете Вашите   конструктивни 

предложения, да ги обсъдим, да ги включим в бюджета и дай боже на 
следващия бюджет 2019 година да видя една сериозна подкрепа и във 
Ваше лице. Благодаря.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 За дуплика, заповядайте колега Димитров. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Уважаеми господин Кмете, очевидно Ви лъже паметта защото 

веднага Ви припомням, това първо което ми идва изграждането на 
паркинга в протежението на »Бели Лом» където да спират на Общински 

пазари ползвателите. Вече коя година кажете нищо. Нула. Нищо не е 
направено.  

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Господин Димитров, как да не е направено. Паркинга е подменен 

изцяло. Деветдесет хиляди лева дадохме миналата година. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 И това което е там тази част която е направена струва 90 000 лв. 
 

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

 Шестдесет хиляди лева струва и е направена паркинга изцяло чисто 

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

 Чисто нов паркинг. Много Ви моля, недейте така. Явно не сте 
минавали. Има една отсечка разбира се, която е до стъпалата, която излиза 
до полицията, но там няма възможност. Там където има възможност см его 

направили.  

 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Искам да кажа, че предложенията които ги правя аз не съм си 

позволявал при Вас наистина да идвам в кабинета и на четири очи или на 
шест очи или там в много тесен кръг да правя предложения. Всички мои 

предложения са правени в комисиите. Дори сега когато се обсъжда 
бюджета аз Ви попитах конкретно там за изграждането на един друг 
паркинг Вие ми казахте: То зависи колко щ его искат. Това го казвам и по 

повод на улицата, която преди малко така разбуни духовете за Преслав, 
колко много хора са искали там да бъде прокарана улицата, да бъде 
трасирана, да бъде асфалтирана и както Вие казахте: Трима човека дойдоха 
и  обърнаха Вашето мнение. Не е работа …. Кои общински съветници …. 

 / Господин Валентин Василев – Кмет на Община Разград се включва 

в разговора но не говори на микрофон. Поради тази причина думите му не 

могат да бъдат отразени в протокола./ 

 Добре. Очевидно имаме доста различни спомени и различно 

отношение към това как се вземат решенията. Благодаря Ви. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да, заповядайте. 
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Господин Димитров, аз пак казвам съжалявам, че не сте имали 

възможността или желанието да дойдете при мен на четири, на шест или 

на осем очи, но ми се струва, че Вие ходехте в едно Общинско дружество 

доскоро там не знам на колко чифта очи сте били може би само там сте 
имали как да кажа желанията за промяна, свързани със строежи и т.н.   

 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Аз съм водил и бившия председател на Общинския съвет да види 

окаяното състояние на материалната база.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП «ГЕРБ» 

 Може ли да ползвам правото си на реплика?  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да, за каква реплика? 
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 Г-жа Надежда Радославова – ПП «ГЕРБ» 

 Реплика на изказването на господин Димитров.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Имате възможност, заповядайте. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП «ГЕРБ» 

 Много Ви благодаря. Тъй като многократно беше споменато моето 

име в неговото изказване аз наистина се чувствам толкова поласкана от 
това. Наистина вече започвам да се обърквам от колегите от ляво и от 
дясно защото искам да припомня на всички нещо и пак да подчертая колко 

сме късопаметни. Искам да припомня на общински съветник Иво 

Димитров, той беше такъв и в предишния мандат 2011 – 2015 г. как през 
цялото време много чинно, много възпитано подкрепяше един бюджет, 
който смята че сега нали съответно се следва същия. И искам да кажа едно 

нещо  …… 

 / Общински съветник Иво Димитров не говори  на микрофон и 

поради тази причина думите му не могат да бъдат отразени в 

протокола/. 

 

 Може ли да не ме прекъсват, господин Ненчев?  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Моля не пречете на съветника Радославова да си изложи репликата.  
 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Подкрепял съм първият бюджет на ГЕРБ за да може да си направят 
изводите и какво трябва да променят.  
 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП «ГЕРБ» 

 Господин Председател, Правилника многократно се нарушава днес, 
моля влезте във Вашата функция. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Ела да ме хванеш някъде за да ме изведеш. Става ли? 

 

 Г-жа Радиана Димитрова – ПП «ГЕРБ» 

 Не аз нямам такива правомощия затова се обръщам към 

Председателя на Общинския съвет.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Колеги, не сме малки деца, успокойте се и да продължим сериозно 

работата. Госпожо Радославова, довършете.  
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 Г-жа Надежда Радославова – ПП «ГЕРБ» 

 Така, че искам да кажа нещо, което между другото се опитах да 
подчертая преди малко: Няма как някой да види промяна докато самият 
той не се промени защото когато гледаш с едни и същи очи на това, което 

те заобикаля то просто ще си остане такова каквото го виждаш. Така, че 
господин Иво Димитров, може би е време за промяна, но Вашата. 
 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Промяната трябва ……… 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Има ли още желаещи, които искат да се включат в дискусията? 

Господин Божинел Христов първи даде знак. Вие за дуплика. Господин 

Христов, Вие реплика ли искате да направите? Изказване. Изчакайте 
малко.  

 

 Г-н Иво Димитров – ПП «Реформаторски блок» 

 Само искам да репликирам и сега в по – спокойна обстановка да 
кажа, че аз съм гласувал за първия бюджет на ГЕРБ и не се срамувам от 
това защото наистина ГЕРБ трябваше да получи толеранс от време в което 

да може наистина да започне някаква промяна. Но на третия бюджет няма 
как това нещо да се случи и да говорим както има един израз « Отначало е 
било грешки на растежа, а сега растеж на грешките». И няма как да ви 

подкрепяме безрезервно когато наистина не да реформирате, не да 
променяте, а вие реставрирате едни стари отношения в Община Разград. 

Благодаря ви.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Доктор Апти, процедура ли? Заповядайте. 
 

 Г-н Левент Апти – ПП «ДПС» 

 От името на нашата група ще искаме 15 минути почивка. 
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 По искане на група обявявам 15 минути почивка и ви моля вече да 
финализираме дискусията. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 Госпожо Раданова, да приканим общинските съветници да заемат 
местата си. Господин Христов, готов ли сте да направите Вашето 

изложение? Давам думата на общинския съветник Божинел Христов за 
изказване. Заповядайте господин Христов. 
 

 Г-н Божинел Христов – «Кауза Разград» 

 Благодаря Ви господин председател. Аз ще се опитам в рамките на 
минутите, които ми се полагат да насоча вниманието към определени 

политики и да направя предложение както и да отговоря на някои въпроси 

към мен и към комисията по устройство на територията. Има една много 

хубава песен в която се казва, че не всичко е пари, но когато става въпрос 
да си оправим къщичката, да подобрим техническата инфраструктура, да 
осигурим спокойствието и сигурността на гражданите ще трябва да си 

припомним, че това което не става с пари, просто става с много пари. 

Защото всички искаме улиците ни да са асфалтирани, да има канализации, 

пешеходни зони, паркове, детски площадки, спортни площадки обаче два 
са начините по които можем да осигурим финансиране на това. Единия 
начин е участието по проекти европейски или национални, което означава 
добър административен капацитет и другото е собствени бюджетни 

средства. Със собствени бюджетни средства ако искаме то това означава 
реформи, оптимизация на структури или другия начин така както чухме 
тогава когато обсъждахме в комисиите бюджета е да се вдигнат данъците. 
Просто го казвам това за да припомня мнението на групата от Българската 
социалистическа партия, че те не подкрепят да се прави реформи което 

означава, че тяхната идея е вдигането на данъците. Ние считаме, че 
Общината трябва да обърне по – голямо внимание   на публично – 

частното партньорство като по този начин ще се осигурят ресурси за 
основни дейности, които са присъщи на Общината. Считаме, че това чрез 
такива оптимизации и реформи би се повишило и качеството на услугите, 
се прехвърлят определени рискове, ще се използват външни компетенции 

и не на последно място ще се спестят финансови средства. Ние в «Кауза 
Разград» сме преценили, че по – важно е да се осигурят финанси и да се 
осигурят ресурси за  техническата инфраструктура за детски и спортни 

площадки, сигурността и спокойствието на гражданите за осветление и на 
втори план да останат осигуряването на средства за така наречените 
консуматорски структури. Затова ние сме предложили към капиталовите 
разходи да се извършат редица неща, които виждаме, че са включени в 
бюджета като например асфалтирането на ул. «Анани Явашов» , монтажа и 

въвеждането на светофарната уредба, включително и регулиране на 
зелената вълна по   бул. «Априлско въстание», «Любен Каравелов», 

доставката и монтажа на скейт съоръженията също са включени. 

Започнахме разговори за Спортния комплекс «Колодрума», който е в 
окаяно състояние и трябва да се подобри неговата структура, да се види 
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какво може да се прави на това място. Естествено е, че приемането на 
бюджета сега не означа, че това е край и той повече не може да се 
актуализира, напротив. Лично ние считаме, че колкото повече 
актуализации има и то насочени към капиталови разходи толкова е по – 

добре за развитието на общината. Но ние не спестихме и това да посочим 

от къде може да се осигурят допълнително средства и това е свързано с 
публично – частното партньорство и чрез реорганизацията на структурите 
за да могат да се спестят и осигурят финанси за капиталовите разходи. Ние 
сме предложили оптимизация и реорганизация на две общински 

предприятия от които считаме, че могат да се спестят около 120 000 лв. 
Предложили сме аутсорсинг  на Синята зона, паркирането и  включително 

въвеждане на услуги за плащане с есемеси или той има и съвсем друг вид 

услуга което считам, че това се прие не само от комисията по устройство 

на територията, но се прие и от администрацията. Насочили сме 
вниманието към цялостна подмяна на съществуващите улични лампи, това 
да бъде един от приоритетите на общинска администрация като по този 

начин считаме, че с икономията на електроенергия може да се осигурят и 

допълнително средства, както и оптимизацията на почти всички  Центрове 
за  личностно развитие. Едно предложение правя преди да продължа в 
Приложение №2.6.1, което е на разходите за УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. 

Предложението което го правим не е свързано с промяна на разходите, а е 
по – скоро вътрешно преразпределение на средствата, като аз ще си 

позволя и в писмен вид ще го дам:  
 Приложение № 2.6.1  

    

 Р А З Ш И Ф Р О В К А  

    

 на разходите  за  

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ                                                                         

ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

за 2018 г.   

  в лева  

№ Наименование План Предложение за 

промяна 

І Трудови разходи за 5 щ.бр.: 52 842 52 842 

ІІ Издръжка, в т.ч.: 100 800 100 800 

1. Разриване на отпадъци с Булдозер Т 130 добавили сме и 

снегопочистване с Трактор Т25 

било 25 000 става 26 300 

2. Обезпечаване на програма за екологично възпитание на 
учащите се чрез финансиране на ваканционна 
ученическа Програма "Еколято 2018" 

било 5 000 остава 5 000 
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4. Възстановяване на премахнатата дървесна растителност 
в Северния градски парк в гр.Разград 

било 5 000 става 16 500 

 Като считаме, че в тези пари да се направи 

картотека на растителността, която е вече 
компроментирана и на нейно място да бъде 
засадена нова растителност.  

  

5. Попълване на регистър за дълготрайна декоративна 
растителност в гр.Разград 

било 15 000 остава 15 000 

6. Материали за общоградски екологични инициативи било 1 000 остава 1 000 

7. Поддръжка на естествени водоизточници и чешми за 
обществено ползване 

било 1 000 остава 1 000 

8. Поддръжка на детски площадки 

Правим промяна на поддръжката на детски 

площадки. Ние считаме, че това е работа на 
Общинското предприятие „Паркстрой“ и не би 

следвало да му се осигуряват допълнително 

средства. 

5 000 - 

9. Изготвяне на екзекутивна докумунтация за изграждане 
на трета клетка Регионално депо за неопасни отпадъци 

гр-Разград 

било 30 000 става 29 000 

10. Изготвяне на Общинска програма за опазване на 
околната среда 

било 6 000 остава 6 000 

11. Други /ремонт на малогабаритна техника, архивни 

шкафове за документация по проекти, поддръжка на 
трактор Т-25/ 

било 7 800 става 1 000 

ІІІ. Капиталови разходи било 200 000 остава 200 000 

1. Доставка на монтажни елементи за изграждане на 
ревизионна шахта за дренажната система на обект 
"Регионално депо за неопасни отпадъци" гр.Разград 

било 140 000 остава 140 000 

2. Изграждане на отводнителна канавка на общински терен 

между тренировъчна база на ПФК"Лудогорец" и местно 

дере до обект "Стрелбище" 

било 10 000 остава 10 000 

3. Изграждане на спортна и фитнес площадка на ул."Арда" 

в гр.Разград 

било 50 000 остава 50 000 

                                 ОБЩО: 353 642 353 642 

 

        Ако трябва да говорим в общ план не променяме сумата от 353 642 лв. 
Абсолютно същата сума остава.           
 Аз считам, че вносителя може би ще приеме това предложение или 

ще го подложете на гласуване господин Председател? Тук няма как и не 
мога да спестя да поздравя госпожа Елка Неделчева. Искам най – накрая да 
я поздравя за това, че тяхната група узря, че трябва да се насърчава бизнеса 
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и публично – частното партньорство е един от инструментите за това, но 

наред с това пък няма как да не приеме и тя моята критика. Наскоро 

прочетох в пресата, че Вие сте правили обсъждане на общинския бюджет. 
Аз бих Ви посъветвал това да го правите към края на месец май нали 

защото много рано се сетихте. Що се отнася госпожо Неделчева за тези 

проекти явно Вие не сте толкова добре запознати. То е простено, все пак 

тези неща и бюджет и проекти се правят от хора, които разбират.  Но 

специално за участието по европейски проекти за финансиране на 
европейските проекти – когато някой от рицарите са Ви казвали за Орел 

или пък за централната градска част може би са пропуснали умишлено да 
Ви насочат към един малък факт, че Европейския бюджет финансира 
определени проекти, а не такива като   примерно зъбчатата железница към 

Орел или ако не се сещате аз ще напомня едно, ама страхотно 

предложение: Аерогара на Гецово.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Завършихте ли господин Христов? Давам думата на госпожа 
Георгиева, а Вас Ви моля да донесете в писмен вид предложението, което 

направихте. След това колегата Иво Димитров. 
 

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

 Аз искам да взема отношение по това предложение последното. Ние 
от общинската администрация като вносители сме съгласни да го приемем 

така, че Вие преценете как щ его процедирате  нататък. Но така или иначе 
в този бюджет, който е по приложението то беше консултирано с нашите 
експерти така, че нямаме нищо против в тази обща рамка да има вътрешно 

разместване, което предлага господин Христов. Благодаря.   
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП «БСП» 

 Може ли господин Председател за реплика към господин Христов? 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Може, но преди това да изясним, колегата Иво Димитров за реплика 
ли иска думата? Той понеже подаде първи знак на него ще дам думата.  
 

 Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок» 

 Аз искам да помогна обаче малко на Божинел Христов. Може той 

тук като си плещеше е забравил или не е обърнал внимание  обстойно като 

ни обяснява за  публично – частното партньорство и предложенията би 

трябвало все пак да знае, че Закона за публично - частното партньорство е 
отменен с Държавен вестник брой 96 от 01.12. 2017 година, параграф 3, т.2 

от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за концесиите. Така, 
че в момента всякакви такива пусканици за публично – частно 
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партньорство са незаконни и никой не би трябвало да се върже на тия 
голословни щения някой в Общината да си сложи главата и да прави 

такова партньорство с близки на този и онзи фирми. Благодаря Ви.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Реплика ли? Ще имате възможност накрая за дуплика на всички 

реплики да отговорите. Имайте търпение сега да чуете и следващата 
реплика. Давам думата на госпожа Неделчева. 
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП «БСП» 

 Аз взех думата за реплика тъй като не ми стана ясно от къде направи 

господин Христов извода, че ние от БСП не подкрепяме реформи. Ако 

смята това, че не сме подкрепили закриването на една детска градина, 
която в момента има 14 деца, а следващата ще бъдат 18, че това е добрия 
пример за реформа приемам го в този случай ако смята, че това са добрите  
реформи.   По отношение на това доколко съм запозната или не запозната с 
изготвяне на проекти само ще кажа на господин Христов, че 4 години бях 

завеждащ отдел «Проекти и програми» в Областна администрация. По мое 
време беше разработен проекта по който работи след това по Ваше време 
господин Василев администрацията за сътрудничество, в което бяха 
включени Регионалната търговско – промишлена камара със съответната 
структура от Румънска страна. Няма да споменавам проекти, в чието 

разработване съм участвала когато съм била общински служител. Не знам 

от къде извади тази идея за Аерогара на Гецово мисля, че нашата група 
никога не е коментирала  такава. Нека да уточни. Що се отнася до 

публичното обсъждане на бюджета беше редно да се изчака да мине 
бюджета през комисии за да знаем в крайна сметка какво ще се приема от 
администрацията като така добро за тях и кое не, за да бъде направено 

обсъждането. Благодаря Ви.      

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Господин Христов, давам Ви думата но Ви моля на тема Аерогара 
Гецово да не продължаваме. 
 

 Г-н Божинел Христов - «Кауза Разград» 

 Няма, няма. Дуплика към господин Иво Димитров. Сигурно съм по – 

добре запознат с нормативната уредба. Това, че Закона за публично – 

частното партньорство е отменен не означа, че и Закона за обществените 
поръчки не е вид публично – частно партньорство.   

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Доктор Апти. 
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 Г-н Левент Апти – ПП «ДПС» 

 Благодаря Ви господин Председател за становище. Ние 
нееднократно в тази зала сме заявявали, че проекто бюджета не е 
обикновено математическо уравнение на приходна и разходна част. По 

време на дебатите не бяхме убедени, че философията и визията на проекто 

бюджета са актуални и съизмерими с нуждите и потребностите на 
жителите на общината. В проекто бюджета не се усети духа, който 

правилно и целесъобразно опипва пулса на необходимостите, чрез 
действия от страна на Кмета по – точно чрез инструмента на властта 
давайки му именно бюджета – Бюджет 2018.  

 Господин Кмет, целта според нас не се заключава във формалния акт 
на обществено обсъждане на бюджета, който обезсмисля смисъла на 
закона, както и осигуряване на чисто формално мнозинство в Общинския 
съвет за неговото приемане, а развивайки чуваемост по проблемите и 

стремеж за тяхното решение.   Изразяваме съгласието си за осигуряване на 
средства за Природоматематическа гимназия, но не сме съгласни с 
преекспонирането на положителната Ви роля за всичките си действия, 
които така умело представихте пред медиите.  Ще си позволя да се 
преповторя от преди 2 години, че приходната част е плаха и несигурна 
защото години наред се залагат 17 000 000  лева, въпреки настъпилите 
редица промени от тогава насам. Разходната част е израз на необмислени 

разхищения имайки предвид начините и вида на дофинансиране на 
държавните дейности така изцяло и финансирането на местните  приходи и 

дейности. В заключение: нашата група няма да подкрепи предложения от 
Вас тъй наречен проекто бюджет 2018.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Желае ли някой от съветниците, господин Мануел 

Чутурков за реплика ли искате думата или за изказване? За изказване, 
заповядайте. 
 

 Г-н Мануел Чутурков – «Реформаторски блок» 

 Аз ще бъда кратък и сигурно изказването ми ще прозвучи малко 

странно. Ще говоря в качеството си най – вече на второстепенен 

разпоредител с този бюджет. Това, че се намери най – сетне решение със 
сградата на Математическа гимназия е чудесно. Това, че и пари се отделят 
е много хубаво. Това, че се мисли за, разбирам за обръщало пред 

читалището, също е добре. Това, че вече някои от общинските съветници 

направиха своето дарение за оборудване е също добре. Но като директор 

на едната от двете Профилирани гимназии в Разград, аз съм разговарял и с 
другия колега и той е притеснен, двамата сме много притеснени от една 
политика, която се развива в страната през последните дни. Чувате какво 

се случва с Профилираните гимназии в България и моля всички в тази зала 
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в този смисъл да подкрепите двете Профилирани гимназии на Разград и да 
не вярвате, че това което се замисля да се случи е добро, да реже нали от 
месото, от здравото и да се хвърля по дяволите от тези две хубави училища 
на Разград. Само ще кажа, че следващото след нас по рейтинг е 400 места 
след нас и не е общинско. Така, че ви моля да ни подкрепите. Това са над 1 

000 ученици в момента, с техните над 2 000 родители. Чакаме си новите 
ученици като прием. Те при нас пристигат с желание. Аз си направих 

труда днес да проверя, миналата година от 104 деца в Математическата са 
по първо желание на първо класиране приети. Останалите са повторно 

желание и всички са записани. Даже в момента не са 104, а са 107. Тоест 
паралелките се препълват от желание на децата да дойдат при нас. Ако те 
искаха да ходят в други училища щяха да го направят. И да го направят ако 

искат. Избора е техен. Аз съм доста възпитан човек и не мога да вляза в 
груби диалози, но за Математическата гимназия в Разград ще направя 
всичко, ако ще това да ми коства труд, усилия, работното ми място и моля 
да подкрепите да не вадим децата по улиците както в гр. Русе, да не 
правим глупости, нека всички тук в тази зала  знам, че има и различни 

мнения, но нека се вразумят всички и да видят, че не е това начина по 

който може да се реже от здравото. Ако по демографски причини не идват 
с желание и ги няма кандидатите за тези паралелки разбирам, но когато 

нали е обратното. Смятам разбрахте. Малко не влязох в дискусията по 

бюджета, но това ако се отрежат деца от нас означава и намаляване на 
бюджета на образованието. Тогава за какво са ни тези сгради, тези 

физкултурни салони.   Разбрахте ме нали? Извинявам се за емоциалността, 
но аз съм такъв човек.        

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Давам думата на Кмета на с. Гецово господин Емил 

Гиздов. Заповядайте. Господин Гиздов, ако Ви пречат лъвчетата там ще ги 

преместим.  

 

 /Шум в залата. Разговарят общински съветник Иво Димитров и 

заместник кмета на Община Разград Ердинч Хасанов./ 

 

 Г-н Емил Гиздов – Кмет на с. Гецово  

 Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмет, 
уважаеми господа Заместник кметове, уважаеми общински съветници, 

уважаеми дами и господа, искам да взема думата, относно бюджетите на 
кметствата. Като новоизбран кмет на с. Гецово не съм доволен от така 
предложените бюджети по кметства. Считам, че няма изработена и приета 
методика от Общинския съвет по която да се отпускат бюджетите на 
кметствата. По тази причина бюджетите не са изработени съобразно 

нуждите на съответните населени места и при прозрачна процедура. На 
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моя докладна записка до Кмета на Община Разград ми бе отговорено, че 
бюджетите се определят според броя на жителите по кметства. Средствата 
за текущи ремонти били колкото миналата година. В село Дянково и в село 

Раковски, спрямо бюджета на село Гецово е по – малък. Но не ми стана 
ясно защо села като Черковна и Островче с 52, 53 броя жители имат 6 000 

лв., а Гецово има 1 800 жители, с 12 000 лв. Също така, тъй като в с. 
Гецово има най – много контейнери за битови отпадъци 164 броя се 
получава, че за него се отделят най – много средства за чистота. Обаче не 
съм сигурен, че само жителите в с. Гецово изхвърлят най – много 

отпадъци. В момента според предложения проекто бюджет разполагаме на 
практика само с по 400 лв. за дейност «Чистота», независимо от 
големината на селата и броя жители. С останалите средства кметовете не 
могат да разполагат тъй като с тях разполага Община Разград.   Дори и да 
има икономии тези средства не се ползват от съответния кмет, а не може да 
се прави и преразход. Затова предлагам да се изработи и приеме от 
Общинския съвет Разград методика според, която да се определят точно и 

ясно критериите за образуване бюджетите на кметствата и когато се 
реализират икономии по някои пера кметовете да имат възможност да ги 

ползват по тяхно усмотрение за нуждите на съответното село.  Във връзка 
с изказването на председателката на Инициативния комитет госпожа 
Марийка Петрова искам да кажа, че подкрепям подписалите проведената 
подписка и се солидаризирам с изложените от нея мотиви, че най – 

доброто място за провеждане на Капанския събор е в с. Гецово като център 

на капанската общност в Област Разград. Считам, че независимо от 
желанията на отделните личности, оставам с надеждата, че общинските 
съветници ще бъдат мъдри и ще вземат най- правилното решение, относно 

провеждането на Капанския събор. Благодаря за вниманието.      

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви и аз господин Гиздов. Има ли желаещи за 
продължаване на дискусията? Не виждам. Заповядайте господин 

Анастасов. 
 

 Г-н Наско Анастасов – ПП «ГЕРБ» 

 Правя предложение за прекратяване на разискванията.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Има процедурно предложение за прекратяване на дискусията. Има 
ли някой желаещ да се изкаже «против». Аз не виждам и други желаещи за 
продължаване на дискусията. Не виждам желаещ да опонира. Подлагам на 
гласуване процедурното предложение за прекратяване на дискусията. 
Моля гласувайте общински съветници. 
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 Общинският съвет, с 26 гласа «ЗА», «против» - 2, «въздържали 

се» - 2, приема предложението за прекратяване на дискусията. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Господин Димитров, за процедура ли? 

 

 Г-н Иво Димитров – «Реформаторски блок» 

 Исках да отбележа защо съм гласувал «против», но ми направиха 
забележка, че не можело въпреки, че се взема възможността най – важния 
документ, който се приема през годината от Общинския съвет да получи 

доста повърхностна и само от някои общински съветници.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Това беше процедурно предложение. Така. Общинският съвет реши 

да бъде прекратена дискусията и затова сега пристъпваме към финалната 
част – произнасяне по проекта за решение и направените предложения. 
Най – напред за да бъде улеснена нашата работа искам да изясним въпроса, 
с предложенията, които направи общинския съветник Божинел Христов, 
които касаеха вътрешно разпределение, в една от функциите: 
Разшифровка  на разходите за УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, 

Приложение №2.6.1. От страна на вносителя беше направено изявление и 

становище, че се приема това предложение и предложението на вносителя 
да се счита така както е уточнено, с предложенията на колегата Божинел 

Христов. Има ли нужда от допълнително изясняване по този въпрос? 

Желае ли някой да изрази становище? Ако няма приемаме, че 
предложението на вносителя по проекта за решение в частта Приложение 
№2.6.1 Разшифровка  на разходите за УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА са с 
направеното вътрешно разпределение. Ако някой желае ще му зачетем 

отделните параметри но мисля, че всички ги разбрахте и ясно и точно беше 
казано за кои отделни пера става въпрос. 
 И така, след дискусията постъпиха няколко предложения и най – 

напред аз искам да обявя, че по отношение на един от въпросите, касаещ 

размера на основното месечно трудово възнаграждение   на кметовете на 
кметства има 2 предложения различни по характер макар и по принцип да 
са на една основа. На общинския съветник Елка Неделчева и на общинския 
съветник Митко Иванов Ханчев. Едното е за 55.00 лв. за всеки един от 

тях, а другото на колегата Митко Ханчев вече е по – подробно и той 

ясно посочва, че неговото предложение касае т.6 в проекта за решение 
и Приложение №8.1, във връзка с размера на основното месечно 

трудово възнаграждение   на кметовете на кметства. Предлага 
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възнаграждението на кметовете на кметства да се повиши с 51 лева 

индивидуално на човек. 

 Господин Ханчев, за да има яснота при общинските съветници, в 
Приложение № 8.1. има един поименен списък на населени места и 

кметове. Как да разбираме Вашето предложение, че към определените 
суми ние да добавим сумата, която Вие казвате или по друг начин?  

 

 Г-н Митко Ханчев – «Реформаторски блок»  

 Не, не по друг начин. Да се коригира това приложение, съобразно 

предложението, което съм направил аз. И там ще настъпят някои промени. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 И Приложение №8.1 как да гласи? Понеже там има три графи – 

Кметство, Кмет, Основно месечно възнаграждение.  
 

 Г-н Митко Ханчев – «Реформаторски блок»  

 На основно месечно възнаграждение се променя сумата нали тя става 
по – малко по – различен начин се формира това възнаграждение.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Значи не е примерно има някаква сума от 707.00 лв. да добавим 51.00 

лв., а по съвсем друг начин. 

 

 Г-н Митко Ханчев – «Реформаторски блок»  

 Не, не. Това е новото, което аз предлагам. В същност да не бъде по 

този начин, а по друг начин да се направи и тогава ще има известна 
разлика – примерно в това което е дадено в Приложението ще се увеличат 
с малко повече парите на кметовете на малките кметства и с малко ще се 
намалят на кметовете на големите кметства.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 И в крайна сметка сега съветниците трябва да са наясно. В 

Приложение №8.1 как изглежда по Вашето предложение?  

 

 Г-н Митко Ханчев – «Реформаторски блок»  

 Ами ще Ви кажа как ще изглежда. Само един момент. Ще Ви кажа. 
Искате ли да Ви го изчета моето изчисление или да Ви  го дам и да го 

изчетете Вие?  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Аз нямам друга възможност освен да докладвам пред общинските 
съветници това, което Вие сте написали. 
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 Г-н Митко Ханчев – «Реформаторски блок»  

 Да. В такъв случай нека да го издиктувам ако искате като от една 
страна диктувам …… 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Не само да го издиктувате. Вие трябва да го представите в писмен 

вид, то се прилага към протокола и става част от решението.  

 

 Г-н Митко Ханчев – «Реформаторски блок»  

 Ще Ви го представя. Искате ли да го прочета преди това и така да Ви 

го представя или да го представя писмено? 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Прочетете го и след това го представете за да го приложим към 

протокола както е реда. 
 

 Г-н Митко Ханчев – «Реформаторски блок»  

 Така. Ето какво предлагат от администрацията и какво предлагам аз. 
 

Приложение № 8.1. 

 

С П Р А В К А 

за размера на основното месечно трудово възнаграждение 
на кметовете на кметства, 

считано от 01.01.2018 година 

 
 

КМЕТСТВО 

 

 

К М Е Т 

 
ОСНОВНО МЕСЕЧНО 

ТРУДОВО 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Балкански Тошко Николов Илиев от 562 лв. да стане 571 лв. 
Благоево Момчил Йосифов Мизурски от 707 лв.да стане 706 лв. 
Гецово Емил Боянов Гиздов от 832 лв. да стане 821 лв. 
Дряновец Христинка Иванова Колева от 724 лв. да стане 721 лв. 
Дянково Хюсеин Гафур Хаккъ от 1 026 лв.да стане 1001 лв. 
Киченица Дамян Илиев Йосифов от 756 лв.да стане 751 лв. 
Липник Неждет Хасанов Мехмедов от 707 лв.да стане 706 лв. 
Мортагоново Ферди Динчер Мехмед от 778 лв.да стане 771 лв.  
Недоклан Хафизе Изетова Хасанова от 562 лв.да стане 571 лв. 
Осенец Димитър Минков Димитров от 729 лв.да стане 726 лв. 
Побит камък Росица Ненова Якимова от 562 лв.да стане 571 лв. 
Пороище Живка Валентинова Петрова от 572 лв.да стане 581 лв. 
Просторно Румяна Антонова Балтова  от 519 лв.да стане 532 лв. 
Радинград Хава Исмаил Хюсеин от 699 лв.да стане 698 лв. 
Раковски Сюлейман Махмудов Салиев от 983 лв.да стане 961 лв. 
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Стражец Нуридин Шинаси Мехмед от 956 лв.да стане 936 лв. 
Топчии Мирена Енева Симова от 707 лв.да стане 706 лв. 
Ушинци Иван Тодоров Димитров от 562 лв.да стане 571 лв. 
Ясеновец Гюлджан Ахмедов Ахмедов от 994 лв.да стане 971 лв. 
   

 

 По този начин аз пак Ви припомням правя предложение за една така 
регулация, която да повиши с още малко заплатите на най – ниско 

платените кметове. Благодаря. Давам го и в писмен вид.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

 Да уточним и предложението на общински съветник Елка Неделчева. 
То гласи ……. 

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП «БСП» 

 Господин Димитров, може ли по процедура?  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

 Да, заповядайте. 
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП «БСП» 

 Аз се солидализирам с предложението на колегата Ханчев и оттеглям 

моето предложение.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

 Така, или това става предложение на двамата съветници, 

първоначално внесеното от общински съветник Митко Ханчев към което 

се присъединява и общинския съветник Елка Неделчева или да го наречем 

поправката Ханчев – Неделчева. Колеги, другите предложения вече са по 

отделни въпроси, няма общи предложения по един и същи въпрос и затова 
сега ще се произнесем с решение по всяко едно от предложенията.  
 

 Г-н Митко Ханчев – «Реформаторски блок»  

 Сумирал съм да знаете парите, сметката излиза.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Колеги, съобразно нашият Правилник чл.81 гласуването се извършва 
по един определен ред, който е разбит на 7 възможности и са определени 

последователно произнасянията по отделните предложения. Ако няма 
възражение така и така започнахме с предложенията по Приложение №8.1 

аз най – напред ще предложа на вашето внимание предложението, което 

беше в окончателен вариант  представено от колегата Митко Ханчев за 
корекция в това предложение. Има ли нужда да изчета отделните 
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параметри? Няма. Затова ще гласуваме но трябва да знаете, че тъй като 

специално за бюджета закона изисква особен вид мнозинства и особени 

изисквания за валидност на решението за да се подкрепи това 
предложение, което гласуване ще бъде поименно трябва да има подкрепата 
най – малко на 17 съветници.   Това за информация ви го казвам. Обявявам 

режим на гласуване.  
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

01.02.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан  +  

12. Иво Борисов Димитров не участва   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти  +  

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова не участва   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин  +  

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов  +  

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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 Общинският съвет след поименно гласуване, с 24 гласа „ЗА“, 

„против“ – 4, „въздържали се“ – 1, приема направеното предложение 
от общински съветник Митко Ханчев, подкрепено и от общински 

съветник Елка Неделчева.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Преминаваме към гласуване на следващите предложения. Постъпило 

е предложение от общинския съветник Елка Неделчева, което гласи: Във 

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи в т.5.6 на 

Приложение №2.5 да бъдат включени разходи за 1 щатна бройка за 

Клуба на Съюза на инвалидите до размера на минималната работна 

заплата. Обявявам режим на гласуване. Моля гласувайте по това 
предложение. 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

01.02.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов не участва   

3. Валентина Маркова Френкева  +  

4. Веселин Валентинов Спасов   + 

5. Владимир Димитров Димитров  +  

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов   + 

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 не участва   

15. Левент Али Апти   + 

16. Мануел Василев Чутурков   + 

17. Мариан Пламенов Иванов   + 

18. Марина Петрова Христова  +  

19. Милена Дачева Орешкова не участва   

20. Митко Иванов Ханчев   + 

21. Надежда Радославова Димитрова   + 

22. Наско Стоилов Анастасов  +  

23. Радиана Ангелова Димитрова   + 

24. Рейхан Ридван Вели   + 

25. Светослав Теофилов Банков   + 

26. Стефан Димов Стефанов  +  
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27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин   + 

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов   + 

33. Янка Трифонова Георгиева   + 

 

 Общинският съвет след поименно гласуване, , с 5 гласа „ЗА“, 

„против“ – 5, „въздържали се“ – 17, не приема направеното 

предложение от общински съветник Елка Неделчева.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Преминаваме към произнасяне на следващото предложение на 
общински съветник Елка Неделчева, което гласи: В Приложение №2.7.2 в 

Раздел II , т.2.8 срещу Капански събор да бъде допълнено с. Гецово. 

Режим на гласуване. Моля гласувайте по това предложение. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

01.02.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов не участва   

3. Валентина Маркова Френкева  +  

4. Веселин Валентинов Спасов   + 

5. Владимир Димитров Димитров   + 

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан  +  

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев не участва   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов  +  

18. Марина Петрова Христова  +  

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова  +  

22. Наско Стоилов Анастасов  +  
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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 след поименно гласуване, с 10 гласа „ЗА“, 

„против“ – 9, „въздържали се“ – 6, не приема направеното 

предложение от общински съветник Елка Неделчева.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Преминаваме към предложението на общинския съветник Веселин 

Спасов, което гласи: В приложение №8 към проекта за бюджет на 

Община Разград за 2018 година в колона 8 „Текущи ремонти и 

поддържане на улици“ и колона 9 „Други дейности по жилищно 

строителство и текущ ремонт“ на всяко кметство / без 
наместничествата / да бъдат предвидени по общо 9 800 лв. като се даде 
възможност на всеки кмет да разпредели тези средства по двете 
дейности, по негова преценка. 

 Аз изчетох дословно какво гласи предложението. Друго не мога да 
направя. Ако е необходимо някакво пояснение по – рано трябваше да 
поискате когато го направи, но ако има неяснота при съветниците за да 
може гласуването да е коректно има ли някой да иска да му бъде внесена 
допълнителна яснота. В какъв смисъл, да, кажете.  
 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Аз моля вносителя на предложението колегата Спасов може би не 
съм внимавала когато е говорил да обясни: иска да бъдат обединени двете 
колони или във всяка отделно по тази сума? 

 

 Г-н Веселин Спасов – „Реформаторски блок“ 

 Да бъдат обединени. 

 

   Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Направено беше пояснение. Има ли вече яснота при съветниците 
какво трябва да гласуват. Има. Обявявам режим на гласуване. Моля 
гласувайте по това предложение на колегата Веселин Спасов.  
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С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

01.02.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева   + 

10. Елка Александрова Неделчева  +  

11. Емине Бейти Хасан  +  

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти  +  

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова +   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова    + 

29. Фатме Зелкиф Емин  +  

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов  +  

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Общинският съвет след поименно гласуване, с 23 гласа „ЗА“, 

„против“ – 5, „въздържали се“ – 3, приема направеното предложение 
от общински съветник Веселин Спасов. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 Преминаваме към гласуване на предложението направено от 
общинския съветник Таня Петрова Тодорова, което гласи: В Приложение 
№2.6.1 – Разходи за управление  и контрол на дейностите по опазване 
на околната среда, да се добави в капиталови разходи точка 4 – 

Изграждане на система за мониторинг на въздуха на гр. Разград на 

стойност 50 000 лв., като средствата да се осигурят като се увеличат 

приходите на Разградлес с още 50 000 лв. или от 650 000 лв. да станат 

700 000 лв. Има ли яснота за гласуването? Господин Христов, нещо неясно 

ли има.  
 

 Г-н Божинел Христов - „Кауза Разград“ 

 Да попитам сега: Ще гласуваме сега увеличение на приходите ли или 

какво? Защото няма предложение в план – сметката на Разградлес. Някой 

да каже какво точно предложение прави защото …. 

 

 Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Увеличаване на приходната част с 50 000 лв. във финансовата план – 

сметка на Разградлес и да се добави във Функция  №6 точка 4 -  50 000 лв. 
за Изграждане на система за мониторинг.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Така. Чухте предложението и преминаваме към гласуване. Обявявам 

режим на гласуване по направеното предложение от общинския съветник 

Таня Петрова Тодорова така както беше направено и уточнено. Моля 
гласувайте.  
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Господин Председател, то хубаво е да тупаме чувала, ама трябва да 
внимаваме за да не го скъсаме. 
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 В режим на гласуване сме, след това ще Ви дам думата. 
 

 /Шум в залата/. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

01.02.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов  +  
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3. Валентина Маркова Френкева  +  

4. Веселин Валентинов Спасов не участва   

5. Владимир Димитров Димитров   + 

6. Галин Пенчев Парашкевов  +  

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков не участва   

17. Мариан Пламенов Иванов  +  

18. Марина Петрова Христова  +  

19. Милена Дачева Орешкова не участва   

20. Митко Иванов Ханчев не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова   + 

22. Наско Стоилов Анастасов  +  

23. Радиана Ангелова Димитрова  +  

24. Рейхан Ридван Вели   + 

25. Светослав Теофилов Банков  +  

26. Стефан Димов Стефанов  +  

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин не участва   

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева  +  

 

 Общинският съвет след поименно гласуване, с 6 гласа „ЗА“, 

„против“ – 11, „въздържали се“ – 5, не приема направеното 

предложение от общински съветник Таня Тодорова. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Приключихме с представените пред мен писмени предложения. Още 
веднъж питам: Желае ли някой допълнителни разяснения за това, че 
направеното предложение от общинския съветник Божинел Христов се 
приема от вносителя и вносителя счита така уточненото вътрешно 

разпределение и за негово предложение. Има ли някой, който да е на 
различно становище? Не виждам. Затова … за процедура ли госпожо 

Тодорова? Заповядайте. 
 

 Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 
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 Обратно становище искам да изразя. Предлагам предложението на 
Божинел Христов да бъде подложено на гласуване от всички съветници. 

 

 /Шум в залата/. 

 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

 За процедура господин Председател. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Заповядайте госпожо Радославова. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

 Господин Ненчев, не само в този но и в предишен мандат има много 

добра практика и тя е такава, че когато предложена промяна или  

изменение или допълнение в докладна записка, проект за решение бъде 
прието от вносителя, то не се подлага на гласуване от Общинския съвет.   
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Така е госпожо Радославова. Понеже сега вносителя заявява: Моето 

предложение е такова каквото го уточни с вътрешното разпределение 
съветника Божинел Христов. Това е предложението на вносителя. Държите 
ли на това процедурно предложение да се произнасяме? 

 

 Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Да, държа. 
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Сега ще приложим една специална процедура – ще гласуваме само 

процедурното предложение да гласуваме отделно предложението на 
съветника Божинел Христов без да се произнасяме по същината на 
въпроса. Мисля, че стана ясно на всички. Гласуваме процедурното 

предложение да гласуваме отделно предложението на Божинел Христов. 
Обявявам режим на гласуване. Моля гласувайте по това процедурно 

предложение. 
 

 Общинският съвет, със 7 гласа „ЗА“, „против“ – 16, „въздържали 

се“ -2, не приема направеното процедурно предложение от общински 

съветник Таня Тодорова.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Преминаваме към най – важната част от гласуване. Вече ще 
гласуваме в цялост докладната записка, проекта за решение и с приетите 
предложения, които бяха направени в отделните предложения. Обявявам 
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режим на гласуване за цялостно приемане и произнасяне по проекта за 
решение. Моля гласувайте.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

01.02.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов   + 

9. Диана Добромирова Мирчева  +  

10. Елка Александрова Неделчева  +  

11. Емине Бейти Хасан  +  

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев  +  

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти  +  

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова  +  

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев  +  

28. Таня Петрова Тодорова   +  

29. Фатме Зелкиф Емин  +  

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов  +  

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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№ 496 

 

 В съответствие с изискванията на чл.94 от Закона за публичните 
финанси Общинският съвет разглежда и приема проекта за бюджет за 

съответната година. 

 Проектобюджетът е изготвен съобразно процедурата, 

регламентирана с чл.84 от Закона за публичните финанси, чл.19, чл.21 

и чл.22 от Наредба № 15 на Общински съвет Разград за условията и 

реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

общинския бюджет.  

 Публикувана е покана за публично обсъждане във брой 1 от 

03.01.2018 г. на вестник „Екип 7” и на интернет страницата на 

Община Разград. Изготвен е Протокол от публичното обсъждане, 
проведено на 12.01.2018 година.  

 Предвид гореизложеното и на основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, 

т.5 и т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и чл.22, ал.1 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.94, ал.2 и 

ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с 
разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България 

за 2018 година, ПМС № 332/22.12.2017 г. за изпълнение на държавния 

бюджет, чл.4, ал.1 и чл.23-чл.27 от Раздел VI „Приемане на бюджета на 

общината“  от  Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински 

съвет Разград, след поименно гласуване, с 19 гласа „ЗА“, „против“ – 

11, „въздържали се“ – 1, 
Р Е Ш И: 

 

1. Приема плана по бюджета за 2018 г. както следва: 

1.1. По прихода                42 359 254 лв. 

/разпределени по видове приходоизточници /държавни трансфери  

и собствени приходи/ съгласно Приложение № 1/, в т.ч.: 

1.1.1. Приходи за делегирани държавни дейности          24 558 459 лв. 

1.1.1.1. Обща субсидия              22 851 924 лв. 

1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 

във функция „Образование“                  534 343 лв. 

1.1.1.3. Преходен остатък от 2017 г.               1 304 597 лв. 

1.1.1.4. Временно съхранени средства                - 132 405 лв.                                    

1.1.2. Приходи за местни дейности            17 800 795 лв.    

в т.ч.:             

1.1.2.1. Данъчни приходи                 4 617 000 лв.                                                                 

1.1.2.2. Неданъчни приходи             10 902 989 лв.     

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия               1 593 800 лв.                                                                                        

1.1.2.4. Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 201 900 

лв.                                                                                
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1.1.2.5. Целева субсидия за капиталови разходи    840 300 лв.  

1.1.2.6. Възстановени средства /непризнати разходи по проекти/   -50 000 лв.                            

1.1.2.7. Възстановен заеми от SG „ЕКСПРЕСБАНК“  -700 000 лв. 

1.1.2.8. Възстановен заем на  Фонд „ФЛАГ“    -124 737 лв. 

1.1.2.9. Възстановени временни безлихвени заеми    300 000 лв.                                                        

1.1.2.10. Друго финансиране /отчисления за РИОСВ/ -1 346 516 лв.                                

1.1.2.11. Преходен остатък от 2017 г.               1 566 059 лв.                    

 1.1.3. Приема разпределението на преходния остатък           2 870 656 лв. 

/разпределен за ДД и ОД съгласно Приложения № 1.1/              

1.2. По разхода                42 359 254 лв. 

/разпределени по функции, дейности и видове разходи 

съгласно Приложения № 2, вкл. от №2.1. до № 2.9,  

и разшифровките към тях с №№ 2.6.1., 2.7.1. и  2.7.2/ , в т.ч. 

1.2.1. Разходи за делегирани държавни дейности          24 558 459 лв.  

т.ч. преходен  остатък от 2017 г. – 1 172 192 лв. и 

собствени приходи на звената – 534 343 лв./ 

1.2.2. Разходи за дофинансиране на държавни дейности           1 162 376 лв. 

1.2.3. Разходи за общински дейности            16 638 419 лв. 

                                              

2. Приема Програма с разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2018 г. 
по източници на финансиране, съгласно Приложение № 5. 

2.1. Одобрява разпределение на целевата субсидия за капиталови разходи, 

включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер 

на 840 300 лв., съгласно Приложение № 5. 

2.2. Приема Разшифровка на разходите, финансирани от приходи по § 40 

„Постъпления от продажба на общински нефинансови активи“ за 2018 

година, съгласно Приложение №6. 

 

3. Определя резервиран бюджетен кредит по функция 09 „Разходи 

некласифицирани в други функции“ в размер  на 200 000 лв.            

 

4. Определя второстепенни разпоредители с бюджет за 2018 година, съгласно 

Приложение № 3. 

 

5. Приема план-сметките и числеността на общинските предприятия - ОП 

”Ученическо столово хранене и почивно дело”, ОП „Разградлес”, ОП 

„Паркстрой”, ОП ”Бизнес зона „Перистър”, ОП „Обреден дом” и ОП 

„Ремонтстрой” за 2018 г. и на ОП „Общински пазари“ за периода 01.03.2018г. – 

31.12.2018 г. /Приложения от №№ 4.1-4.7/. 

6. Кметства 

6.1. Приема обема на бюджета по кметства, съгласно Приложение № 8. 

6.2. Определя нови размерите на основните месечни трудовите възнаграждения на 

кметовете на кметства, съгласно Приложение № 8.1. 

 

7. Приема първоначалния бюджет на общината по агрегирани бюджетни 

показатели съгласно Приложение №10. 

 

8. Определя максимален размер на дълга за 2018 г., както следва:                                                  

8.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2018 г.  1 507 303 лв.  

8.2. Максимален размер на дълга в края на годината  5 707 303 лв.    
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8.3. Приема за сведение годишен разчет за 2018 година за поет общински 

дълг, съгласно Приложение № 7.                   

 

9. Определя численост и месечен размер на средствата за възнаграждения на 

работещите в бюджетните звена съгласно  Приложение № 9. 

 

10. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз съгласно, съгласно Приложение № 12. 

 

11. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности с 
показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 -2020 г., съгласно 

Приложение №13. 

 

12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2018 година в размер на 18 092 545 лева.   

 

13. Определя максимален размер на ангажименти за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2018 година в размер на 25 196 833 лева.   

 

14. Одобрява размера на просрочените задължения от 2017 г., които ще бъдат 

разплатени  от бюджета за 2018 г. в размер  на  49 868 лева, съгласно Приложение 
№ 14. 

 

15. Одобрява размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2018 г. в размер на 300 000 лв. 

 

16. Приема разчета за някои целеви разходи:  

16.1. За представителни разходи       12 600 лв.    

в т.ч.:         

16.1.1. за Кмета на Община Разград     10 100 лв. 

16.1.2. за Общински съвет Разград     2 500 лв.                                                 

16.2. За отпускане на помощи за лечение     

 50 000 лв. 

16.2.1.  За еднократна помощ за лечение     до 500 лв. 

/Отпускането на средствата става със заповед на кмета на общината за 

всеки конкретен случай поотделно, по утвърдени критерии и преценка, срещу 
представени медицински документи/. 

16.2.2. За подпомагане на двойки, семейства и лица  

с репродуктивни проблеми       до 2 500 лв.   

/Отпускането става съгласно Правилник за подпомагане на двойки,семейства 

и лица с репродуктивни проблеми, приет от Общинския съвет/   

16.3. За помощи за погребение на починали граждани                                    10 000 лв. 

16.3.1. За служебно погребение на починали жители на общината – без близки 

и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги 

без доходи, се заплаща по 300 лв. за всеки случай. В помощта се включват 

разходите за издаване на смъртен акт, некролог, ковчег, превоз на 

покойника, надгробен знак, изкопаване и заравяне на гроб. 

16.3.2. Еднократна помощ в размер на 300 лв. за погребение на лица, 

получавали социални помощи от Дирекция за социално подпомагане - гр. 

Разград по реда на Закона за социално подпомагане. 
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17. Приема следните лимити за разходи: 

17.1. Средства за социално-битово и културно обслужване на персонала в 

бюджетните звена се определя в размер на 3 на сто от утвърдените средства за 

основните заплати на назначените по трудови правоотношения.  

17.2. Второстепенните ръководители с бюджет, включително и тези на делегиран 

бюджет, определят със заповед размера на средствата за работно облекло в 

рамките на бюджета си, съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено 

облекло. 

17.3. Определя разходи при връчване на следните отличия и награди: 

� Почетен гражданин на град Разград; 

� Почетен знак „За принос към местното самоуправление”; 

� Награда  “Никола Икономов”; 

� Награда “Акад.Анание Явашов”; 

� Награда “Отличник на випуска”; 

� Награда „Студент на годината”; 

� Награда ”Златен пегас”; 

� Награда за поетично творчество; 

� Награда за хорово изкуство „Кибела”; 

� Награда за детско танцово изкуство; 

� Награда за “Европейски принос в развитието на младежките общности в 

Община Разград”; 

� Почетен знак за принос към икономиката на Община Разград;  

� Почетен знак за принос към развитието на социалните  услуги  в Община 

Разград. 

 

17.3.1. Индивидуална парична награда в размер на една минимална работна 

заплата. 

17.3.2. Колективна парична награда в размер на три минимални работни 

заплати.  

17.3.3. Наградите по т.17.3.1. и т.17.3.2 се осигуряват за сметка на 

резервирания бюджетен кредит по т.3. 

 

18. Утвърждава списък с длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложения №11, 11.1, 11.2 и 11.3. 

18.1. Упълномощава кмета на община Разград и второстепенните разпоредители 

на делегиран бюджет при настъпили промени на длъжностите и на лица, със свои 

заповеди да утвърждават промените на първоначално утвърдените списъци по 

т.18. 

18.2. Право на транспортни разходи имат лицата, при които местоживеенето и 

местоработата се намират в различни населени места и квалификацията и 

специалността отговарят на изискванията на заеманата длъжност, определени в 

длъжностните характеристики.  

 

19. Възлага на кмета на общината: 

19.1. Да определи  и  утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с 
бюджет. 
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19.2. Да разпредели и утвърди средствата по бюджета по пълна бюджетна 

класификация, по тримесечия, по месеци и по второстепенни разпоредители в 

рамките на приетия обем на бюджета по функции и дейности /по Приложение №2/. 

19.3. Да разпредели получените средства по чл.280, ал.3, т.1 за Закона за 

предучилищно и училищни образование (по стандарт) в дейностите 
“Неспециализирани училища“ и „Детски градини” по училища и детски градини 

по формула, обсъдена с всички директори на училища и детски градини - 

второстепенни разпоредители с бюджет и утвърдена от него със заповед. 19.4. 

Приходите от управление на собственост и услуги по Наредби № 2 и № 14 на 

Общински съвет Разград, реализирани от второстепенните разпоредители, 

работещи по системата на делегираните бюджети, да се преотстъпват в приход по 

бюджетите им и се планират и отчитат, както следва: 

- учебни заведения, детски градини на територията на гр.Разград, с.Дянково и 

с.Ясеновец и ЦПЛР – Ученическо общежитие – гр.Разград – като държавна 

дейност; 

- Регионален исторически музей, Регионална библиотека и Художествена галерия 

- като дофинансиране. 
19.5. ЦПЛР – Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение – 

гр.Разград до приключване на процедурата по вливането му в ЦПЛР – Център за 

ученическо, техническо и научно творчество гр.Разград, остава второстепенен  

разпоредител с бюджет и реализираните от него приходи от управление на 

собственост и услуги по Наредби № 2 и № 14 на Общински съвет – Разград се 
внасят в приход на Община Разград. 

19.6. ОП „Общински пазари“ става второстепенен разпоредител с бюджет, считано 

от 01.03.2018 година. Финансовите взаимоотношения с Община Разград са уредени 

в утвърдената финансова план сметка – Приложение № 4.7. Събраните приходи от 

предприятието се внасят в приход на Община Разград. 

19.7. Средствата от държавния бюджет, получени по бюджета на общината за 

читалищна дейност се разпределят от комисия, определена със заповед на кмета 

на общината. Средствата за дофинансиране на непредвидени разходи на 

читалищата се разпределят на проектен принцип от комисия, назначена от кмета 

на Община Разград. 

19.8. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение от средния темп на 

нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 

трайно увеличение на бюджетните приходи или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

19.9. Да определи третостепенните разпоредители с бюджет, както и конкретните 
права и задължения на второстепенните и третостепенните разпоредители с 
бюджет.  

19.10. Да ограничава или спира финансирането на дейности и на бюджетни звена 

при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и Системата за 

финансово управление и контрол. 

19.11. Да променя общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 

средства от дарения и спонсорства в съответствие с волята на дарителите и 

спонсорите. 
 

20. При спазване на общия размер на бюджета и разделението му на делегирани от 

държавата и общински дейности, предоставя следните правомощия на кмета на 

общината за бюджетната 2018 г.:  
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20.1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от държавата 

дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, 

с изключение на дейностите на делегиран бюджет при условие, че не се нарушават 

стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени 

задължения в съответната делегирана дейност. 

20.2. Да извършва компенсирани промени в частта за местните дейности – между 

утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да 

изменя общия размер на разходи. 

20.3. Да разпределя резервирания бюджетен кредит, определен за неотложни и 

непредвидими разходи по т.3.  

 

21. Упълномощава кмета на общината: 

21.1. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства от 

общинския бюджет за авансово финансиране на плащания на проекти, 

финансирани със средства от Европейския съюз, по други международни, 

национални и други програми, включително и на второстепенни разпоредители с 
бюджет. 

21.1.1. При предоставяне на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства от общинския бюджет да се прилагат изискванията на 

чл.126 от ЗПФ. 

21.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да 

кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и 

инвестиционни фондове и от други донори по международни, национални и други 

програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и 

за изпълнение на Общинския план за развитие. 
 

22. Разходването на бюджетните средства /без целевите средства/ се осъществява 

при съблюдаване на следните приоритети: 

22.1. Разходите за държавните дейности се извършват до размера на 

предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за 

трудови възнаграждения и стипендии са приоритетни. 

22.2. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за 

трудови плащания; за покриване на просрочените задължения от минали години; 

за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни 

продукти; неотложни сезонни разходи /горива, ел.енергия, отопление, вода и 

неотложни текущи ремонти/. 

22.3. Текущото финансиране за делегираните от държавата дейности се извършва 

в рамките на постъпилите държавни трансфери, а за общинските дейности - до 

размера на постъпилите средства за местни дейности. 

 

23. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет, 

съгласно Приложение 15.1. 

 

24. Настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Община 

Разград в срок до 10 работни дни след приемането му от Общински съвет.  

 

25. Бюджетът на общината, както и информация за одобрените показатели по 

чл.94, ал.3 от Закона за публичните финанси се предоставя на Сметна палата и 

Министерство на финансите в срок от един месец след приемането му. 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Общината 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. 

 Приложения от №1 до № 15.2 са неразделна част от решение № 

496 и са приложени към протокола. 

 

С Т А Т И Я 6 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх.№ 42. 

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

Относно: Приемане на Програма за международно 

сътрудничество на Община Разград през 2018 г.  
Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, Община Разград 

продължава да работи по поддържането, развитието и разширяването на  
участието на институцията ни в международни партньорства. През 2018 г. 
Общинска администрация ще търси възможности за установяване на нови 

контакти с международни партньори, ще съдейства за организирането на 
работни и културни посещения на наши делегации и фолклорни 

състави/групи в побратимените ни и други градове при отправени покани. 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Разград 

да вземе следното РЕШЕНИЕ: 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 22, 

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

чл.92 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – 

Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация Мандат 2015-2019 г., предлагам на Общински съвет да 
вземе следното Решение: 

1. Утвърждава Програмата за международно сътрудничество на 
Община Разград през 2018 г. – Приложение № 1. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград, Председателя на Общински 

съвет Разград, Председателя на Постоянната комисия по международно 

сътрудничество и Председателите на групи общински съветници да 
определят групи по изпълнение на утвърдената Програма за международно 

сътрудничество на Община Разград през 2018 г., както и техния състав.  
 Завърших.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в Постоянната 
комисия по международно сътрудничество.  Давам думата на председателя 
й господин Вели. Заповядайте да информирате за становището на 
комисията. 

 

Г-н  Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, постоянната комисия по международно 

сътрудничество подкрепи докладната записка, с  5 гласа „ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Въпроси има ли? Заповядайте колега Тодорова. 
 

Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Аз имам въпрос във връзка с Приложение №1 по точка 9 от Програмата е 
заложено Участие на Община Разград, но не е посочено под каква форма  в 
историческия фестивал „Натале ди Рома” – Рим, Италия през 2018 година.  
 Във връзка с това имам следните въпроси може дори и да ви се 
сторят елементарни: Какъв е този фестивал, който ще се провежда в Рим 

през месец юли – август и под каква форма Общината ще вземе участие?   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, след бюджета се преуморихме, чухте въпроса. Сега малко 

уточнение само кой ще отговори на този въпрос. Какъв е този фестивал, 

точка 9 господин Василев, който ще се провежда през месеците юли – 

август наречен „Натале ди Рома”?  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Госпожо Тодорова, това е фестивал аналогичен с нашия фестивал 

„Абритус“. И ако си спомняте миналата година на гости ни беше този 

председател.  

 

Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

Така и се провежда през месец юли и август. Така ли? След малко ще 
обясня защо питам.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Едва ли мога да Ви кажа датата точно кога се провежда.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Отговора е юли – август. Други въпроси има ли колеги? Няма. 
Изказвания. Заповядайте. 
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Г-ца Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

За сведение на колегите общински съветници -  фестивала  „Натале 
ди Рома” е един от най – големите фестивали в Европа, който се провежда 
ежегодно през месец април и защо точно през месец април. Защото е 
посветен на основаването на Рим  на 27 април 753 година преди Христа. 
Ето защо попитах какъв ще е този фестивал през месец юли – август. Тази 

година датите са от 5 до 22 април и винаги фестивала се обявява още в 
края на декември, в края на 2017 година се обявяват дати. Оказва се, че за 
пореден път при изготвяне на Програмата специалисти ли, експерти ли, 

които са я изготвили не са достатъчно информирани. Разбирам, че 
Програмата има отворен характер, но поне да не се залага неща, които 

въобще не съществуват.     
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Други желаещи за изказване има ли? Заповядайте 
госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Аз изтървах момента на въпросите защото имах един въпрос: Не ми 

става на мен ясно какви са очакваните резултати от тази Програма за 
международно сътрудничество и не е ли редно наистина да има в 
Приложение №1 една точка  Очаквани резултати?  Правя и такова 
предложение. Но за да бъде запълнена тази точка Очаквани резултати все 
пак е необходимо време на работещите в това направление в Общината да 
ги разпишат. Затова правя предложение мисля, че няма някаква друга 
пречка за отлагане вземането на решение по тази докладна в следващата 
сесия, за да бъде допълнена наистина с Очаквани резултати. Благодаря.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Сега Ви моля да го напишете кратичко, че правите предложение за 
отлагане на докладната записка №42. 

 

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

Извинявайте, но трябва да има Очаквани резултати, просто не сте 
дочели до края.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Не, аз съм я прочела госпожо Георгиева, ама тези очаквани 

резултати звучат толкова общо. Когато се пише един проект понеже ми 

беше направена забележка нали, че колко ли разбирам от проекти, когато 

например един проект се разписва, в Очаквани резултати се дават 
стойности.   
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Г-жа Галина Георгиева – Зам. – кмет на Община Разград  

Само, че това не е проект нали. Това е Програма на Общината за 
международната дейност. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Все пак и всяка една Програма трябва да е конкретизирана, какво по- 

точно очакваме.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Така. Сега да не изпаднем в диалог и размяна на реплики, в 
нарушение на Правилника. Направено е процедурно предложение, очаквам 

го на хартия тук при мен да се донесе. Други изказвания има ли? 

Заповядайте колега Монев. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“  

Не, аз имам едно питане: От кога процедурните предложения ги 

правим на хартия? Това е процедурно предложение.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ако сте „против“ ще подложа на гласуване да не се прави 

предложение на хартия. За да има яснота в протокола и за да се знае кой го 

прави и какво точно гласи и да е подписано. И това е за отлагане, това 
също е важен въпрос. Други желаещи има ли да вземат отношение? Няма. 
Пристъпваме към финализиране на работата ни по тази докладна записка и 

най – напред аз ще подложа на гласуване процедурното предложение за 
отлагане на произнасянето на Общинския съвет. На следващото заседание 
ли госпожо Неделчева ще запишете? На следващото заседание  ли да бъде 
отложено произнасянето? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, да. Аз мисля, че до следващото заседание могат да бъдат 
конкретизирани тези Очаквани резултати.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ако вносителят желае разбира се. Готови ли сме да се произнесем по 

това предложение? Обявявам режим на гласуване по направеното 

предложение за отлагане. Моля гласувайте. 
 

Общинският съвет, с 6 гласа „ЗА“, „против“ – 10, „въздържали 

се“ – 6, не приема направеното процедурно предложение от общински 

съветник Елка Неделчева.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Сега ще гласуваме проекта за решение така както е в докладната 
записка представена от вносителя. Обявявам режим на гласуване. Моля 
гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 497 

 

Съгласно изискванията на чл.92 от Правилника за организация 

и дейността на Общински съвет – Разград, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация мандат 2015–2019 

г. е изготвена и представена Програма за международно 

сътрудничество на Община Разград през 2018 г. – Приложение № 1. 

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

22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.92 от Правилника за организация и дейността на 

Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация Мандат 2015-2019 г., Общински съвет 

Разград, с 18 гласа „ЗА“, „против“ – 3, „въздържали се“ – 1,  

 

РЕШИ: 

 

1. Утвърждава Програмата за международно сътрудничество на 

Община Разград през 2018 г. – Приложение № 1. 

2. Възлага на Кмета на Община Разград, Председателя на 

Общински съвет Разград, Председателя на Постоянната комисия по 

международно сътрудничество и Председателите на групи общински 

съветници да определят групи по изпълнение на утвърдената 

Програма за международно сътрудничество на Община Разград през 
2018 г., както и техния състав.  

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  

 

 

П Р О Г Р А М А1
 

за международно сътрудничество на Община Разград през 2018 г. 

 

№ Наименование  Период  Очаквани резултати 

1. 

Посещение на официални 

делегации от побратимените ни 

градове от Русия и Румъния, по 

м. януари  

� Поддържане на традиции и връзки 

� Търсене на нови възможности за развитие на 
взаимоотношенията между градовете 
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повод Деня на град Разград – 28-ми 

януари  

/Кълъраш, Слобозия - Румъния и Орел, 

Русия/ 

2. 

Участие на българска делегация на 
работно посещение в град 

Витенберге, Германия 
м. март/април 

� Задълбочаване на приятелството между 

двата народа; 
� Обмен на добри практики в различни 

институции. Срещи с експерти и създаване 
на предпоставка за бъдещи контакти. 

3. 

Панаир на киселото мляко и 

Фестивал на народните традиции и 

художествените занаяти: 

посещения на групи от чужбина, 
заявили участие; посещение на 
официални делегации, фолклорни 

състави и творци от побратимените 
ни градове  

м. юли  

� Насърчаване на културния обмен и 

разбирателството между хората от различни 

националности чрез средствата на културата 
и изкуството;  

� Разширяване на контактите ни с държави-

членки на Европейския съюз; 
� Популяризиране на традиционната 

българска култура; 
� Възстановяване на традиционните за района 

занаяти и провокиране интереса на младите 
хора към усвояването на майсторските 
умения, овладяването и съхраняването им.   

4. 

Участие на 12-членен фолклорен 

ансамбъл и двама ръководители в 
двудневни тържества по повод 

Деня на Бранденбург и честване на 
15-годишнина от побратимяването 

на Витенберге и Разград 

м.август 
� Обмен в културата, туризма 
� Обществени контакти – социални, 

икономически. 

5. 

Участие на делегация в 
исторически фестивал „Савария“ в 
Сомбатхей, Унгария 

м.август 

� Поддържане на установени партньорски 

отношения 
� Промотиране на Община Разград и 

културните събитния 

6.  

Посещение на официална делегация 
и фолклорен състав от гр. Разград 

(България) в гр. Орел (Русия) и 

участие в тържествата по случай 

празника на града 

м. август  

� Утвърждаване на връзките между двата 
града; 

� насърчаване на културния обмен и 

разбирателството между хората от двете 
националности чрез средствата на културата 
и изкуството;  

 

7. 

Посещение на представители на 
групи от Рим за исторически 

възстановки по време на 
Историческия фестивал „Абритус“ 

м.май 

� Укрепване и разширяване на връзките между 

градовете; 
� Насърчаване на културния обмен. 

8. 

Обмен на официални делегации с 
побратимените на Разград градове  
по повод техни чествания, 
празници на града  

предстои 

уточняване 

� Поддържане на установени партньорски 

взаимоотношения между градовете; 
� Организиране на срещи между различните 

структури, имащи отношение към 

развитието на бизнеса и предприемачеството 

и обмена на информация; 
� Привличане на инвеститорски интерес.      

9. 

Участие в 

историческия фестивал „Натале ди 

Рома” – Рим, Италия /устна покана 
от президента на най-големия клуб 

за възстановки „Группо Сторико 

Романо” Серджо Якомони, който 

заедно с община Рим организира 

юли-август 

� Обмен на идеи и информация при 

провеждане на мащабни исторически 

фестивали; 

� Насърчаване на културния обмен. 
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фестивала/ 
 

10. 

 

 

Установяване на нови контакти с 
международни партньори  

постоянен � Търсене на нови партньорства      

—————————  
1
 Настоящата програма е отворен документ, който може да бъде променян и допълван в съответствие с възникнали възможности за 

разширяване сферите на действие на съществуващите връзки с побратимените на гр. Разград градове и установяване на нови 

партньорски контакти. 

С Т А Т И Я 7 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към докладна записка с вх.№ 43. 

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

Относно: Именуване на улици в Гарова промишлена зона гр. 

Разград. 

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Инженер Христов ще я представи. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, заповядайте инженер Христов. Само същината на предложението 

– къде са тези улици и какво е предложението за именуване. Другите 
основания фактически няма нужда да ги излагате. 

 

Г-н Христо Христов – Началник отдел „Териториално и селищно 

устройство, кадастър и търговия“ 

Основното, което е в предложението е, че е необходимо да се 
именуват четири улици в Гарова промишлена зона и предложението е 
следното: Значи улицата, която е от пътя за с. Раковски покрай бившия 
Диамант   до кръстовището, което е до улицата за Кубрат, предложението е 
тази улица да се казва „Лудогорски порцелан“.  

Улицата, която започва от същото кръстовище по посока изток, тя 
минава покрай ЖП Гарата и стига до Петрол, предложението е да се казва 
тази улица „Тодор Каблешков“. 

Улицата, която е пак от пътя за Кубрат минава покрай бившото 

„Сортови семена“, Товарна гара и стига до южната част на Амилум и 

завършва в улица тупик, предложението е да се казва улица „Хебър“, а 
улицата, която започва тя е почти перпендикулярна от Товарна гара посока 
Пилко, фирма Хойер, предложението е да се казва улица „Пещера“ . Това 
са фактически четирите улици.     
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Докладната записка е обсъдена в постоянната 
комисия по устройство на територията. Моля господин Христов да 
информира съветниците за становището на комисията.  

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Благодаря Ви господин Председател.  

Уважаеми колеги, това предложение беше разгледано в комисията по 

устройство на територията. Представена ни беше и карта на районите. 
Установи се, че и няма дублиране на имена на улиците  и със 7 гласа „ЗА“, 

без „против“ и без „въздържали се“ , комисията приема докладната 
записка. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Колеги, кворума застрашително спадна и затова аз ще 
се възползвам от възможността и изискванията на ЗМСМА, които казват, 
че за да има валидно заседание трябва да присъстват повече от половината 
и след това за обикновените решения да са гласували повече от половината 
от присъстващите общински съветници. Затова сега ще трябва … Има ли 

някой който ще направи формално искане за проверка на кворум? Да, 
заповядайте. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Правя предложение за проверка на кворум.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля проверка на кворум. Всички съветници да се регистрират с 
електронната уредба, че присъстват в залата и ще участват в гласуването.  

 

Владимир Димитров – Дежурен секретар 

Господин Председател, в залата присъстват 21 общински съветници. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Налице е необходимия кворум с 21 общински съветници и с оглед на 
този кворум след това ще определяме дали имаме прието решение или не. 
Въпроси към вносителя изчерпахме ли тази тема, след като чухме доклада 
на комисията. Има ли въпроси? Няма. Мнения и съображения. Няма. 
Пристъпваме към гласуване. Закона за този вид гласуване иска обикновено 

мнозинство от присъстващите. Обявявам режим на гласуване. Моля 
гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 498 

 

Във връзка с даване на административни адреси на 

урегулираните поземлени имоти собственост на физически и 

юридически лица, общинската администрация извърши обстоен 

преглед на всички именувани улици в град Разград и установи, че от 

действащите улици има такива без имена от обособените в резултат на 

приложена улична регулация в района на Гарова промишлена зона гр. 

Разград. 

Със Заповед № 664 от 18.05.1989 г. на Общински народен съвет – 

Разград е одобрен застроителен и регулационен план на Гарова 

промишлена зона на гр. Разград. 

Със следваща Заповед № 392 от 12.04.2001 г. на Кмета на 

Община Разград, се одобрява частично изменение на регулациония 

план на кв. 1 по плана на Гарова промишлена зона гр. Разград. 

С Решение № 420 на Общински съвет – Разград от 25.03.2002 г. се 
одобрява подробен устройствен план за квартали № 3, 8, 9, 11 в Гарова 

промишлена зона гр. Разград с изключение на парцел XVII2 отреден за 

ПТП в кв. 9.  

В резултат от прилагането на одобрените подробни устройствени 

планове на Гарова промишлена зона гр. Разград и множеството 

последвали частични изменения на регулационнте планове на същата 

се образуват улици, разположени между квартали и определени от 

осови точки, с които се осигурява достъп и лице на урегулираните 
поземлени имоти, както следва: 

Улица разположена между квартали 3 и 10, определена от осови 

точки о.т. 1, о.т. 2, о.т. 338, о.т. 9, о.т. 311, о.т. 312, о.т. 310, о.т. 313, о.т. 

319, о.т. 19, о.т. 314, о.т. 26, о.т. 27, о.т. 28, о.т. 29 и о.т. 30 по 

регулациония план, представляваща поземлени имоти с 
идентификатори 61710.507.200 и 61710.506.200 по кадастралната карта 

на гр. Разград. 

Улица разположена между квартали 8, 9, 11 и 7, определена от 

осови точки о.т. 49, о.т. 150, о.т. 151, о.т. 152, о.т. 153, о.т. 154, о.т. 155, 

о.т. 156, о.т. 157, о.т. 169, о.т. 170, о.т. 171, о.т. 172, о.т. 175, о.т. 176, о.т. 

177, о.т. 178, о.т. 179 и о.т. 180 по регулациония план, представляваща 

поземлен имот с идентификатор 61710.506.501 по кадастралната карта 

на гр. Разград. 

Улица разположена между квартали 4 и 9, определена от осови 

точки о.т. 2060, о.т. 197, о.т. 127, о.т. 195, о.т. 129, о.т. 2059, о.т. 130, о.т. 

131, о.т. 132, о.т. 132а, о.т. 133, о.т. 306, о.т. 134, о.т. 135, о.т. 136, о.т. 137, 

о.т. 138, о.т. 139, о.т. 140, о.т. 141,о.т. 142, о.т. 143, о.т. 144 завършваща в 
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тупик, по регулациония план, представляваща част от поземлен имот 

с идентификатор 61710.506.500 по кадастралната карта на гр. Разград. 

Улица разположена между квартали 4 и 5, определена от осови 

точки о.т. 135, о.т. 84а, о.т. 83, о.т. 82, о.т. 124, о.т. 3099 о.т. 85 и о.т. 86 

по регулациония план, представляваща част от поземлен имот с 
идентификатор 61710.506.500 по кадастралната карта на гр. Разград. 

За даване на административни адреси на урегулираните 
поземлени имоти е необходимо улиците да бъдат именувани. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 и чл. 

22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Разград, с 22 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Именува улицата представляваща поземлени имоти с 
идентификатори 61710.507.200 и 61710.506.200 по кадастралната карта 

на гр. Разград, разположена между квартали 3 и 10, определена от 

осови точки о.т. 1, о.т. 2, о.т. 338, о.т. 9, о.т. 311, о.т. 312, о.т. 310, о.т. 

313, о.т. 319, о.т. 19, о.т. 314, о.т. 26, о.т. 27, о.т. 28, о.т. 29 и о.т. 30  по 

регулациония план на гарова промишлена зона гр. Разград, ул. 

„Лудогорски порцелан“. 

 

2. Именува улицата представляваща поземлен имот с 
идентификатор 61710.506.501 по кадастралната карта на гр. Разград,  

разположена между квартали 8, 9, 11 и 7, определена от осови точки 

о.т. 49, о.т. 150, о.т. 151, о.т. 152, о.т. 153, о.т. 154, о.т. 155, о.т. 156, о.т. 

157, о.т. 169, о.т. 170, о.т. 171, о.т. 172, о.т. 175, о.т. 176, о.т. 177, о.т. 178, 

о.т. 179 и о.т. 180 по регулациония план на гарова промишлена зона гр. 

Разград, ул. „Тодор Каблешков“. 

  

3. Именува улицата представляваща част от поземлен имот с 
идентификатор 61710.506.500 по кадастралната карта на гр. Разград, 

разположена между квартали 4 и 9, определена от осови точки о.т. 

2060, о.т. 197, о.т. 127, о.т. 195, о.т. 129, о.т. 2059, о.т. 130, о.т. 131, о.т. 

132, о.т. 132а, о.т. 133, о.т. 306, о.т. 134, о.т. 135, о.т. 136, о.т. 137, о.т. 138, 

о.т. 139, о.т. 140, о.т. 141,о.т. 142, о.т. 143, о.т. 144 завършваща в тупик 

по регулациония план на гарова промишлена зона гр. Разград, ул. 

„Хебър“. 

 

4. Именува улицата представляваща част от поземлен имот с 
идентификатор 61710.506.500 по кадастралната карта на гр. Разград, 

разположена между квартали 4 и 5, определена от осови точки о.т. 135, 



135 

 

о.т. 84а, о.т. 83, о.т. 82, о.т. 124, о.т. 3099 о.т. 85 и о.т. 86 по 

регулациония план на гарова промишлена зона гр. Разград, ул. 

„Пещера“. 

Настоящето решение да се изпрати на Кмета на Община Разград и на 
Областния управител на област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към докладна записка с вх.№ 44. 

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

 Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен 

устройствен план /ПУП/. 

Имате думата господин Василев като апелирам по същината на 
предложението.  

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. Постъпило е искане в Община 
Разград от „СИТЕКС-2013“ ООД гр.Разград за разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен 

имот, в местността „Алчака“, с трайно предназначение на територията: 
Земеделска и начин на трайно ползване: Нива, по реда на Закона за 
устройство на територията /ЗУТ/. 

Приложени са:  
- задание за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - план 

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

собствен поземлен имот; 
- скица на имота;  
- нотариален акт за собственост. 
„СИТЕКС-2013“ ООД гр.Разград, представлявано от САД ЕДДИН 

КХАЛЛУФ е представило задание за разрешение за изработването на 
Подробен устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен 

имот. 
Със заданието се установява териториалният обхват на плана, чието 

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

пътища. Водоснабдяването и електрозахранването ще се осъществят 
съгласно предписания на експлоатационните дружества от съседния имот. 
Имотът ще се ползва за изграждане на складова база за промишлени стоки. 

Предвижда се да се промени предназначението на имот – земеделска земя 
за неземеделски нужди по реда на Закона за опазване на земеделските 
земи. 
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Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 

22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1, ал. 2 и ал. 4, чл. 125, ал. 1, във връзка 
с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл.110, ал. 1, т. 3 от Закона за устройство на 
територията, предлагам на Общински съвет Разград да вземе следното 

Решение: 
Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор   61710.53.6 по Кадастралната карта на гр.Разград, в 
местността „Алчака“, с трайно предназначение на територията: Земеделска 
и начин на трайно ползване: Нива, с отреждане „За производствени и 

складови дейности“ и разрешава изработването на проект за Подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор 61710.53.6 по Кадастралната карта на гр.Разград, в 
местността „Алчака“, с трайно предназначение на територията: Земеделска 
и начин на трайно ползване: Нива, с отреждане „За производствени и 

складови дейности“ собственост на „СИТЕКС-2013“ ООД гр.Разград, 

представлявано от САД ЕДДИН КХАЛЛУФ. 

Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината, да се публикува на 
интернет страницата на Общината и в един местен вестник. 

Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Моля, господин Божинел Христов и господин Монев 
да ни информират за становищата на постоянните комисии по устройство и 

развитие на територията, транспорт на Общината  и по законност, 
превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, етика, 
предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

В комисията по устройство на територията беше разгледана 
докладната записка като цялата комисия се запозна със заданието за 
изработване на ПУП и със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали 

се“  приема проекта. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Комисията по законност подкрепя проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, 

без „против“ и „въздържали се“.   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Благодаря. Въпроси. Няма. Предложения и съображения. Няма. 
Пристъпваме към гласуване. Моля гласувайте колеги по проекта за 
решение по тази докладна записка. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 499 

 

В Община Разград е постъпило Искане с вх. № 103-06-19342 от 

14.12.2017 г. от „СИТЕКС-2013“ ООД гр.Разград, представлявано от 

САД ЕДДИН КХАЛЛУФ за разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор 61710.53.6 по Кадастралната карта на гр.Разград, в 

местността „Алчака“, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Нива, по реда на Закона за 

устройство на територията /ЗУТ/. 

Към искането са приложени следните документи: 

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

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

собствен поземлен имот с идентификатор № 61710.53.6 по 

Кадастралната карта на гр.Разград, в местността „Алчака“, с трайно 

предназначение на територията: Земеделска и начин на трайно 

ползване: Нива, с отреждане „За производствени и складови 

дейности“; 

- скица на имота;  

- нотариален акт за собственост. 

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

проект за ПУП за поземлени имоти извън границите на 

урбанизираната територия се допуска с решение на Общински съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а от закона. 

„СИТЕКС-2013“ ООД гр.Разград, представлявано от САД 

ЕДДИН КХАЛЛУФ е представило задание за разрешение за 

изработването на Подробен устройствен план – план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идентификатор 61710.53.6 по Кадастралната 

карта на гр.Разград, в местността „Алчака“, с трайно предназначение 
на територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Нива. 

Със заданието се установява териториалният обхват на плана, 

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

съществуващи пътища. Водоснабдяването и електрозахранването ще 
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се осъществят съгласно предписания на експлоатационните дружества 

от съседния имот. Имотът ще се ползва за изграждане на складова база 

за промишлени стоки. Предвижда се да се промени предназначението 

на имот – земеделска земя за неземеделски нужди по реда на Закона за 

опазване на земеделските земи. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 

22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

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

125, ал. 1, във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3 и чл.110, ал. 1, т. 3 от Закона 

за устройство на територията, Общински съвет Разград, с 19 гласа 

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

 

РЕШИ : 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за Подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор   61710.53.6 по Кадастралната карта на гр.Разград, в 

местността „Алчака“, с трайно предназначение на територията: 

Земеделска и начин на трайно ползване: Нива, с отреждане „За 

производствени и складови дейности“ и разрешава изработването на 

проект за Подробен устройствен план – план за застрояване на 

собствен поземлен имот с идентификатор 61710.53.6 по Кадастралната 

карта на гр.Разград, в местността „Алчака“, с трайно предназначение 
на територията: Земеделска и начин на трайно ползване: Нива, с 
отреждане „За производствени и складови дейности“ собственост на 

„СИТЕКС-2013“ ООД гр.Разград, представлявано от САД ЕДДИН 

КХАЛЛУФ. 
 

Решението да се разгласи с обявление, което да се постави на 
определените за това места в сградата на Общината, да се публикува на 
интернет страницата на Общината и в един местен вестник. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението не подлежи на оспорване. 
 

ЗАДАНИЕТО за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с 
ид.№ 61710.53.6 в гр.Разград, м. ”АЛЧАКА” с отреждане за 

производствени и складови дейности е неразделна част от решение № 

499 и е приложено към протокола. 

 

С Т А Т И Я 9 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Пристъпваме към произнасяне по  докладна записка с вх.№ 45. 

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

кмет на Община Разград 

 Относно: Учредяване на възмездно право на ползване на част от 

имот - частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. 

Разград. 

Заповядайте, госпожо Георгиева по същината на докладната. 
 

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

Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, в 
Община Разград е постъпило заявление с искане за учредяване на право на 
ползване върху земеделска земя частна общинска собственост, находяща 
се в землището на гр. Разград, за настаняване на пчелни семейства. 
 Изготвена е данъчна оценка за правото на ползване и пазарна оценка.  
 Заявителя, имота, границите на същия, пазарната оценка и данъчната 
оценка на правото на ползване са посочени в докладната записка. 
 Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, пчелните 
семейства могат да се настаняват върху земеделски земи общинска 
собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с над 10 броя 
пчелни семейства общината учредява право на ползване, при условия, 
регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

 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. 39, 

ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 11, ал. 

2 от Закона за пчеларството и чл. 20, ал. 2 от Наредба № 16 на Общински 

съвет Разград за управление, ползване и разпореждане със земите от 
общински поземлен фонд, предлагам на Общински съвет Разград да 
приеме следното Решение: 

1. Учредява възмездно право на ползване върху част от имот – частна 
общинска собственост за настаняване на пчелни семейства по заявление, 
съгласно Приложение № 1. 

2. Определя цена на правото на ползване за целия период, съгласно 

Приложение № 1,  колона 14. 

3. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 
години.  

4. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и да 
сключи договор за учредяване правото на ползване. 
 Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Госпожо Френкева, моля като председател на постоянната комисия 
по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство да информирате 
за становището на комисията. И  за комисията по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол, 

господин Христов Вие ли ще информирате? Госпожо Френкева, 
заповядайте. 

 

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 без 
„въздържали се“ подкрепи докладната записка и проекта за решение. 
Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Следва становище на комисията по управление на общинската 
собственост, приватизация и следприватизационен контрол. Заповядайте 
господин Христов. 

 

Г-н Божинел Христов – Зам. – Председател на ПК 

 Аз ще представя становището на комисията. Със 7 гласа «ЗА», без 
«против» и без «въздържали се» докладната записка е приета.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Въпроси има ли към вносителя? Няма. Мнения и съображения. Няма. 
Пристъпваме към гласуване. Моля колеги гласувайте. Както обявих 

нашето гласуване винаги е и поименно с електронната система.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

01.02.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан не участва   

8. Джипо Николов Джипов +   

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 +   

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 не участва   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин не участва   

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 500 

 

В Община Разград е постъпило заявление с искане за учредяване 
на право на ползване върху земеделска земя частна общинска 

собственост, находяща се в землището на гр. Разград, за настаняване 
на пчелни семейства. 

Определена е част от имот за настаняване на пчелните семейства 

и е изготвена схема с идентификатори на точките. 
 Изготвена е данъчна оценка за правото на ползване и пазарна 

оценка от инж. Невяна Иванова Найденова-Ненова, оценител на 

земеделски земи и трайни насаждения съгласно Сертификат рег. № 

810100049/01.12.2010 г. на Камарата на независимите оценители в 

България. 

 Заявителя, имота, границите на същия, пазарната оценка и 

данъчната оценка на правото на ползване са посочени в Приложение 1 

към настоящото решение. 
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 Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, 

пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи 

общинска собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с 
над 10 броя пчелни семейства общината учредява право на ползване, 
при условия, регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

 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. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 

20, ал. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет Разград за управление, 
ползване и разпореждане със земите от общински поземлен фонд, 

Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 19 гласа „ЗА“, 

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

      

Р Е Ш И : 

 

1. Учредява възмездно право на ползване върху част от имот – 

частна общинска собственост за настаняване на пчелни семейства по 

заявление, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна 

част от настоящето решение.   
2. Определя цена на правото на ползване за целия период, 

съгласно Приложение № 1,  колона 14. 

3. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 

години.  

4. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповед и да 

сключи договор за учредяване правото на ползване. 
 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

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

Административен съд – Разград. 

 

Приложение № 1 е неразделна част от Решение № 500 и е 

приложено към Протокола. 

 

С Т А Т И Я 10 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към докладна записка с вх.№ 46. 

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

кмет на Община Разград 
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Относно:  Учредяване на възмездно право на ползване на части 

от имоти - публична общинска собственост, находящи се в землища на 

община Разград. 

Заповядайте госпожо Георгиева. 
 

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

Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, в Община Разград са постъпили заявления от 
граждани с искане за учредяване на право на ползване върху земеделски 

земи публична общинска собственост, находящи се в землищата на 
община Разград, за настаняване на пчелни семейства. 

Изготвени са данъчни оценки и пазарни оценки.  

 Заявителите, имотите, границите на същите, пазарните оценки и 

данъчните оценки на правото на ползване са посочени в Приложение  към 

настоящата докладна записка. 
 Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, пчелните 
семейства могат да се настаняват върху земеделски земи общинска 
собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с над 10 броя 
пчелни семейства общината учредява право на ползване, при условия, 
регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

 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. 2,  чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и чл. 20, ал. 2 от 
Наредба № 16 на Общински съвет Разград за управление, ползване и 

разпореждане със земите от общински поземлен фонд, предлагам на 
Общински съвет Разград  да приеме следното Решение:    

1. Учредява възмездно право на ползване върху части от имоти 

публична общинска собственост за настаняване на пчелни семейства по 

заявления, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна част от 
настоящето решение.   

2. Определя цена на правото на ползване за целия период, съгласно 

Приложение № 1,  колона 14. 

 3. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 
години.  

 4. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 
сключи договори за учредяване правото на ползване. 

Благодаря.  
 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Отново същите комисии са разгледали докладната 
записка. Госпожо Френкева, докладвайте какво е становището на 
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ръководената от Вас комисия 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 комисията  по околна среда, селско, горско, водно 

и ловно стопанство и с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и  „въздържали се“ 

подкрепи проекта за решение. Благодаря Ви. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Христов, информирайте за становището на  
комисията по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол. 

 

Г-н Божинел Христов – Зам. – Председател на ПК 

 Комисията по управление на общинската собственост, с  8 гласа 
«ЗА», без «против» и без «въздържали се»  приема докладната записка. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Въпроси към вносителя има ли? Няма. Мнения и съображения. Няма. 
Пристъпваме към гласуване. Моля гласувайте и това ще бъде поименно 

гласуване с квалифицирано мнозинство за да се приеме решението. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

01.02.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева 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   
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16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Мариан Пламенов Иванов +   

18. Марина Петрова Христова +   

19. Милена Дачева Орешкова не участва   

20. Митко Иванов Ханчев не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов не участва   

23. Радиана Ангелова Димитрова не участва   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин не участва   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 501 

 

В Община Разград са постъпили заявления от граждани с искане 
за учредяване на право на ползване върху земеделски земи публична 

общинска собственост, находящи се в землищата на община Разград, 

за настаняване на пчелни семейства. 

Определени са частите на имотите за настаняване на пчелните 
семейства и са изготвени схеми с идентификатори на точките. 
 Изготвени са данъчни оценки за правото на ползване и пазарни 

оценки от инж. Невяна Иванова Найденова-Ненова, оценител на 

земеделски земи и трайни насаждения съгласно Сертификат рег. № 

810100049/01.12.2010 г. на Камарата на независимите оценители в 

България. 

 Заявителите, имотите, границите на същите, пазарните оценки и 

данъчните оценки на правото на ползване са посочени в Приложение 1 

към настоящото решение. 
 Съгласно чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството, 

пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи 

общинска собственост, като за устройването им в постоянни пчелини с 
над 10 броя пчелни семейства общината учредява право на ползване, 
при условия, регламентирани в чл. 13 от Закона за пчеларството. 

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

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, чл. 7, ал. 2,  чл. 39, ал. 3 и ал. 6 и чл. 41, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството и 

чл. 20, ал. 2 от Наредба № 16 на Общински съвет Разград за 

управление, ползване и разпореждане със земите от общински 

поземлен фонд, Общински съвет Разград, след поименно гласуване, с 
20 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма,  

      

Р Е Ш И : 

 

1. Учредява възмездно право на ползване върху части от имоти 

публична общинска собственост за настаняване на пчелни семейства 

по заявления, съгласно Приложение № 1, представляващо неразделна 

част от настоящето решение.   
2. Определя цена на правото на ползване за целия период, 

съгласно Приложение № 1,  колона 14. 

 3. Определя срок за учредяване правото на ползване – 10 /десет/ 

години.  

 4. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди и да 

сключи договори за учредяване правото на ползване. 
 Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

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

Административен съд – Разград. 

 

Приложение № 1 е неразделна част от Решение № 501 и е 

приложено към Протокола. 

 

С Т А Т И Я 11 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка …… 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Председател, от името на групата на ПП „ГЕРБ“ искам 10 

минути почивка. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Не може ли малко да устискаме още, две докладни останаха? Но щом 

искате обявявам 10 минути почивка. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 



147 

 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми съветници, една покана: Ще се радвам много да бъдете 
мои гости тази вечер в 19.30 часа в ресторант „Акцент“. Ами сега се казва 
разбира се.  Нали така да се почерпим за  много доброто …../ Реплики в 

залата/.  Всички са поканени. Приемането на бюджета естествено. 19.30 

часа в ресторант „Акцент“. Не банкет господин Джипов, а как да кажа: 
отразяване на …. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодарим за поканата. След дългия труд, който днес положихме. 
Остава още малко работа да свършим, две  докладни записки. 

Пристъпваме към докладна записка с вх.№ 82. 

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

Относно: Приемане на Правилник за устройството и дейността 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, с Решение № 475 

по Протокол № 35 от проведено на 21.12.2017 г. заседание, Общински 

съвет Разград създаде, считано от 01.03.2018 г. Общинско предприятие 
„Общински пазари – Разград“ гр.Разград. Със същото решение 
Общинският съвет определи в срок до 01.03.2018 г. да се приеме 
Правилник за устройството и дейността на създаденото общинско 

предприятие. 
Съгласно разпоредбата на чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската 

собственост общинското предприятие осъществява дейността си въз основа 
на правилник, приет от общинския съвет, с който се определят предметът на 
дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и 

задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му 

общинско имущество. 

В изпълнение на посоченото по-горе решение на Общински съвет 
Разград е разработен проект на Правилник за устройството и дейността на 
Общинско предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград.  

 1. Основни цели, които се  поставят: 
С приемането на Правилник за устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград се цели 

да се осигури оптимален числен състав и структура за ефективно и 

качествено извършване на предмета на дейност на предприятието, както и 

ясно дефиниране на правата и задълженията на ръководството и персонала 
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зает в него. В съответствие с разпоредбата на чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за 
общинската собственост в Правилника са определени седалището и адреса 
на управление, предметът на дейност, структурата, управлението, 

численият състав и правата и задълженията на предприятието по 

отношение на предоставеното му общинско имущество.  

2. Финансови и други средства за прилагане на новата уредба: 

 За приемането на Правилник за устройството и дейността на 
Общинско предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград не са 
необходими финансови средства.  

3. Очаквани резултати: 

Постигане 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. 
4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект на Правилник за устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград е 
подзаконов нормативен акт и е разработен в съответствие с разпоредбите 
на Европейското законодателство – Европейската харта за местно 

самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, свързани с 
тази материя, предвид съответствието на основни нормативни актове 
/Кодекса на труда, Закона за общинската собственост и др./ с тях. 

Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 и чл.77 от 
Административнопроцесуалния кодекс, чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за 
общинската собственост, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.22, ал.1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.38 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: 
Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско 

предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград, Приложение № 1 

към настоящото решение.  
Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Моля представителите на комисиите по управление на 
общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол и 

по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените 
организации, господин Христов и господин Монев да  ни информират за 
становищата на комисиите. Заповядайте господин Христов.  
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Г-н Божинел Христов – Зам. – председател на ПК 

Комисията по общинска собственост, с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и 

1 – „въздържал се“ приема проекта за решение. 
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 – „въздържал се“ , комисията 
подкрепя проекта за решение. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря.  Въпроси имате ли към вносителя? Заповядайте господин 

Христов. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Само ако може: В Правилника в чл.10, ал.2 – тъй като добре познаваме 
структурата на търговското дружество и знаем, че там щата беше страхотно 

раздут, но сега виждаме, че има  Директор; Главен счетоводител; Касиер; 

Инкасатор наеми и домакин; Инкасатор наеми и инспектор; Завеждащ 

административна служба; Организатор – какво точно ще организира? – и 

следващите:  Метач; Чистач/хигиенист; Портиер; Пазач. Ако може само … 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте госпожо Георгиева. 
 

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

Това са длъжности, които са взети от сега съществуващото щатно на 
„Общински пазари“ като Търговско дружество. Те до голяма степен се 
препокриват като сме дали само свобода в Завеждащия административната 
служба, който може да бъде, т.е. към него, към това звено могат да бъдат 
предвидени различни длъжности. Ако погледнете решението за учредяване 
на самото Общинско предприятие там структурата е разписана по – общо, 

в Правилника обаче изискване е да се разпишат поименно длъжностите и 

затова тук по този начин са разписани. Ако ме питате конкретно: сега 
съществуващото щатно е със същите длъжности, няма разлика, само в 
бройката. Намалени са чистач/хигиениста и портиера и пазача. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Други въпроси има ли колеги? Не виждам 

желаещи. Мнения и съображения. Има ли някой желание да се изкаже? Не 
виждам желаещи. Затова преминаваме към гласуване. Обявявам режим на 
гласуване по проекта за решение. Моля гласувайте.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
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№ 502 

 

С Решение № 475 по Протокол № 35 от проведено на 21.12.2017 г. 
заседание, Общински съвет Разград създаде, считано от 01.03.2018 г. 
Общинско предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград. Със 
същото решение Общинският съвет определи в срок до 01.03.2018 г. да се 
приеме Правилник за устройството и дейността на създаденото 

общинско предприятие. 
Съгласно разпоредбата на чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за 

общинската собственост общинското предприятие осъществява 

дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет, с 
който се определят предметът на дейност, структурата, управлението, 

численият състав и правата и задълженията на предприятието по 

отношение на предоставеното му общинско имущество. 

В изпълнение на посоченото по-горе решение на Общински съвет 

Разград е разработен проект на Правилник за устройството и дейността 

на Общинско предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград.  

  1. Основни цели, които се  поставят: 

С приемането на Правилник за устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград се 
цели да се осигури оптимален числен състав и структура за ефективно 

и качествено извършване на предмета на дейност на предприятието, 

както и ясно дефиниране на правата и задълженията на 

ръководството и персонала зает в него. В съответствие с разпоредбата 

на чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската собственост в 

Правилника са определени седалището и адреса на управление, 
предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и 

правата и задълженията на предприятието по отношение на 

предоставеното му общинско имущество.  

2. Финансови и други средства за прилагане на новата уредба:  

За приемането на Правилник за устройството и дейността на 

Общинско предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград не са 

необходими финансови средства.  

3. Очаквани резултати: 

Постигане 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. 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганият проект на Правилник за устройството и дейността 

на Общинско предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград е 
подзаконов нормативен административен акт и е разработен в 
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съответствие с разпоредбите на Европейското законодателство – 

Европейската харта за местно самоуправление, както и с директиви 

на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид 

съответствието на основни нормативни актове /Кодекса на труда, 

Закона за общинската собственост и др/ с тях. 

 Изготвеният проект, в съответствие с изискванията на чл.26, 

ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове бе публикуван на 

интернет – страницата на Община Разград на 22.12.2017 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл.76, ал.3 и чл.77 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл.52, ал.3 и ал.4 от Закона за 

общинската собственост, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.22, ал.1 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и чл.38 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, с 20 гласа „ЗА“, 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Правилник за устройството и дейността на Общинско 

предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград, Приложение № 

1 към настоящото решение.  
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

Решението подлежи на оспорване в срока и по реда на 
Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд 

Разград. 
 

Приложение № 1 

 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

„ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ - РАЗГРАД” 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. Този правилник урежда предмета на дейност, управлението, 

структурата, числения състав, организацията на дейност и предоставеното за 
управление на ОП „Общински пазари-Разград” общинско имущество. 
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Чл.2. (1)  ОП „Общински пазари-Разград” се създава, преобразува и 

закрива с решение на Общински съвет-Разград. 

(2) ОП „Общински пазари-Разград” осъществява дейността си в 
съответствие с този Правилник, Наредбите на Общински съвет-Разград и 

нормативните актове имащи отношение към предмета на дейност на 
предприятието. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 
НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ,  

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

 

Чл.3. Общинското предприятие е с наименование „Общински пазари-

Разград”. 

Чл.4. Седалището и адреса на управление на ОП „Общински пазари-

Разград” е в град Разград 7200 ул. „Марица” № 2, община Разград, област 
Разград, факс: 084661410.  

Чл.5. Предметът на дейност на ОП „Общински пазари-Разград” е 
управление и поддържане на общинските пазари и други обекти общинска 
собственост, разположени върху територията на пазарите и предоставяне на 
свързаните с тях услуги.  

Чл.6. Общинските пазари са обособени по съответния ред терени, които 

се оборудват с необходимата материална база (складови и търговски площи, 

павилиони, маси и други) и където се извършва търговска дейност със стоки 

за населението, които не са изрично забранени от закона, както следва: 
      1. селскостопанска продукция в прясно или преработено състояние; 
      2. живи домашни животни и птици; 

      3. хранителни стоки; 

      4. цветя, семена, посадъчен материал, инвентар и др. стоки за 
земеделското производство; 

      5.  диворастящи плодове, билки и гъби; 

      6.  екзотични декоративни растения и животни; 

      7.  промишлени стоки, включително и употребявани, но годни за 
ползване; 

      8.  други съпътстващи стоки и услуги. 

Чл.7. ОП „Общински пазари-Разград” управлява и поддържа общинските 
пазари, магазини и преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ на територията на 
Община Разград. 

             

РАЗДЕЛ ІІІ 
ПРАВЕН СТАТУТ 
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Чл.8. (1) Общинското предприятие е специализирано звено на Община 
Разград за изпълнение на дейности, финансирани от бюджета на Общината, 
определен от Общински съвет-Разград. 

(2) Общинското предприятие няма статут на самостоятелно юридическо 

лице и осъществява дейността си в рамките на предоставените му 

правомощия. 
Чл.9. В регистъра за общинските предприятия в Община Разград се 

вписват данни за предмета на дейност, структурата, числения състав и 

предоставеното за управление общинско имущество на  ОП „Общински 

пазари-Разград”.  

 

РАЗДЕЛ ІV 

 ОРГАНИЗАЦИОННА И УПРАВЛЕНСКА СТРУКТУРА 

  

Чл.10 (1) Структурата на предприятието се одобрява от Общински съвет-
Разград по предложение на Кмета на общината.  

(2) Организационно-управленската структура и личния състав на ОП 

„Общински пазари-Разград“ включва: 
Директор; 

Главен счетоводител; 

Касиер; 

Инкасатор наеми и домакин; 

Инкасатор наеми и инспектор; 

Завеждащ административна служба; 
Организатор; 

Метач; 

Чистач/хигиенист; 
Портиер; 

Пазач. 

(3) Численият състав на предприятието се определя с щатното 

разписание на предприятието, което се утвърждава ежегодно от кмета на 
общината в рамките на определената численост от Общинския съвет. 

(4) Числеността на персонала на общинското предприятие е разпределен 

в бюджетни дейности, съгласно единната бюджетна класификация. 
(5) При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в числеността 

и структурата на персонала, директорът на предприятието предоставя 
мотивирано предложение за промени до Кмета на общината. На база на 
представеното предложение, Кмета на общината внася в Общинския съвет 
предложение за промяна на чл.10 от Правилника.  

Чл.11. Общинското предприятие се управлява от директор, назначен от 
кмета на общината с индивидуален трудов договор, след провеждане на 
конкурс при условия и ред, определени от него. 
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Чл.12. Директорът на ОП „Общински пазари - Разград” има следните 
права и задължения:  

1. представлява общинското предприятие пред компетентните органи; 

2. организира, координира и контролира финансовата дейност на 
предприятието в рамките на одобрения от Общински съвет бюджет, в 
съответствие с действащата нормативна база; 

3. съставя Правилник за вътрешния ред и Вътрешни правила за 
организация на работната заплата в предприятието, които се утвърждават от 
Кмета на общината; 

4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в 
предприятието, утвърждава длъжностните им характеристики, съгласно 

утвърдената структура и численост на предприятието, при спазване  на  
изискванията  на Кодекса на труда,  Вътрешните правила за дейността му и 

другите действащи нормативни актове, в съответствие с утвърдено от Кмета 
на Общината щатно разписание; 

5. организира контрола върху финансово - счетоводната дисциплина и 

използването на финансовите и материални активи; 

6. осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието 

и отговаря за цялостната дейност на предприятието; 

7. осъществява общо ръководство и контрол при управлението на 
предоставените на предприятието имоти и вещи общинска собственост; 

8. разработва и предоставя информация и документация свързани с 
дейността на предприятието по искане на Кмета или на упълномощени от 
него лица; 

9. управлява предоставените на предприятието имоти и вещи, спазвайки 

изискванията на Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост и 

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; 

10. отговаря за събираемостта на приходите от обектите на общинските 
пазари; 

11. осигурява всички необходими условия за функциониране на 
общинските пазари; 

12. осигурява условия за защита на интересите на потребителите; 
13. осигурява поддръжката и техническата изправност на търговските 

обекти, съоръжения и инфраструктура на пазарите; 
14. следи за реда и чистотата на територията на пазарите. 
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РАЗДЕЛ V 

 ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИ 

 

Чл.13. (1)  Общинското предприятие осъществява дейността си чрез 
предоставените му активи. 

(2) При управлението на имотите и вещите, предоставени  на ОП 

„Общински пазари – Разград“  се прилагат разпоредбите на Наредба № 2 за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска 
собственост  на Общински съвет-Разград, а по отношение поставянето на 
преместваеми обекти по смисъла на чл.56 от ЗУТ се прилагат разпоредбите 
на Наредба № 8 на Общински съвет-Разград за разрешаване, функциониране 
и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за 
търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското 

обзавеждане на територията на Община Разград. 

Чл.14. Общинското предприятие няма право да извършва 
разпоредителни действия с предоставеното му за управление общинско 

имущество. 

Чл.15. Поддържането и ремонтите на общинското имущество се 
извършва от предприятието, като необходимите средства се предвиждат 
ежегодно в бюджета му. 

Чл.16. Директорът на общинското предприятие е второстепенен 

разпоредител с бюджет.   
Чл.17. Финансовите взаимоотношения на общинското предприятие с 

Общината се уреждат с утвърждаването на приходно - разходна сметка. 
Чл.18. Източниците на приходи се определят ежегодно с план - сметката 

съгласно данъчното законодателство и условията за изпълнение на 
общинския бюджет. 

Чл.19. Организацията на финансовата дейност се съгласува с общинската 
администрация. 

Чл.20. Общинското предприятие съставя самостоятелен баланс, който е 
елемент на консолидирания счетоводен баланс на общината. Всяко 

тримесечие  се съставя отчет за касовото изпълнение на бюджета, който се 
представя в дирекция „Финансови дейности и местни данъци и такси” в 
Общината с обяснителна записка. 

Чл.21. Общинското предприятие се разчита самостоятелно, от свое име 
за сметка на Общината, за задълженията си по социалното и здравно 

осигуряване и по данъчното законодателство, с изключение на тези по Закона 
за данък добавена стойност и Закона за корпоративното подоходно облагане.  

Чл.22. Всички приходи реализирани от ОП „Общински пазари-Разград” 

се внасят в приход на бюджета на Община Разград. 

Чл.23. Бюджетните средства се използват само по предназначение, 
съгласно одобреният от Общинския съвет бюджет на ОП „Общински пазари-

Разград” за съответната година. 
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Чл.24. ОП „Общински пазари-Разград” води счетоводна отчетност 
съгласно Закона за счетоводството и свързаните с него нормативни актове. 

  

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  

§ 1. Настоящият Правилник се приема на основание чл.52, ал.3 от Закона 
за общинската собственост и чл.38 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 с Решение № 502 по Протокол № 37 

от 01. 02. 2018 г. на Общински съвет – Разград. 

§ 2. За неуредените в този Правилник въпроси се прилагат разпоредбите 
на действащото законодателство в Република България и актовете на 
Общински съвет-Разград.      

 

С Т А Т И Я 12 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към последната докладна записка по дневния ред на 
нашата сесия. Тя е с вх.№ 92. 

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

Относно: Допълнение на Приложение № 1 „Списък на 

материалните активи на „Общински пазари – Разград“ ЕАД 

гр.Разград към Решение № 474 по Протокол № 35 от проведено на 

21.12.2017 г. заседание на Общински съвет Разград и Приложение № 2 

„Списък на материалните активи на Общинско предприятие 
„Общински пазари – Разград“ гр.Разград към Решение № 475 по 

Протокол № 35 от проведено на 21.12.2017 г. заседание на Общински 

съвет Разград.  

Заповядайте, господин Василев. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател.  

С Решение № 474 по Протокол № 35 от проведено на 21.12.2017 г. 
заседание Общински съвет Разград прекрати Еднолично акционерно 

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

производство по ликвидация на същото и изключи от баланса на 
дружеството предоставените му материални активи описани в списък, 

представляващ неразделна част от решението.  

С последващо Решение № 475 по Протокол № 35 от проведено на 
21.12.2017 г. заседание Общински съвет Разград създаде Общинско 
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предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград, с което предостави 

на новосъздаденото предприятие материални активи за управление и 

стопанисване, съгласно Приложение № 2 към т.3 от посоченото решение. 
По информация на избрания ликвидатор на „Общински пазари – 

Разград” ЕАД гр.Разград в счетоводните регистри на дружеството се водят 
активи, които не са включени в Приложение № 1 към Решение № 474 по 

Протокол № 35 от проведено на 21.12.2017 г. заседание на Общински съвет 
Разград. В тази връзка от дружеството е изискана официална информация 
за всички заведени дълготрайни материални активи, включително и такива 
с нулева балансова стойност. С писмо от 30.01.2018 г. Изпълнителният 
директор на дружеството е представил Справка за дълготрайните 
материални активи на „Общински пазари – Разград” ЕАД гр.Разград към 

30.01.2018 г. и разпечатка от счетоводните регистри на дълготрайните 
материални и нематериални активи, от които се установява, че има активи 

невключени в Приложение № 1 към Решение № 474 по Протокол № 35 от 
21.12.2017 г. на Общински съвет Разград и в Приложение № 2 „Списък на 
материалните активи на Общинско предприятие „Общински пазари – 

Разград“ гр.Разград към Решение № 475 по Протокол № 35 от проведено 

на 21.12.2017 г. заседание на Общински съвет Разград.  

Изложеното налага допълнително установените активи да бъдат 
изключени от баланса на дружеството и предоставени на общинското 

предприятие, което води до необходимостта Приложение № 1 „Списък на 
материалните активи на „Общински пазари – Разград“ ЕАД гр.Разград към 

Решение № 474 по Протокол № 35 от 21.12.2017 г. на Общински съвет 
Разград и Приложение № 2 „Списък на материалните активи на Общинско 

предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград към Решение № 475 

по Протокол № 35 от проведено на 21.12.2017 г. заседание на Общински 

съвет Разград, да бъдат допълнени. 

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. 

219, ал. 2 във връзка с чл. 221, т. 11 от Търговския закон и чл.37, ал.2 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. Допълва Приложение № 1 „Списък на материалните активи на 
„Общински пазари – Разград“ ЕАД гр.Разград към т.1 от Решение № 474 

по Протокол № 35 от 21.12.2017 г. на Общински съвет Разград, като 

създава нови точки от т.63 до т.99. 

2. Допълва Приложение № 2 „Списък на материалните активи на 
Общинско предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград към т.3 от 
Решение № 475 по Протокол № 35 от 21.12.2017 г. заседание на Общински 

съвет Разград, като създава нови точки от т.63 до т.99.  
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Завърших.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви господин Василев. Тази докладна записка е внесена по 

извънредния способ затова няма произнасяне на постоянни комисии. 

Пристъпваме към въпроси. Има ли желаещи да поставят въпроси? 

Господин Христов, заповядайте.  
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Когато приемахме активите на предното и на по – предното 

заседание видяхме, че там автомобила липсваше, сега се появява обаче все 
още не виждам плазмата, т.е. телевизора, който е в стаята на Директора.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Георгиева, Вие ли ще отговорите: Къде е плазмата … 

 

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

Ни, това не мога да отговоря. Ще отговоря от къде се появяват 
новите активи. Сега, само да поясня на общинските съветници защо се 
налага това допълнение към двете приложения. Преди учредяването на 
Общинското предприятие поискахме справка от Изпълнителния директор 

на „Общински пазари“ Разград за всички заведени дълготрайни 

материални активи към дата 31.10.2017 г. Беше ни предоставена такава 
справка, която стана и неразделна част от двете решения. В нея обаче 
липсваха дълготрайни материални активи с нулева стойност и някои 

такива които излязоха в последствие след като влезе ликвидатора в 
Търговското дружество. Тя ни сигнализира, че има дълготрайни 

материални активи, които съществуват, част от тях са с нулева стойност, 
има и такива които не са – примерно едно прехвърлено право на строеж и 

тъй като ако не бъдат включени в това приложение, те ще бъдат обект на 
разпоредителна сделка от страна на ликвидатора. Такава е и неговата 
функция на практика. Затова се наложи да бъде допълнено приложението. 

Специално за плазмения телевизор, аз не съм ходила там и не знам, че 
съществува такъв. Всичко е въпрос на документи. Ако те нали отново не са 
го подали в тази справка, аз не знам колко пъти това приложение трябва да 
го променяме заради това, че излизат активи, които не са ни подадени 

своевременно. Благодаря.       
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Други въпроси има ли? Няма желаещи. Мнения и 

съображения. Също няма желаещи. Пристъпваме към гласуване и тук 

трябва да има освен поименното гласуване за да има валидно решение 
минимум 17 гласа „ЗА“. Гласувайте колеги. 
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С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

01.02. 2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева +   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров +   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов 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 не участва   

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 не участва   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин 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 

№ 503 

 



160 

 

С Решение № 474 по Протокол № 35 от проведено на 21.12.2017 г. 
заседание Общински съвет Разград прекрати Еднолично акционерно 

дружество „Общински пазари – Разград” гр.Разград, ЕИК 116049644, 

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

откри производство по ликвидация на същото и изключи от баланса 

на дружеството предоставените му материални активи описани в 

списък, представляващ неразделна част от решението.  

С последващо Решение № 475 по Протокол № 35 от проведено на 

21.12.2017 г. заседание Общински съвет Разград създаде Общинско 

предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград, с което 

предостави на новосъздаденото предприятие материални активи за 

управление и стопанисване, съгласно Приложение № 2 към т.3 от 

посоченото решение. 
По информация на избрания ликвидатор на „Общински пазари – 

Разград” ЕАД гр.Разград в счетоводните регистри на дружеството се 
водят активи, които не са включени в Приложение № 1 към Решение 
№ 474 по Протокол № 35 от проведено на 21.12.2017 г. заседание на 

Общински съвет Разград. В тази връзка от дружеството е изискана 

официална информация за всички заведени дълготрайни материални 

активи, включително и такива с нулева балансова стойност. С писмо 

вх.№ АО-05-03-903-1 от 30.01.2018 г. Изпълнителният директор на 

дружеството е представил Справка за дълготрайните материални 

активи на „Общински пазари – Разград” ЕАД гр.Разград към 

30.01.2018 г. и разпечатка от счетоводните регистри на дълготрайните 
материални и нематериални активи, от които се установява, че има 

активи невключени в Приложение № 1 към Решение № 474 по 

Протокол № 35 от 21.12.2017 г. на Общински съвет Разград и в 

Приложение № 2 „Списък на материалните активи на Общинско 

предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград към Решение 
№ 475 по Протокол № 35 от проведено на 21.12.2017 г. заседание на 

Общински съвет Разград.  

Изложеното налага допълнително установените активи да бъдат 

изключени от баланса на дружеството и предоставени на общинското 

предприятие, което води до необходимостта Приложение № 1 „Списък 

на материалните активи на „Общински пазари – Разград“ ЕАД 

гр.Разград към Решение № 474 по Протокол № 35 от 21.12.2017 г. на 

Общински съвет Разград и Приложение № 2 „Списък на 

материалните активи на Общинско предприятие „Общински пазари – 

Разград“ гр.Разград към Решение № 475 по Протокол № 35 от 

проведено на 21.12.2017 г. заседание на Общински съвет Разград, да 

бъдат допълнени. 

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

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
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администрация, чл. 219, ал. 2 във връзка с чл. 221, т. 11 от Търговския 

закон и чл.37, ал.2 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, с 19 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И:  

 

1. Допълва Приложение № 1 „Списък на материалните активи 

на „Общински пазари – Разград“ ЕАД гр.Разград към т.1 от Решение 
№ 474 по Протокол № 35 от 21.12.2017 г. на Общински съвет Разград, 

като създава нови точки от т.63 до т.99. 

2. Допълва Приложение № 2 „Списък на материалните активи 

на Общинско предприятие „Общински пазари – Разград“ гр.Разград 

към т.3 от Решение № 475 по Протокол № 35 от 21.12.2017 г. заседание 
на Общински съвет Разград, като създава нови точки от т.63 до т.99.  

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 №1 и №2 са неразделна част от решение №503 и са 

приложени към протокола. 

 

ТОЧКА ВТОРА 

ПИТАНЕ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Преминаваме към докладна записка с вх.№ 9, която е по втората част 
от дневния ни ред, Питане от общинският съветник госпожа  Милена 
Орешкова. Господин секретар, госпожа Орешкова тук ли е? 

 

Г-н Владимир Димитров – дежурен секретар 

Госпожа Орешкова не присъства в залата. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

На основание чл.96 ал.2 от правилника за организация и дейността 
на общинския съвет, снемам от дневния ред въпроса по това питане, като 

само уведомявам съветниците, че кметът на общината е подготвил писмен 

отговор по това питане, доста обстоен и подробен, който е представен по 

надлежния ред. 
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Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

За какво е питането? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, ще Ви информирам. Питането гласи следното. 

Уважаеми господин Василев, 
Отправям питане на основание съответните текстове от ЗМСМА, 

които няма да ви чета, относно изпълнение на Решение на Общински съвет 
Разград, а именно: 

С Решение № 412 по Протокол № 30 от 23.08.2017 година 
общинският съвет Ви е вменил отговорности, които трябва да изпълните в 
определени срокове. Моля на основание чл.96 от правилника да отговорите 
устно в заседание на общинския съвет на следните въпроси: 

1. Как сте организирали изпълнението на горепосоченото 

Решение по точки от 2 до 7? 

2. Защо не сте изпълнил точка 12 от диспозитива на Решение № 

412 по Протокол № 30 от 23.08.2017 г., с която на основание чл.44 ал.1 т.7 

от ЗМСМА кметът на общината се задължава да внесе в Общински съвет 
Разград отчет за изпълнение на решението? 

Такъв отчет е представен и до мен, не само като отговор на питането. 

Макар, че е снет този въпрос от дневния ред, ако някой от общинските 
съветници иска допълнителни пояснения или господин Василев нещо да 
каже. Заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Уважаеми общински съветници, 

Ако искате аз наистина ще Ви представя отговора, защото той мисля, 
че е важен. Освен това обаче, господин Димитров, не знам до колко е във 
Вашите правомощия, но все пак аз за втори пореден път се подготвям 

изключително пълноценно и всеобхватно на зададен въпрос от общинския 
съветник Милена Орешкова. За втори пореден път нея я няма и на 
практика аз няма на кого да отговоря. Не знам дали това ще бъде трайна 
тенденция и поведение на колежката, но ако тя и за в бъдеще така поставя 
питания, аз дълбоко се замислям всъщност дали въобще да си правя труда 
да подготвям отговори.  

Искате ли да представя отговора? Говорим за миризмите, за 
градската пречиствателна станция и т.н. 

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Мисля, че следва да отговаряте, ако колегата Орешкова е тук. Исках 

само да разбера за какво става дума. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 
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Изрично е казано в правилника какво се прави в такива ситуации и 

мисля,ч е си превишавате правата просто. 

 

ТОЧКА ТРЕТА 

ТЕКУЩИ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, по последната точка от дневния ред, на Вас са Ви 

предоставени няколко отчета, по които няма да има разискване. Те са Ви 

предоставени за информация. И ще обявя съгласно изискванията, 
постъпилите материали. 

 

Г-н Божинел Христов – Група „Кауза Разград“ 

Господин Димитров, аз във връзка с Вашия отчет имам питане. Не 
ми е много ясно нещо вътре. Отчета за дейността на общинския съвет през 
юли – декември. Искам да знам. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Мога да Ви поканя след това да Ви дам разяснения. 
 

Г-н Божинел Христов – Група „Кауза Разград“ 

Ама това касае всички колеги, защото Вие сте упоменали в точка две 
актуализирани наредби, сте посочили, че през отчетния период е 
продължила порочната практика на груби нарушения на правилата за 
провеждане на заседанията на съвета, макар и само от някои отделни 

съветници. Така посочено означава, че всички ни слагате в един кюп. 

Много Ви моля да кажете кой е този съветник, Вие какво сте направили, 

защото извинявайте, ама ако някои си гледаме работата и един не си гледа, 
не означава, че всички сме хаймани или пък някакви други. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Христов, ясно и точно е казано „някои отделни“ и няма 
нужда сега да влизаме в дискусия. 

 

Г-н Божинел Христов – Група „Кауза Разград“ 

Ама това е същото като нищо не се прави, ама какво е това нищо. 

Кажете какво е сега. Какво значи това? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Предстои ни дълъг списък от материали, които са постъпили и сега 
имайте търпение да ви го изчета, защото трябва да влезе в протокола, тъй 

като са такива изискванията. 
Информирам Ви, че: 
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• е постъпило уведомление от Любляна Станчева Метева, 
ликвидатор, досежно някои въпроси, свързани с ликвидацията на 
търговското дружество „Общински пазари - Разград“ ЕАД. Разпределено е 
това уведомление на ресорни комисии по законност и собственост; 

• Постъпило е писмо от инициативния комитет, представляван 

от госпожа Петрова досежно подписка на жители на село Гецово и на град 

Разград досежно Капанския събор на територията на село Гецово. Днес 
общинският съвет се произнесе и това писмо е разпределено на комисиите 
по култура и по бюджет.; 

• Постъпило е писмо от кмета на общината относно писма на 
настоятелствата на НЧ „Делиорман 2014 година“, НЧ „Бузлуджа 2010 

година“, председателят на НЧ „Напредък 1901“ Разград, Директорите на 
Спортно училище и на ОУ „Отец Паисий“ с. Дянково, които касаят 
въпроси с осигуряване на средства за дейността. Те са разпределени по 

надлежния ред на ресорните комисии бюджет, култура, спорт и са в тяхна 
компетентност.; 

• Постъпило е предложение от групата съветници от БСП в 
Общински съвет Разград относно осигуряването на сътрудник за 
обезпечаването на дейността на общинския клуб на Съюза на инвалидите. 
По него има отговор от кмета още на 10 януари по този въпрос и въпросът 
беше обсъден в рамките на приемането на бюджета.; 

• Постъпили са, както вече споменах, отчети и са Ви раздадени, 

за състоянието на общинската собственост, отчет за изпълнение на 
програмата за международно сътрудничество.; 

• Постъпила е жалба от 61 жители на село Ясеновец, Община 
Разград относно пчелин  на Исуф Ахмедов Юсуфов, находящ се в 
Джамийската махала на ул.“Васил Левски“ и там се правят оплаквания за 
тормоз на жителите на това село от пчелите от един голям пчелин. 

Разпределено е по надлежния ред на ресорни комисии по селско 

стопанство и законност.; 
• Постъпило е предложение от господин Божинел Христов, 

Председател на Постоянна комисия относно актуални запитвания на 
граждани на Разград, свързани със снегопочистване, състояние на 
водоснабдителна и електропреносна мрежа. Своевременно беше 
разпределено по комисии и комисиите обсъдиха този въпрос. 

• Постъпила е докладна записка от кмета на Благоево, господин 

Момчил Мизурски, досежно ремонт и възстановяване на съоръжения, 
които са били унищожени при пътно-транспортно произшествие. 
Разпределена е тази докладна записка и е била на вниманието на 
постоянните комисии и е постъпила информация, че ще се извърши ремонт 
от ОП „Ремонтстрой“.; 
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• Постъпило е предложение от общинските съветници от групата 
на БСП в Общински съвет Разград относно осигуряване на средства от 
бюджета на Община Разград за 2018 година за изграждане на система за 
мониторинг на качеството на въздуха. Разпределено е това предложение на 
ресорните комисии и беше включено в процеса на обсъждане и приемане 
на бюджета, като има и отговор от кмета на общината от 19.01.2018 година 
по поставения въпрос.; 

• Постъпило е предложение от Тодор Мадолев, Директор на 
Театрално-музикалния център Разград относно финансиране и осигуряване 
на подкрепа за важни проекти, свързани с културните и исторически 

традиции и дадености и е разпределено на ресорни комисии бюджет и 

култура още от края на месец декември и е включено в процеса на 
обсъждането и подготовката на бюджета.; 

• Постъпило е писмо от господин Матьо Неделчев, във връзка с 
други предходни писма относно проблеми свързани с училището в село 

Осенец и данни за неправомерно управление на имущество на училището 

и общинско имущество. Разпределено е по надлежния ред на ресорните 
комисии.; 

• Постъпило е писмо от Областния управител на Разградска 
област, господин Гюнай Хюсмен на 17 януари относно това, че е издадена 
заповед във връзка с изпълнение на решение на Общото събрание, от която 

заповед само ще зачета,че „делът на Община Разград се увеличава в 
Асоциацията на 34,78% и е почти колкото държавния дял.“ . това е във 
връзка с до болка познатата ни тема за промени в състава на Асоциацията. 
И още едно писмо от Областния управител пак по този въпрос, с което той 

ни информира за приетите решения на Общо събрание на Асоциацията на 
11 януари 2018 година, които са разпределени на ресорните комисии.; 

• Постъпило е предложение и възражение от Директора на ДГ 

„Иглика“ с.Осенец и Кмета на с. Осенец господин Димитров относно 

решение на Общински съвет Разград на сесията на 21.12.2017 година, 
касаещо закриването на ДГ „Иглика“. Разпределено е по надлежния ред на 
ресорни комисии, които ще се занимаят и за се занимали с този въпрос. 
Съответно и допълнителни възражения от 11 януари, подписани също от 
Директора и Кмета, които са разпределени на ресорните комисии и 

подписка за подкрепа на това възражение.; 
• Постъпило е предложение от господин Ангел Павлов относно 

връчване на Наградата на българските журналисти на Община Разград. 

Днес беше извършено това връчване, но ви информирам, че в 
деловодството на общината по надлежния ред е постъпило 

предложението.; 

• Постъпило е уведомление от Кмета на общината, господин 

Василев, с което ни информира, че в изпълнение на точка 11 от Решение № 

494 от 21.12.2017 година е сключен договор с госпожа Любляна Станчева 
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Метева, определена със същото решение за ликвидатор. Вече имахме 
сезиране от ликвидатора по някои въпроси на дружеството.; 

• Информирам ви и за постъпило предложение от Румяна 
Балтова, Кмет на с. Просторно относно процедура за възлагане на 
автобусни линии, което е от 18 януари и е възложено на съответните 
комисии, които се занимават с този въпрос.; 

• Друго предложение от господин Ангел Павлов, което касае във 
връзка с предстоящото честване на Деня на града ни да бъдат удостоени 

със звание и сочи конкретни кандидатури. Още на 4 януари сме 
разпределили това предложение на комисията по култура, която го е 
разгледала. Във връзка с удостояване с най-високото звание на Община 
Разград и е разгледано в комисията по култура.; 

• До Кмета и до Председателя на общинския съвет, респективно 

до общинския съвет е постъпило предложение от Оля Недкова относно 

предоставяне на помещение за обучение по метода Монтесори, отговарящо 

на стандарти за детска градина. По надлежния ред това предложение е 
разпределено на комисии, които са се занимали с този въпрос.; 

• Постъпил е отчет за дейността на комисията за финансово 

подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми от Председателя на 
комисията, което е разпределено на ресорната комисия, която ще го 

разгледа и ще го обсъди по надлежния ред.; 

• Постъпило е писмо от Кмета на общината, господин Василев 
относно заплащане на такси по чл.72 от Закона за местните данъци и такси 

за площи частна общинска собственост, които са били включени в 
активите на „Общински пазари - Разград“ ЕАД на 5 януари във връзка с 
писмо от 20.12.2017 година. на 9 януари е разпределено това писмо на 
ресорните комисии по собственост и по законност, които са се занимали с 
него.; 

• От Кмета на общината е постъпило писмо на 4 януари досежно 

предложението на господин Стефан Райчев за основаване на ДЮШ по 

футбол за деца само от Община Разград и е представено становище, което 

е предоставено и на господин Райчев и съответно е разпределено и 

разгледано от ресорната комисия за младежта и спорта.; 
• Постъпила е молба господин Васил Тончев Николов от град 

Разград, които поставя въпроса за продължаване на срок на настанителна 
заповед и тази молба е разпределена по надлежния ред на ресорните 
комисии по собственост и по законност.; 

• Постъпило е писмо от Директора на училище „Христо Ботев“ 

Разград, господин Стойчев относно подкрепа финансова за извършване на 
ремонт, което вече е факт с приемането на бюджета е разпределено на 
ресорните комисии.; 
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• Постъпило е писмо от господин Симеон Николаев Николов от 
град Разград относно изграждането на скейт площадка в град Разград. 

Разпределена е тази молба на ресорни комисии по устройство на 
територията и за младежта и спорта на 15 януари, които по нататък ще се 
занимаят с този въпрос.; 

• Постъпило е предложение относно кандидатурата на господин 

Красен Иванов за удостояване със званието Почетен гражданин, което е 
разгледано по надлежния ред и общинският съвет на тържествената сесия 
се произнесе по това предложение. 

Това са материалите, които са постъпили през отчетния период. 

Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието на Общински 

съвет – Разград в 17:31 часа. Благодаря Ви. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /П/ Не се чете 
                                                                           / Стоян Ненчев / 

 

 

           ПРОВЕРИЛ       СЕКРЕТАР:  /П/ Не се чете 
                /Владимир Димитров/
      

 

 

 

 


