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ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ - РАЗГРАД 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 39 

 

 

 
 От проведеното заседание на Общински съвет - Разград на 27.03. 

2018 година, от 13.30 часа, в зала 1101 на общината. 
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха  29. 

Заседанието на ОбС започна работа с регистрирани 28 общински 

съветници. 

В хода на заседанието се включи общински съветник Хами Хамиев. 
По уважителни причини отсъстват общинските съветници Валентина 

Френкева, Владимир Димитров, Милена Орешкова и Фатме Емин. 

 

/ 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 28 

общински съветници. На лице е необходимият кворум и общинският съвет 
може да започне своето заседание. Моля сътрудниците от звеното на 
общинския съвет да приканят вносителите на докладни записки за 
днешното заседание да заемат местата си в залата. Уважаеми съветници, 

съгласно чл.54 ал.7 и ал.8 от нашия правилник, в определения срок е 
постъпило заявление от господин Маню Манев, който желае да се 
възползва от възможността да направи изложение пред общинските 
съветници. Господин Манев е в залата и съобразно нашия правилник преди 

заседанието на общинския съвет да започне по същината си, той има 
възможност да направи своето изложение. Заповядайте, господин Манев. 
Пак Ви припомням, че трябва до пет минути да се вместите във Вашето 

изложение, съгласно изискването на правилника.  
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Г-н Маню Манев – гражданин на град Разград 

Да, благодаря. На 27 февруари миналата година, а миналият месец, 

се изказах в общинското събрание, обаче господин кмета незнам защо не 
присъства тук, ме обвини че не съм го търсел. Това абсолютно не е вярно. 

Значи, точно на 22 декември аз поисках да се срещна лично с него, 2015 

година. Но уви, той не ме прие. На 30 март 2017 година той ме прие. Значи, 

мога да Ви предоставя само някои неща, които поискахме от него. 

Закриване на сектите…. на Яхова и други секти. Значи поискахме 
официално разглеждане, сектите, а извинете, имам пет минути, а аз губя 
времето си. Значи поискахме разглеждане на решението на общинския 
съвет на предишния кмет как по какъв начин са дадени тези гори в 
Пчелина. Но уви, не получихме никакъв отговор. Значи, по принцип 

питаме, господин Кмете, какво става с жк „Орел“ с неговите там работи? 

Защо 2010 година Вие обещахте да се сложи в Лудогорието, т.е. министър-

председателят обеща да се сложи в Лудогорието 4 милиарда и 900 милиона 
лева, но уви. Значи 2010 година говорим, за 2010 година господин 

министър председателят обеща 17 милиарда 890 милиона лева във Видин. 

Уви, къде, що? Господин Кмете, защо вашите хора не отговарят? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Пак ли аз? 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на град Разград 

 Да, Вие господин Кмете. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Добре. 
 

Г-н Маню Манев – гражданин на град Разград 

 Значи, защо едва от европейските пари се използват 30% от общо 

100%, които са дадени. Значи, това означава…. 

 

/Реплика на общински съветник Иво Димитров/ 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на град Разград 

Момент, извинявайте, господин Председател на Вашата 
парламентарна група. 

 

/Смях в залата/ 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на град Разград 

Значи, даже и с 65% от европейските фондове влизат в София, 5% 

във Варна, 8% в Пловдив, 9% в Стара Загора, 8% в Благоевград, 3% в 
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останалите области. Ние питаме, защо, господин Кмете, /не се разбира/. В 

смисъл, смисълът е такъв, че ние не попадаме в тези 8 области. Значи, до 

колкото имам някаква официална информация трябва да бъдат в картата на 
България от 6 до 8 области. Това са Пловдив, Бургас, Стара Загора, София, 
Варна, Благоевград, Търново и евентуално, казвам евентуално, ако 

министър председателят се съгласи, Русе. Значи, господин Кмете, значи, 

защо не се строи, давам Ви просто едно начинание, което е безплатна идея 
от нашата политическа формация, което е да започне да се строи 

плавателен канал Русе – Варна – Търговище – Разград. Значи, ние сме 
твърдо против влизането в Еврозоната и Шенген. Да не се повтори 96-та 
година Жан Виденов 2. Защото това такава информация ние имаме. Защото 

ако ние влезем в Европейския съюз. Значи, искам да Ви припомня много, 

защо сега става въпрос за заместник кмета господин Ердинч Хасанов. 
Искаме да попитаме, господин Кмете, не него, а Вас лично, защото имаме 
някаква пълна информация, просто само питаме, не обвиняваме никого, че 
се готви продажбата на киното в село Ясеновец разпердошотони, това 
означава на разни.. Така, значи, ние питаме колко апартамента има 
притежава Община Разград, общински апартаменти? 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Манев, трябва да се ориентирате към приключване. 
 

Г-н Маню Манев – гражданин на град Разград 

Да, свършвам, за секунда само. Извинявам се, просто да си го 

доизкажа тази информация. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Давам му от моите пет минути. 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на град Разград 

Не, нежелая. Само няколко секунди. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Манев, не се разсейвате от репликите. Довършете си 

изложението. 

 

Г-н Маню Манев – гражданин на град Разград 

Добре. Благодаря Ви, господин Председател. Искаме да попитаме 
защо в общинските апартаменти тънат в мизерия и нищета? Значи, там се 
събират наркомани и клошари. Благодаря за информацията. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Поставихте въпроса. Благодаря Ви. 
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Уважаеми съветници, 

В материалите, които са ви раздадени са включени докладни записки 

и е предвидено да бъдат обсъдени и текущи въпроси. Междувременно в 
определените от закона и правилника срокове постъпиха питане от 
общинския съветник Таня Тодорова, което е предоставено по надлежния 
ред на Кмета на общината и също и искане за включване в днешния дневен 

ред допълнително на докладни записки. Пристъпваме към обсъждане на 
дневния ред за днешното заседание на общинския съвет. Имате думата. 
Господин Божинел Христов, по реда на постъпването. Заповядайте. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Уважаеми господин Председател, 

На проведеното заседание на постоянната комисия по устройство на 
територията се взе решение да подкрепим Декларация в защита на 
автомагистрала „Хемус“. В тази връзка аз съм подготвил Декларация, но 

не я виждам в дневния ред, т.е. тя влезе по извънредния способ. Видях, че 
декларацията е включена в материалите, но тя би трябвало да влезе по 

съвсем друг ред. И Ви моля също да я подложите на гласуване за влизане в 
дневния ред. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, благодаря Ви. Материалът, който е изготвен от Председателя на 
комисията по устройство на територията беше разгледан на заседание на 
тази комисия и е включен в материалите за днешната сесия и е раздаден на 
общинските съветници. Той е с вх.№ 192 и е включен в точка първа 
Докладни записки, тъй като се предлага приемане на Декларация. Но ако 

някой счита, че със специално решение трябва да бъде включена тази 

декларация като отделна точка и да бъде записано в дневния ред, че 
отделно от докладните записки и проекти за решение следва да бъде 
записано Декларация, може да го направим. Други желаещи по дневния 
ред, има ли? Заповядайте, госпожо Радославова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, господин Ненчев. Във връзка с предложеният Ви 

дневен ред и по скоро с материалите, които като общински съветници 

получихме за разглеждане на днешното заседание в мен възникна един 

въпрос. Искам да напомня на общинските съветници, че на миналото 

заседание на общинския съвет Вие бяхте вносител на докладна записка с 
вх.№ 120. В хода на дискусията, която протече във връзка с тази докладна 
записка, която беше наистина много активна и обстойна, беше получено 

предложение, направено от общински съветник Калоян Монев, във връзка 
с оттеглянето на тази докладна записка. Вие, като Председател обаче, не го 

подложихте на гласуване и така не дадохте възможност на общинските 
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съветници да се произнесат с решение по това предложение. И след това 
обаче, направихте предложение от свое име, а именно за оттегляне на 
следващо заседание на тази докладна записка с вх.№ 120, на която Вие сте 
вносител. Моят въпрос е защо тя не присъства на днешното заседание, 
което е следващото в материалите, които предстои да разгледаме на 
сесията. Благодаря Ви. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Така както Вие споменахте, госпожо Радославова, по този въпрос 
общинският съвет реши произнасянето да бъде на следващо заседание. И 

за това дали на това заседание или на друго заседание, допълнително ще се 
прецени след като бъдат проведени съответните консултации с 
ръководителите на групи съветници, с председателите на постоянни 

комисии, въз основа на проведената дискусия. Други предложения по 

дневния ред, има ли? Заповядайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Уважаеми колеги, 

Уважаеми господин Председател, 

Вие казахте в началото, по извънредния способ са внесени няколко 

документа. Единият от тях е докладна записка с номер 198 и моля да бъде 
подложена на гласуване за включването й в дневния ред. Благодаря. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Тази докладна записка с вх.№ 198 е раздадена своевременно от 
звеното на общинския съвет и общинските съветници разполагат с нея. 
Представени са и допълнителни материали. Заповядайте, господин Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Благодаря, господин Председател. Аз имам връзка към вносителите 
на тази докладна записка. Освен политическата реклама, която си правят, 
има ли някакви основания тя да се разгледа по извънредния способ, а не 
беше предложена на постоянните комисии за съгласуване? Благодаря. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

От вносителите, кой ще отговори? Госпожа Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Основанието е, всички знаем, че изтича срокът, в който, съгласно 

взетото решение за закриване на детските градини, те трябва да освободят 
сградите и всички произтичащи от това действия. Междувременно беше 
получено и писмото от Омбудсмана на България госпожа Мая Манолова и 

в тази връзка беше решено да бъде внесена тази докладна. Благодаря.  
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Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Уточняващ въпрос имам.   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, заповядайте. 
 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Не чух отговор каква е причината да влезе по извънредния способ, а 
не на комисии. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, уточнете отговора си и в тази част. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Аз мисля, че ги изясних причините. Писмото на госпожа Манолова, 
което пристигна по-късно и съответно беше необходимо малко време за 
подготвяне на докладната, в която да се търси отговори на поставените от 
госпожа Манолова въпроси. А междувременно има и други обстоятелства, 
които ще станат ясни малко по-късно в дискусията. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други предложения по дневния ред, има ли, уважаеми съветници? 

Не виждам. За това преминаваме към определяне на дневния ред на 
днешното заседание. Най-напред ще подложа на гласуване предложението 

на Председателя на комисията по устройство на територията в днешното 

заседание да бъде включен и проекта за Декларация, който е оформен като 

докладна записка по своята същност за включване в днешното заседание 
на общинския съвет. Обявявам режим на гласуване дали да бъде включена 
докладната записка и проекта за Декларация, предложен от господин 

Божинел Христов. Моля гласувайте. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Не сте обявили дежурния секретар на сесията. Знаели се? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. Благодаря Ви. Пропуснах да Ви уведомя, макар че по принципа 
на ротацията днес дежурен секретар ще бъде Таня Тодорова. 

 

С 23 гласа „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, 

предложението на Председателя на комисията по устройство на 

територията за включване в дневния ред на проект за Декларация се 
приема. 
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Преминаваме към гласуване на предложението на група съветници, 

представено от единия от вносителите общинският съветник Елка 
Неделчева, в дневния ред на днешното заседание да бъде включена и 

докладната записка с вх.№ 197, която Ви е раздадена. А, извинявайте с 197 

е внесено предложението, мотивационното предложение и 198 е 
входящият номер на самата докладна записка. Обявявам режим на 
гласуване. Моля гласувайте. 

Докладна записка от общински съветници от Общински съвет – 

Разград 

Относно: Частична отмяна на Решение № 478 по Протокол № 

35/21.12.2017 год. и формиране на групи на Детска градина „Митко 

Палаузов“ с. Киченица в с. Липник и на Детска градина „Здравец“ с. 
Гецово в с. Осенец. 

 

С 16 гласа „ЗА“, „против“ – 5, „въздържали се“ – 6, и това 

предложение за включване в днешното заседание на тази докладна 

записка с вх.№ 198 се приема. 

 

Колеги, питането е внесено в съответствие с правилата и то следва да 
бъде включено в дневния ред. За това и аз го обявявам като точка от 
дневния ред. И след проведеното гласуване дневния ред за днешното 

заседание включва: 
1. Докладни записки. 

2. Приемане на Декларация на общинския съвет. 
3. Питане на общински съветник. 

4. Текущи. 

 

Преминаваме към обсъждане и разглеждане на материалите по 

утвърдения дневен ред. Най – напред ще поставя на разглеждане докладна 
записка, която е с вх.№ 158. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Не сме приели дневния ред в цялост, господин Председател. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, и по правилата на гласуването ще трябва да се произнесем още 
веднъж по така определение вече с гласуването дневен ред. Моля 
гласувайте проекта за дневен ред. 

 

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

дневният ред е приет. 
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ТОЧКА ПЪРВА 

ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ 

 

 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, искате да направите предложение ли? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да. Предлагам докладна записка с вх.№ 198 да бъде разгледана като 

първа на днешното заседание. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, след като утвърдихме дневния ред, има предложение от 
общинския съветник Елка Неделчева за промяна в реда на разглеждане на 
докладните записки. Не по хронологичния ред, който е отбелязан с 
входящите номера, а най-напред да бъде включена докладната записка и 

общинският съвет да разгледа докладна записка с вх.№ 198. Има ли някой 

желаещ да изрази противно становище. Не виждам. Преминаваме към 

гласуване на предложението на общинския съветник Елка Неделчева най-

напред по точка първа от заседанието на общинския съвет Докладни 

записки, да бъде разгледана докладна записка с вх.№ 198 от 2018 г. Моля 
гласувайте. 

 

Със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 7, „въздържали се“ – 3, се приема 

предложението на общинския съветник Елка Неделчева най – напред 

да бъде разгледана докладна записка с вх.№ 198. 

 

С Т А Т И Я 1 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Както вече стана ясно, тази докладна записка с вх.№ 198  е внесена 
по извънредния способ.  

Докладна записка от общински съветници от Общински съвет – 

Разград 

Относно: Частична отмяна на Решение № 478 по Протокол № 

35/21.12.2017 год. и формиране на групи на Детска градина „Митко 

Палаузов“ с. Киченица в с. Липник и на Детска градина „Здравец“ с. 
Гецово в с. Осенец. 

За това предоставям думата на вносителите да представят докладната 
записка. Кой от вносителите ще я представи? Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 
 



9 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 

Уважаеми общински съветници, 

С решение № 478 по протокол № 35/21.12.2017 год. на Общински 

съвет-Разград са закрити, считано от 01.04.2018 год., ДГ „Шесте 
ястребинчета”, с. Липник с адрес: Община Разград, ул. „Бузлуджа”, № 7 и 

ДГ „Иглика”, с. Осенец с адрес: община Разград, с. Осенец, ул. „Петко 

Пенчев”, № 1. 

 Със същото решение е разпоредено сградният фонд на закритите 
детски градини да се отпишат от баланса на отдел „Образование” и да се 
впишат в баланса на Община Разград. Уредени са и други въпроси относно 

материално-техническата база, наличния инвентар и трудовите отношения 
на работещите в закритите детски градини. 

 Действащата правна уредба позволява формирането на групи в 
детските градини и при недостатъчен брой деца. 
 Съгласно чл.59 от  Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС 

№ 219 от 20.10.2017 год., при недостатъчен брой деца за формиране на 
група в общинска детска градина, с решение на общинския съвет в 
населеното място може да се формира само една група с минимум 6 деца, 
когато групата е единствена за съответното населено място. 

 След приемането на решение № 478 по протокол № 35/21.12.2017 

год. в Общински съвет - Разград постъпи предложение от омбудсмана на 
Република България госпожа Мая Манолова за преразглеждане на 
решението и намиране на възможности да бъде запазено съществуването и 

функционирането на детската градина в с. Осенец. В предложението си 

омбудсмана на Република България подчертава, че в през м. юли 2017 год. 

Министерският съвет е приел Механизъм за съвместна работа на 
институциите по обхващане и задържане в образователната система на 
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, което 

предполага подкрепа за училищата и детските градини в малките села. 
Подчертава се , че обхватът между 4 и 7 години е ключов за успешната 
интеграция в училищното образование, особено за децата от уязвимите 
групи, за които майчиният език не е български, както и че закриването на 
учебни заведения е в пълна противоположност с цялостната политика, 
която се води в момента от парламента, правителството и от 
ангажиментите на всички останали институции.  

 Общинският съвет споделя становището на омбудсмана на 
Република България и също  счита, че  запазването на предучилищното 

образование в селата Липник и Осенец е от изключително важно значение  
за постигане на целите на държавната политика в тази област. Затова 
трябва да се използват всички възможности, които дава действащото 

законодателство. При наличие на съществуващи сгради и оборудване за 
детски градини в тези села е необходимо да се приложи механизмът за 
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създаване и функциониране на групи при условията на чл.59 от Наредбата 
за финансиране на институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, приета както казах вече с ПМС № 219 от 
20.10.2017 год. Тези групи ще са част от ДГ „Митко Палаузов” с. Киченица 
и ДГ „Здравец” с. Гецово, на които съгласно решение № 478 по протокол 

№ 35/21.12.2017 год. се предава материално-техническата база, наличния 
инвентар и съществуващата документация. Това определя и намаляването 

на разходите за функционирането и дейността на тези две групи. 

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 23 от 
ЗМСМА, чл.59 от Наредбата за финансиране на институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 
20.10.2017 год., във връзка с чл.10, ал.2 от Наредба № 9 от 19.08.2016 год. 

за институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, и тук правя предложение за допълване на основанията, и във 
връзка с чл.310 ал.5, чл.311 ал.2 т.3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, предлагаме на Общинския съвет да вземе 
следното решение: 
 

 1/Отменя т.1.1 и т.2.1 от решение № 478 по протокол № 

35/21.12.2017 год. на Общински съвет-Разград. 

 2/Формира група  в общинска детска градина ДГ „Митко Палаузов”, 

с. Киченица с адрес на сграда, в която ще се провежда обучението :община 
Разград,с. Липник, ул. „Бузлуджа”, № 7. 

 3/ Формира група  в общинска детска градина ДГ „Здравец”, с. 
Гецово с адрес на сграда, в която ще се провежда обучението: община 
Разград, с. Осенец, ул. „Петко Пенчев”, № 1. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Завършихте ли, госпожо Неделчева? Във връзка с допълнението, 

което направихте, ако съм успял правилно да го запиша, Вие посочихте 
чл.311 ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование. Така 
ли е? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 

Значи, още горе в първата част на докладната, допълвам от Закона за 
предучилищното и училищното образование чл.310 ал.5, чл.311 ал.2 т.3 от 
Закона за предучилищното и училищното образование, а над диспозитива 
основанията, тъй като го има чл.311, допълвам чл.310 ал.5. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Къде е това горе? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 
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Основанията преди диспозитива. Във връзка с гореизложеното и на 
основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 23 от ЗМСМА, тук съществува чл.311, за това 
допълвам и чл.310 ал.5. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

За да стане ясно на всичките съветници, ще трябва да посочите в 
обстоятелствената част или в мотивната част на решението. На коя 
страница? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 

Значи, първото допълнение е на страница втора. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. И кой абзац? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 

Абзацът преди решение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Който започва с думите „Във връзка с гореизложеното“? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 

Да, този абзац, който започва с „Във връзка с гореизложеното“. И 

там допълвам, след думата предучилищно и училищно образование, 
запетая „във връзка с чл.310 ал.5, чл.311 ал.2 т.3 от Закона за 
предучилищно и училищно образование“, предлагаме общинският съвет да 
вземе следното решение. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Успяха ли общинските съветници да си запишат? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Ние не разбрахме къде трябва да е това нещо. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 

Страница втора, в абзаца преди решение. Абзацът, който започва 
„Във връзка с гореизложеното“, където се изброяват основанията и там 

допълвам тези членове. Добре, още веднъж изчитам целия абзац какъв вид 

ще придобие след внесената от мен корекция. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Бавно, ясно, за да могат да се ориентират общинските съветници. 
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 

Добре. Говоря за абзаца на страница втора, преди решение, 
придобива следния вид: 

„Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 23 

от ЗМСМА, чл.59 от Наредбата за финансиране на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС 

№ 219 от 20.10.2017 год., във връзка с чл.10, ал.2 от Наредба № 9 от 
19.08.2016 год. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование и във връзка с чл.310 ал.5, чл.311 ал.2 т.3 от 
Закона за предучилищното и училищното образование, предлагаме на 
Общинския съвет да вземе следното“. Това е целият абзац след редакцията. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Така, сега пояснете другата част от предложението Ви. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 

И на страница трета, абзаца преди реши, чета вида, който ще 
придобие с допълнението: 

„Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1 т.8 и т. 23 

от ЗМСМА, чл.310 ал.5, чл.311 ал.2 т.3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл.59 от Наредбата за финансиране на 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 
приета с ПМС № 219 от 20.10.2017 год., във връзка с чл.10, ал.2 от Наредба 
№ 9 от 19.08.2016 год. за институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование Общински съвет – Разград реши:“ Това е с 
допълнението редакцията, която предлагам. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, имате възможност да поставяте въпроси по 

докладната записка. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 

Господин Димитров, може ли по процедура? Тъй като тук са 
представители и на село Осенец и кмета на Осенец, който има право във 
всяко едно заседание да взема отношение по разглеждани различни 

въпроси, аз предлагам, ако колегите приемат, да му дадем думата, за да 
така внесе малко яснота по някои обстоятелства, които са настъпили в 
последните дни. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, нашият правилник изрично е предвидил, че 
кметовете на населените места имат право да се изказват и да изразяват 
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становище, така че не е необходимо специално и формално решение на 
общинския съвет дали да се разреши на кмета на село Осенец да се изкаже 
или не. Ако той желае и наистина е тук в залата, може да участва 
пълноценно в дискусията, която ще премине в два етапа: първо, въпроси 

към вносителя и след като се изчерпат въпросите ще преминем към 

разискване, становища и предложения по проекта за решение. 
Сега ще пристъпим, освен Вие правите предложение да се даде 

възможност на други лица, извън кмета на населено място, да участват в 
дискусията? Няма такова предложение. 

Пристъпваме към обсъждане на тази докладна записка и най-напред 

ще дадем възможност да бъдат поставени въпроси към вносителя. 
Заповядайте, господин Иванов. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря, господин Председател. Аз имам един въпрос към 

вносителите и към госпожа Неделчева и към Вас, и Вие сте един от 
вносителите на тази докладна. Кое е това постановление на Министерски 

съвет номер 219 от 20.10.2017 година, което Вие така многократно 

цитирате в докладната? В сайта на Министерски съвет е качено съвсем 

различно постановление, което е от 5 октомври, а не от 20-ти. Не мога да 
го намеря това от 20-ти. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 

А, само секунда, бих желала да направя справка за дата. Иначе 
номера на постановлението е това и члена, който цитирам е абсолютно 

този чл.59.  

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Аз не мога да разбера дали датата е 20-ти или постановлението е 219. 

Те се уповават на постановлението. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Ами да си отстранят техническата грешка тогава, след като е 
написана и датата, нали. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 

Да, да абсолютно сте прави колеги, но просто ми трябва малко време 
технически да направя справка за постановлението. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Може ли аз, докато прави справка една част от вносителите…..? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Ще може, ще Ви дам думата. Само искам да продължа това, което 

каза и колегата Монев. Нормативните актове на Министерския съвет, 
специално постановленията, се приемат под номерация и е достатъчно по 

Закона за нормативните актове и Правилника за неговото приложение, да 
се посочи номера на постановлението и годината. Има две дати, както вече 
се спомена – деня на заседанието на Министерския съвет, на което то е 
прието, който също е относим момент и деня, в който е обнародвано в 
Държавен вестник, съответно броя и датата на обнародване в Държавен 

вестник. Но още веднъж подчертавам, достатъчно е при приемането на 
юридически актове, на който и да е орган, да се посочи или 

наименованието на закона или номера на постановлението на 
Министерския съвет от годината, в която то е прието, за да е 
индивидуализиран достатъчно ясно съответния нормативен акт. 
Заповядайте, госпожо Радославова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Ненчев, във връзка с тази докладна, тъй като това, което ни 

предлагате като решение да вземем на тази сесия е частична отмяна на 
наше решение от 21.12.2017 година, но тази докладна влиза по 

извънредния способ. Сега, не всеки има възможност да погледне какво е 
точно това решение, какво включва то и ние какво трябва точно да 
отменим от него. Така че, ще помоля звеното да ни предоставят Решение 
№ 478 по Протокол № 35, за да можем наистина да сме адекватни, когато 

се произнасяме по проекта за решение, който ни предлагате. Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, 

Постъпило е предложение от общинският съветник Надежда 
Радославова, в хода на дискусията да бъде предоставено копие от 
решението. От диспозитива ли искате, госпожо Радославова, или от цялото 

решение? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Хубаво е в цялост да имаме докладната. Всъщност интересувани 

това, което в крайна сметка влиза в сила и сме взели като решение в 
диспозитива. Да, благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Има ли общински съвтеник, който да изразява друго становище. 
Заповядайте, колега Монев. 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Аз не желая копие от това решение, тъй като го имам. Благодаря. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Но виждам, че другите съветници не декларират, че разполагат с 
него. Във връзка с това предложение, за да може общинските съветници да 
се запознаят с всички факти и обстоятелства обявявам 10 минути почивка, 
през което време звеното на общинския съвет ще размножи в 33 

екземпляра мотивната и диспозитивната част на посоченото в докладната 
записка решение 478. 28, още двама съветници казват, че разполагат с 
решението. Така 22. Други някои? Значи звеното ще направи 22 копия от 
решението. 10 минути почивка. 

 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Уважаеми колеги, решението на общинския съвет под номер 478 от 
21.12.2017 г. е предоставено на общинските съветници и за това 
продължаваме работата по тази докладна записка. Приканвам общинските 
съветници, които искат да поставят въпроси да дадат знак. Заповядайте 
колеги. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 

 Може ли първо да дам отговор на въпроса, който ми беше поставен 

от колегата за датата на постановлението? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Заповядайте за отговор. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 

 Заседанието на министерския съвет е проведено на 5 октомври, но е 
обнародвано на 20 октомври в Държавен вестник. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Има ли други съветници, които желаят да поставят въпроси по тази 

докладна записка?  

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Да има, само че не сме се събрали все още всичките. Тя е полу 

празна залата. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

В залата виждам…. 
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Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

В момента не ни трябва кворум. В момента ни трябват общинските 
съветници, които искат да вземат отношение и участие в дискусията. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Четири места виждам празни. Времето за почивка изтече. Моля 
звеното още веднъж да прикани, ако има общински съветници във фоайето 

и желаят да заемат местата си, да го направят. Заповядайте, господин 

Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да наруша неловкото мълчание. Очевидно общинските съветници 

нямат въпроси и Ви моля да преминем към обсъждане.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Аз все пак ще попитам още веднъж. Има ли общински съветници, 

които желаят да поставят въпроси? Не виждам такива. Преминаваме към 

дискусия с излагане на мнения и съображения по докладната записка. 
Заповядайте, който желае може да го направи и да подаде знак. Давам 

думата на общинския съветник Иво Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Уважаеми господин Председател, 

Аз искам да попитам, все пак, защо ние ще разглеждаме докладна 
записка, която касае частично отменяне на взето от общинския съвет 
решение? На последната комисия по законност, постоянната комисия прие 
решение, с което задължи своя Председател да внесе за това заседание 
докладна записка за пълното отменяне на решението за закриване на двете 
детски градини. Ако той е изпълнил това свое задължение, би трябвало да 
има постъпила докладна записка, която решава и този проблем, вместо да 
чоплим и да търсим решение за, частично решение на проблема с децата в 
Липник и в село Осенец. питам, има ли при Вас постъпила докладна 
записка и защо не я разглеждаме? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Димитров, до настоящия момент преди откриването на 
заседанието на общинския съвет днес, не е постъпвала в деловодството на 
общинския съвет докладна записка за пълна отмяна на посоченото 

решение. Това е, което мога да Ви отговоря. Други въпроси, има ли 

колеги? Няма. Давам думата за становища, мнения и съображения. 
Заповядайте, госпожа Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“, вносител 
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Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги, 

Аз така като допълнение към мотивите, които изложих искам да 
кажа, че внимателно проучих подобна практика и в други общини. Тъй 

като и докладната и решението, което беше взето през месец декември 

беше мотивирано с оптимизация на предучилищната мрежа, с точно такъв 
мотив са вкарани и приети от общинските съвети, вкарани докладни 

записки и приети решения от общинските съвети на Бургас, на София, 
Софийска община, на Казанлък. Може би има и други, аз спрях до само 

тези три общини, в които с мотива оптимизация на училищната мрежа са 
взети точно такива решения за сливане на детски градини и една от които, 

явно по-малката градина става филиал на градината майка. Така че това не 
е прецедент и подобна практика съществува и мисля, че ние като 

общински съветници можем спокойно да стъпим на тази практика. А по 

отношение, незнам кмета на Осенец той сигурно също ще вземе 
отношение по докладната, но искам да кажа, че има абсолютно така 
стабилно основание ние да искаме да направим тази промяна и децата от 
двете села да останат в сградите, в които до сега са били. Например в село 

Осенец, информацията, която вероятно ще потвърдят и кмета на селото и 

хората, които са дошли, само през миналата седмица са подадени осем 

молби от родители за записване на още осем деца в тази детска градина. 
Има такъв интерес заявен и от още три, четири деца от село Дряновец. 

Съжалявам, разбрах, че кмета на Липник има някакви неотложни 

ангажименти, в момента го няма, незнам каква е ситуацията в Липник. Но 

аз мисля, че при толкова деца е просто престъпно от наша страна ние да ги 

оставим да пътуват в съседно село, след като те дори една пълна група ще 
направят в случая. Но по обясними причини, значи молбите на родителите 
са подписани, те не са приети, защото детската градина в Осенец, знаете в 
момента е в такава ситуация, в която са започнали действия по изпълнение 
на предходното решение и казвам това, за да могат колегите общински 

съветници с чиста съвест да вземат решението да подкрепят докладната, 
при наличие на толкова деца, които ще посещават там в самото село 

филиала на тази детска градина или изнесената група, ако трябва да 
ползвам друг термин. Аз мисля, че това ще е едно добро решение, защото и 

когато обсъждахме докладната за закриване, аз казах, че децата от тези две 
села ние ги поставяме в абсолютно неравностойно положение в сравнение 
с децата от други населени места, които ще имат възможността да 
посещават редовно градината в своето село, няма да имат проблеми с 
пътуване в зимни условия, виждате тук в последните и миналата седмица 
какви бяха ситуациите с пътищата и е просто безумно да се мисли, че 
примерно в такава снежна обстановка някой ще тръгне да си пусне детето 

да пътува, за да стигне до съседното село в детската градина. Говорим за 
деца на две, три, четири, пет години. Освен това, колеги, след няколко 
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докладни днес е представено да приемем план за дейности, свързани с 
подкрепа на личностното развитие. В този план, ако сте го разгледали 

внимателно, има също една от мерките и дейностите за осигуряване на 
условия за пълен обхват на децата и учениците и предоставяне на равен 

достъп до образование. И аз мисля, че това, което предстои да вземем като 

решение, ако подкрепите докладната ни, е точно ще изпълним една от тези 

мерки в този план, който всъщност е разписан и предложен на нашето 

внимание, съгласно наредбата за приобщаващо образование, по която 

работят всички институции в системата на предучилищното и училищното 

образование. И аз наистина се обръщам към всички колеги, независимо от 
партийните си пристрастия, независимо от личните си пристрастия, нека 
по съвест да гласуват. Аз мисля, че при тези обстоятелства, които са на 
лице спокойно могат да подкрепят докладната записка. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Има ли други желаещи да изразят становище? Не виждам желаещи. 

Заповядайте, госпожо Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, господин Ненчев. Първо искам да кажа на госпожа 
Неделчева, че определено съвестта ми не е мръсна, след нейните призиви 

да гласувам с чиста съвест. Разбира се, че винаги го правя по този начин. 

Сега за общинските съветници в цялост, бих искала да обърна внимание, 
че ни се предоставя една докладна записка, която уважаеми колеги, е 
пълна с пропуски, технически, правописни грешки и е подписана от двама 
директори на общински училища, което за мен наистина е изумително. Да, 
в писмото си, с което подробно се запознах, Мая Манолова казва, че 
приоритета в националната политика и на правителството е образованието. 

Но, нещо, за което много ясно трябва да се замислим и да отчетем е не 
количеството, а качеството на това образование. И точно за това става 
въпрос. Защото някак си много повърхностно ни се представят нещата. 
Ясно е защо е по този начин, защото тази докладна записка е плод на 
популизъм, абсолютен. Тук едни хора искат да ни убедят колко много са се 
загрижили за няколко деца. Всъщност техните мотиви са съвсем различни. 

Те са много прозрачни, изключително повърхностни за всички, които сме в 
тази зала. Трябва да си дадем ясна сметка, че решението, което сме взели 

вече, то е влязло в сила и фактически ще бъде изпълнено от първи април. 

Тази докладна записка и това решение, каквото и да е то от тук нататък, 

дори да бъде с положително становище, изразено от необходимото 

мнозинство от общинските съветници, има срок за влизане в сила. Отново 

ни поставяте в някакъв правен абсурд да отменяме нещо, което е вече 
съществуващо и няма как да го направим. Освен това вие не искате само да 
отменяме, това, което ни посочвате в заглавието на докладната записка 
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относно, т.е. частична отмяна на решение, вие искате и да разкриваме 
групи в определени села към определени детски градини. Тази докладна 
записка, така както ни е предложена няма много важни, съществени части, 

които трябва да има по принцип, т.е. атрибути, задължителни за всяка една 
докладна записка преди общинският съвет да се произнесе с решение, а 
именно първо че мотивите едно писмо от Мая Манолова, омбудсмана, не е 
достатъчно, още повече че това писмо касае единствено само детската 
градина в Осенец. там не става въпрос за детската градина в Липник. Но 

няма нещо много съществено. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Абе, не ги делете децата по села, бе. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля, не прекъсвайте изказващия се. Продължавайте, госпожо 

Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

И това е финансова обосновка. От нищо, с което аз се опитах за 
много краткото време, тъй като влиза по един много некоректен начин 

нещо, което е изключително важно, съществено и той наистина е прав 
колегата Монев, че няма как такова решение да се вземе, вкарано по 

извънредния способ, че наистина то трябва да мине през ресорните 
комисии, трябва наистина да бъдем запознати в подробности с всички 

елементи, които са необходими, за да се вземе адекватно решение. Но няма 
финансова обосновка. Никъде в докладната записка аз не видях какво ще 
струва откриването на тези две групи, които ни се предлагат в проекта за 
решение. И мисля си, че това е най-важната и съществена част от цялото. 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. За реплика, но пръв по време колегата Иво 

Димитров даде знак, след това ще дам думата за други реплики. 

Заповядайте, общинският съветник Иво Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не мога да приема някой да се обосновава с финансови аргументи, 

когато става дума за съдбата на деца. Още повече, госпожата има 
претенции да е била ръководител на незнам там какво за работа с деца, да 
бъде педагог. Едва ли когато е работила, финансовите аргументи са 
надделявали над това да получават децата от нея добро възпитание и добро 

обучение. Нека сега се държи по подобаващ начин и повече да не вкарва 
като водещ елемент финансовите параметри. Не може колкото и да струва, 
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една община като разградската, която има претенции от всякакъв вид да не 
може да намери необходимите финансови средства за решаване проблема 
на децата в две села на общината. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Давам думата за реплика на общинският съветник Елка Неделчева, 
след това ще Ви дам думата и на Вас, госпожо Радославова. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да, по повод, това което каза госпожа Радославова за финансовата 
обосновка, искам да внеса яснота. Колеги, детските градини в селата не са 
на делегирани бюджети. Техните бюджети са елемент от бюджета на 
функция „Образование“, касаеща детските градини. Така че винаги може с 
вътрешно преразпределение да се направи така че да бъдат обезпечени 

тези средства, които са необходими за обезпечаване изпълнението на 
решението, което надявам се, ще вземем днес. Аз само искам да посоча, 
пред мен е докладната за закриването на двете градини, в които са дадени 

финансови параметри по години какви са били разходите на тези градини. 

Ето виждам тук сега едната детска градина, по години, няма да ги 

изброявам всичките, вземам последната година 2017-та общо в лева 19 807, 

от които от местни приходи 2 283 лева. Колеги, забележете от общински 

приходи само 2 283 лева. Другата градина, при общо средства 19 388, в 
това число финансирани с местни приходи от общинския бюджет 2 303 

лева. Ето за какви пари става въпрос. Така че, мисля че това е така един, 

стана повод госпожа Радославова да оправдае това, което е решила вече да 
гласува. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Има ли желаещ за трета реплика? Няма. Давам думата на госпожа 
Радославова. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Ще си ползвам правото на дуплика към репликите и на съветник Иво 

Димитров и на съветник Елка Неделчева. Първо за съветник Иво 

Димитров, тъй като той изобщо няма никаква познавателност върху 

дейността ми като педагог, нам никакво право да ме квалифицира по 

какъвто и да е начин в тази област и в тази дейност, която е видно от 
неговото поведение в зала, че при него липсва. Другото, което искам да 
кажа във връзка с неговото изказване и за това как акцента се сложи върху 

финансовата част, аз много ясно се изразих за тези, които имат уши да 
чуят, че всъщност най-важното нещо в образованието днес, и точно за това 
посочих докладната записка, която ни давате колко е нескопосно написана, 
е това образование да бъде качествено. Съветник Димитров, искам да ми 
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кажете как деца, които са на възраст от 2 до 6 години и са в една група, 
получават качествено образование. Значи, хубаво е да си говорим неща, 
защото ни е удобно определени хора да ги чуят и да се настроят по този 

начин положително към нас като личности или като партии. Но 

действителността е съвсем различна и може би сме длъжни да я кажем. И 

още нещо, което също е абсурдно. Вие ни предлагате в тази докладна 
записка да разкриваме групи. Ами прочетете си тази наредба, госпожо 

Неделчева. Вие сте в тази сфера на образованието. Тя Ви касае, би 

трябвало да я познавате. Кой може да разкрива групи. Мисля си, че там 

много ясно е написано за тези, които могат да четат. Кой може да разкрива 
групи по наредбата? Филиали няма. А кой може да разкрива групи? Знаете 
ли? Можете ли да ни отговорите на този въпрос? Защото, ако недай си 

боже ние в момента приемем тази докладна записка и този проект за 
решение с положително становище, ние противоречим на наредбата. И е 
много важно това нещо, все пак да се каже, да се знае, че по този начин не 
може безразсъдно, повърхностно да се предлагат проекти за решения, 
които не кореспондират с по-висши нормативни актове. Абсурд.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Завършихте ли, госпожо Радославова? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви, господин Ненчев. Завърших. 

 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон. 

Изказването му не се чува на аудио записа, поради което същото не може 

да бъде отразено в настоящия протокол./ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Няма такава процедура. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Не съм задавала въпрос към Вас. Няма въпрос към Иво Димитров. Аз 
съм си ползвала правото на дуплика. В дупликата ми може да има 
риторични въпроси.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля да продължим работата съобразно изискванията на нашия 
правилник. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Тук моето име и фамилия беше намесено в някакъв въпрос и сега не 
смеят да си повторят въпроса, за да мога да отговоря. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Той беше риторичен. Продължаваме с дискусията. Моля. Давам 

думата на заместник-кмет госпожа Галина Георгиева. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не мога да приема Радославова да …..мое име. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Какво точно правите в момента, съветник Димитров? Какво точно 

правите? Изказване? Реплика? Дуплика? Питане? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Питане към Вас, за да уточните Вашия въпрос към мен. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Изчерпахме процедурата на въпроси отдавна. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Така, замълчете сега и не се дръжте като невъзпитани ученици в клас 
и слушайте внимателно становището на заместник-кмета Галина 
Георгиева. Заповядайте, госпожо Георгиева. 

 

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

Благодаря.  
Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми общински съветници, 

Малко яснота. Много въпроси тук се хвърлиха във въздуха без да 
получат някакъв отговор, а отговорът всъщност е в нормативната уредба, 
както винаги.  

Сега, на първо място кой може да открива група е пределно ясно 

написано в наредбата, тази въпросната за финансиране. Четем чл.58 ал.2 

„Когато детската градина не прилага системата на делегиран бюджет, 
броят на групите и броят на децата в групата се определя от 
първостепенния разпоредител с бюджет.“, а това е кметът. Те са и двете 
детски градини и в Гецово и в село Осенец са неделегиран бюджет и като 

първостепенен разпоредител са към кмета на общината и към отдел 

образование. 
Що се отнася до това колко ще струва. Съществуващите детски 

градини, които бяха закрити с предходното решение на общинския съвет 
бяха институции. Като такива, от единния държавен стандарт, те 
получаваха 20 000 лева само заради това, че съществуват като институция, 
както получава и всяка друга детска градина, впрочем. За това 



23 

 

дофинансирането от местни дейности, което прочетохте Вие, госпожо 

Неделчева, в предходното решение само в размер на три или две хиляди 

лева за година, защото са получавали стандарт за институция в размер на 
20 000 лева. Въпросните нови групи, които желаете да бъдат разкрити не 
са и няма да бъдат институция. Те са към някаква друга такава детска 
градина. Да, тя получава, но веднъж получава, а не, тя отново няма да 
получи тези 20 000 лева. Така, че в случая дофинансирането от страна на 
общината ще е далеч повече. И казвам колко са разходите за една група от 
шест деца. На практика колко струва това да има една група в която и да 
било детска градина на територията на общината с шест деца, с шест деца. 
Трудовите разходи, при минимален щат на персонала, според 

нормативните изисквания, са в размер на 68 639 лева, което формира, ако 

има този стандарт от 20 000 лева, формира недостиг в размер на 31 449 

лева, които във всички случаи общината трябва да дофинансира. Така че, 
това е по отношение и на цифрите и на нормативната уредба. 

Това, което в решението е посочено като разкриване на група е 
предвидено в закона, но то е предвидено, когато се разкрива детска 
градина с една група маломерна паралелка от шест, а не когато формираме 
група към съществуваща вече детска градина. И решението, така както е 
написано в диспозитива, според мен ще поражда много проблеми от тук 

нататък, защото се отменят само точките, касаещи сградния фонд. На 
практика решението за закриване на детските градини е влязло в сила. 
Освен това се отменя само точката, касаеща сградния фонд, т.е. 
продължава да са закрити тези детски градини с един сграден фонд, който 

остава във въздуха, защото ако не се предаде на общината, къде точно ще 
отидат тези сгради и ако, в случая, не се формира група, каквото е моето 

мнение, че не може да се формира така с решение на общинския съвет. 
Трябва да се създаде детска градина, да се мине по процедурата за 
създаване на такава, както е разписано в закона и след това към тази детска 
градина да бъде разкрита една маломерна група от шест деца. Благодаря 
Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Давам думата за реплика, госпожо Неделчева. Да, ще имате 
възможност. След това ще дам думата на началник отдел „Образоване“. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Така, първо искам да цитирам чл.310 ал.5 от Закона предучилищното 

и училищното образование „Общинските детски градини, центрове за 
подкрепа за личностно развитие, с изключение на общинските центрове за 
специална образователна подкрепа се откриват, преобразуват, променят 
или закриват със заповед на кмета на общината, след решение на 
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общинския съвет.“. Така, имаме решение, ако имаме решение, ще има и 

заповед на кмета на общината. Така, другото, което е… 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Къде са групите в този член, който изчетохте 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Госпожо Радославова, в момента…. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Спазвайте реда в залата. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

В момента ми е дадена думата. Моля да ме изчакате. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Продължавайте, госпожо Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

По отношение на финансирането. Да, предходната година първо 

нямаше в бюджетите като институции. Те бяха така наречени условно 

постоянни разходи тези 20 000 лева. От тази година вече има финансиране 
на всяка една институция в системата на предучилищното и училищното 

образование като институция. Но защо премълчавате това, че децата, които 

учат в тези детски градини, за тях в бюджета на общината са постъпили 

целеви, целева субсидия по стандарт за едно дете в целодневна детска 
градина? 

 

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

Ама те задължително, чисто и просто няма да бъдат в детската 
градина в село Осенец, а стандарта ще се използва отново за тях. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Искам да кажа, госпожо Георгиева, че за тези деца пари са влезли и е 
редно да се използват за тях. 

 

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

Разбира се, че ще се използват. Тези, които са за дете и за група ще 
бъдат използвани. Няма да получат стандарта за институция. Мисля че се 
изразих достатъчно ясно. А що се отнася до 310, който цитирате, това е 
общият случай на откриване, закриване, преобразуване и промяна. Кажете, 
в каква ситуация сме? В кое от всичките? 
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Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Ситуацията на промяна. 
 

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

Какво променяме в случая? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

На обучение на тези деца. 
 

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

Значи, това е несериозно да се каже такова нещо. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Продължаваме. Има ли желаещи да направят реплики на изказването 

на заместник – кмета Галина Георгиева? Господин Иво Димитров и след 

това госпожа Радославова. И с това изчерпваме лимита за реплики. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Давам си реда на дамата. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Не, благодаря. Няма да се възползвам от това. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Димитров, имате възможност да направите реплика. Ще се 
възползвате ли от нея? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз правилно ли съм разбрал, че за да си начешете ината и да закриете 
две детски градини, сте премълчали или пък със знанието на подкрепилите 
го, общината няма да получи субсидия държавна делегирана дейност за 
двете детски градини по 20 000 някъде, значи 40 000 за Осенец и за 
Липник? 

 

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

Общината вече ги получи, тъй като те са закрити в миналата година, 
а решението влиза в сила от първи….. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

И сега няма да получават повече от 40 000 за финансиране на 
детските градини в Осенец и в Липник? 

 

Г-жа Галина Георгиева – зам. – кмет на Община Разград 
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20 000, говорим за институция. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да, на институция. 
 

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

Това е стандарта. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Значи 20 000 няма да получава за Осенец и 20 000 няма да получава 
за Липник? 

 

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

Да. Точно така. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

А, благодаря Ви много. 

 

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

И само да допълня, аз мисля че казах, колко струва пък 

дофинансирането от страна на общината, мисля, че това не ме чухте като 

казах,че при положение, че се получават по стандарта за институция 
20 000, дофинансирането от страна на общината е 39 661. За едната 
говорим. За една детска градина. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Радославова, имате възможност за реплика. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. В един момент това, което искам да кажа е, че 
станахме свидетел на това как за някои общински съветници финансовата 
част никак не беше важна, а в един момент виждаме, че е много важна. 
Така че, хубаво е …. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Важно е дали имаш да даваш или имаш да вземаш. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля да не прекъсвате изказващия се. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Хубаво е да се знае, че всички сме на ясно, че наистина финансовата 
обосновка и финансовата част са много съществен елемент от всяко едно 
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нещо, което ние трябва да вземем като решение. И това е много важно да 
си даваме сметка, защото това се изисква по закон да има финансов разчет 
на това, което следва от решението, което вземаме. Това го иска закона. 
Някои, явно, общински съветници не си дават сметка за това. А колкото, 

нали, до това което чухме, аз съм благодарна на госпожа Георгиева, за 
това, че отново изключително компетентно ни запозна с това, което ние в 
момента трябва да направим. И пак, за втора поредна сесия, сме свидетели 

на абсурд, който ни дават и ни карат да стигнем определени общински 

съветници, т.е. да направим нещо, което не е от нашите правомощия и да 
тълкуваме някакви членове, след като не можем това нещо да го направим. 

Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. От името на кмета на общината, ще дам думата и на 
представител на администрацията, експерт и ръководител на отдела 
„Образование“ госпожа Драмалиева. Заповядайте. 

 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон, поради 

което изказването му не може да бъде отразено в настоящия протокол./ 

 

Господин Димитров, като свърши госпожа Драмалиева, пак ще имате 
възможност за реплика и така след всеки изказващ се. Моля, сега да 
изслушаме госпожа Драмалиева. Заповядайте. 

 

Г-жа Елка Драмалиева – началник отдел „Образование“ в Община 
Разград 

Благодаря. Искам да кажа, че писмото, което получихме от 
омбудсмана госпожа Мая Манолова, ние сме му изготвили отговора и той 

е в тази посока, че Община Разград в никакъв случай не се разграничава от 
държавната политика, която се провежда в системата на образованието, а 
именно максималните усилия за запазване на всички институции, които 

функционират на територията на Община Разград, но като се съобразяваме 
с нормативните възможности и с финансовите измерения на едно такова 
запазване на структурата. В този смисъл, знаете че през изминалите години 

в страната е вървяла оптимизация на училищната мрежа, която в Община 
Разград от 2012 година не се е променяла. Структурата на образователните 
институции в Община Разград от 2012 година е една и съща. Във връзка с 
това, искам да подчертая, че този механизъм за обхват, който е 
коментирала омбудсмана Мая Манолова, казва че трябва действително да 
се запазят институциите, но в нашия случай тези две институции просто 

действително във времето, наблюдавани и анализирани като брой на 
децата, като финансово измерение на тяхното съществуване, са доказали, 

че допълнително натоварват финансово цялата система на образованието в 
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нашата община. Това, което се предлага, всъщност, дефакто това което 

искам да кажа е, че в закона се дава възможност за откриване, 
преобразуване, вливане, но на институция. И тъй като нашите две детски 

градини са закрити от първи април, това, което вече беше споменато от 
зам.-кмет госпожа Галина Георгиева, означава, че ние трябва отново да 
открием две детски градини, което финансово измерено е приблизително 

около 80 000 лева. За това ни е дадена възможност в наредбата да се 
прецени от общината, от общинския съвет до колко откриването на една 
такава група, в случая вече институция, може да бъде рентабилна, има 
достатъчно добър ефект върху цялостното финансиране на 
образователната система. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Стига печелбарство. 

 

Г-жа Елка Драмалиева – началник отдел „Образование“ в Община 
Разград 

Освен това, искам да кажа, че за децата, които пътуват от Осенец и 

Липник към съответните детски градини, към които са насочени, са 
осигурени необходимите условия и за обучение и за транспортиране, които 

да отговарят на изискването за равен достъп до образование и качество на 
образованието. Абсолютно сме го осигурили. 

 

 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон, поради 

което изказването му не може да бъде отразено в настоящия протокол./ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля, запазете тишина в залата и не прекъсвайте изказващият се. 
Продължавайте, госпожо Драмалиева. 

 

Г-жа Елка Драмалиева – началник отдел „Образование“ в Община 
Разград 

Това беше, което исках да кажа. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

За реплики. По реда на постъпването колегата Иво Димитров, след 

това госпожа Радославова. Ако има и трети, да даде знак. Заповядайте, 
господин Димитров. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Искам да попитам как общината е осигурила транспорт за децата от 
Осенец и от Липник и как ще бъде организирано това? И другото, което 
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искам да попитам, може би наистина ресорния заместник – кмет може да 
ми отговори, има ли училище, детска градина, която да няма необходимост 
от дофинансиране от общината? Има ли една и да ми кажете коя е тази. 

Или всички са с дофинансиране от общината? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Под формата на реплика бяха поставени някои въпроси и има ли 

желание някой да отговори от тези, към които бяха адресирани? Ако има 
да дадат знак. Господин Хасанов, заместник-кмет, заповядайте. След това 
ще Ви дам думата, госпожо Радославова.  

 

/Разговори в залата./ 

 

Моля за тишина. Ако желаят адресатите. 
 

/Разговори в залата./ 

 

Давам думата на заместник-кмета на общината господин Ердинч 

Хасанов. Моля за отговор на поставения въпрос. Заповядайте. 
 

Г-н Ердинч Хасанов – зам. – кмет на Община Разград 

По въпроса за дофинансирането, мога да Ви кажа, че има и градски 

градини, които също ги дофинансираме. Ами да закриваме щом казвате. 
 

/Реплики в залата./ 

 

Като няма достатъчен брой деца, трябва да ги дофинансираме. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Господин Хасанов. 
 

Г-н Ердинч Хасанов – зам. – кмет на Община Разград 

Да. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Значи… 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, ще Ви дам думата след това. Не превръщайте 
изказванията в разправия. Моля. Продължавайте, господин Хасанов. 

 

Г-н Ердинч Хасанов – зам. – кмет на Община Разград 
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Значи, ние дофинансирайки градините, които са на неделегиран 

бюджет, ние ги изземваме от бюджетите на градските градини. А пък там, 

където децата пък не са достатъчно, знаете разходите, които има всяка 
градина, те са на база брой на децата. А за да може да поддържаме като 

цяло системата, се налага наистина да изземваме от големите градини и да 
дадем на по-малките нали. Но едно е да дофинансираш градина, която е с 
80 деца, друго е да финансираш градина, която е с 4, 5 деца и персонала е 
по 4, 5 човека персонал. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Завършихте ли, господин Хасанов? 

 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон, поради 

което изказването му н може да бъде отразено в настоящия протокол./ 

 

Моля. Следваща реплика. 
 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон, поради 

което изказването му н може да бъде отразено в настоящия протокол./ 

 

Господин Димитров, не можете Вие да ги заставите и с принуда да 
отговарят на Вашите въпроси. Те могат да изразят становище. Няма 
механизъм, който да ги принуди да отговарят така както искате. За втора 
реплика…. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

И аз ще мълча като бит задник тогава. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

На госпожа Надежда Радославова и след това трета реплика госпожа 
Неделчева. Заповядайте. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Тъй като тотално нарушихме правилника за пореден път в тези 

заседания, в мен също се породи от всичко, което чух до този момент в 
тази дискусия, един основен въпрос. Незнам дали някой може да ми 

отговори, но много бих искала да получа отговор на него, а именно 

общинският съвет, със свое решение, може ли да разкрива групи? Бих 

искала някой да ми отговори на този въпрос. Защото ние изпаднахме в 
едно дребнотемие, а всъщност същината на това, което имаме като проект 
за решение, че ще направим нещо, което като общински съветници и като 

общински съвет нямаме право. Правилно ли съм разбрала? 
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Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Не сте. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

За трета реплика на изказването на госпожа Драмалиева. Моля. 
 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон, поради 

което изказването му н може да бъде отразено в настоящия протокол./ 

 

Моля, замълчете. И сега чуйте третата реплика на общинският 
съветник Елка Неделчева. Заповядайте. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря. Моята реплика е и към това, което каза господин 

Хасанов. И тук ще обвържа и нещо, което каза и госпожа Радославова за 
качественото образование. Може ли да се провежда в една група, в която 

има от две до пет, шест годишни деца. Госпожо Радославова, когато го 

коментирахме и дискутирахме върху докладната за закриване на 
градините, аз и тогава казах, че всички градини в селата са със смесени 

групи. Означава ли това…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Госпожа Неделчева реплика на моята реплика ли прави? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Означава ли това, че трябва…. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Неделчева, концентрирайте се на реплика на изказването на 
госпожа Драмалиева. Реплика на реплика не може. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Да. Между другото този въпрос за качественото образование беше 
засегнат и в изказването на госпожа Драмалиева. Така че имам основание 
за това, което ще кажа. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Продължавайте, но без да коментирате реплики на съветници.  

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Така че, означава ли това, че във всички села ще закрием детските 
градини, за да няма смесени групи? А по отношение, това кореспондира и 

с това, което каза господин Хасанов, че имаме и дофинансиране и в 
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градски детски градини, и аз тук моля, все пак образователната структура в 
една община е въпрос на политика, която провежда кмета на общината. 
Смята ли той, че образователната структура в частта предучилищно 

образование в Община Разград трябва така да се преобразува, че да останат 
само градските детски градини, за да няма такова дофинансиране и да 
могат те спокойно да се издържат на база на стандарта на децата, които ще 
бъдат, по документи, прибрани в тези градини, казвам по документи, 

защото те няма да ходят поне 60-70% от тях в градините, в които ще ги 

пратим. Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Други изказвания, има ли желание от някои от съветниците да бъдат 
направени?  

 

/Общински съветник Иво Димитров не говори на микрофон, поради 

което изказването му не може да бъде отразено в настоящия протокол./ 

 

Моля Ви. Колега Иво Димитров, моля Ви да спазвате правилника. 
Госпожо Радославова, по каква процедура? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Имам предложение, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. За процедура ли? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Да. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. Заповядайте. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Не, аз имам предложение, вносителите да включат в докладната и 

разкриване на такива групи, които се оказа, че общинският съвет не може 
да разкрива, и в Топчии, и в Побит камък, и в Дряновец. Благодаря.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Това не беше процедура, но ще го отминем снисхождение. Има ли 

някой друг, желаещ да направи изказване? 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Да. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Давам думата на кмета на село Осенец Димитър Димитров, който по 

правилник… Господин Димитров, тук на трибуната, на трибуната 
заповядайте.  

 

/Реплики в залата./ 

 

Няма. Моля за тишина. 
 

Г-н Димитър Димитров – кмет на село Осенец, Община Разград 

Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми господин Кмете, 
Уважаеми съветници, 

Няколко заседания вече се занимаваме с този въпрос, но такава е 
волята на избирателите в село Осенец и на родителите, които срещат 
големи трудности за осъществяването на това да носят в Гецово своите 
деца. 50% от децата в детската градина са на възраст от две над 50, до три 

години. Има родители с по две, с по три деца. Така че тези деца ще останат 
необхванати. Това е един от основните въпроси. Броят на децата, които са 
от периода след нова година, които посещават редовно детската градина, 
се повиши. Последния месец те са вече 12 деца, при общ брой 14 деца. Има 
подадени молби за месец април от три деца, които са тук при мен, от село 

Осенец. Три деца от село Дряновец. Те не са подали молби. И две деца за 
месец май още тази година от село Осенец. Значи, децата, ние трябва да се 
радваме на това в село Осенец расте. Такива са и нашите наблюдения. И 

при това положение, едно от основните изисквания да се повиши броят на 
децата в детската градина е изпълнено. Ние ще имаме по нататък 
проблеми, както подчертах, с извозването с автобуси на тези деца до 

Гецово. Незнам дали ще има възможност в Гецово всички деца да се 
поемат от Осенец и от Дряновец. Нашата информация е, че те няма да имат 
възможност да се поемат в Гецово. Така, че тези проблеми ще усложнят по 

нататък обхвата на децата. Тук се посочиха много проблеми, но ние трябва 
да направим възможното, за да могат да останат децата в местата, където 

са, дали ще бъде група, дали ще бъде детска градина, това трябва да се 
реши в последствие. За това ви моля да вземем решението, което се 
предлага, за да можем да отговорим на изискванията на родителите за 
обучение на техните деца. Благодаря Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. За реплики към изказването на кмета на село Осенец, 

има ли желаещи? Не виждам. Има ли други желаещи да изразят становище 
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и предложения да бъдат направени? Има ли колеги? Заповядайте, госпожо 

Неделчева. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Правя предложение за допълване на решението в точка две. Чета 
точката „Формира група в общинска детска градина ДГ „Митко Палаузов“ 

с. Киченица с адрес на сграда, в която ще се провежда обучението: община 
Разград, с.Липник, ул. „Бузлуджа“ № 7“. Допълвам точка две „Предоставя 
сградния фонд и прилежащите терени на детска градина „Митко 

Палаузов““. 

И в точка три, аналогично „Формира група в общинска детска 
градина ДГ „Здравец“ с. Гецово с адрес на сграда, в която ще се провежда 
обучението: община Разград, с.Осенец, ул. „Петко Пенчев“ № 1“. Точка.  
„Предоставя сградния фонд и прилежащите терени на детска градина 
„Здравец“ с. Гецово“. 

 

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

Само да кажа, че с предходното решение, те точно на тях са 
предоставени, сградния фонд. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Еми, ето в решението, точка 1.1. Сградният фонд на закритата детска 
градина „Шестте ястребинчета“ с. Липник да се отпише от баланса на 
отдел „Образование“ и да се впише в баланса на Община Разград. В 1.2. е 
уточнено материално - техническата база и наличния инвентар на 
закритата градина. 

 

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

Да, но те така или иначе са на неделегиран бюджет, така че трябва да 
получат този сграден фонд и си го получават въз основа на заповед на 
кмета. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Кой го получава? Градината в Гецово и в Киченица съответно? 

 

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

Приемащата детска градина получава включително и сградния фонд. 

Така е, но въз основа на заповед на кмета. 
 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Така, защото, госпожо Георгиева, одеве Вие друго казахте, че тези 

сгради ще увиснат в правното пространство. 
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Г-жа Галина Георгиева – зам. – кмет на Община Разград 

Ще увиснат, ако това, което Вие бяхте написали, стане факт, защото 

Вие искате да се отмени точката, с която се предоставят на общината. След 

като не са представени на общината, как ще отидат в детската градина, 
която не е на делегиран бюджет? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

А има ли проблем да го уточним в тази докладна черно на бяло?  

 

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

Както желаете. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля да внесете предложението в писмен вид и аз ще го повторя 
отново и бавно, за да могат общинските съветници да си го нанесат в 
материалите, с които разполагат. Междувременно, приканвам, ако има 
други съветници да изразят становище, да го направят, за да можем да 
ускорим темпото на нашата работа. давам Думата на Кмета на общината, 
господин Василев. Заповядайте. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря господин Председател. Аз ще се върна само на думите на 
Кмета Димитров. Разбира се, че аз уважавам неговото мнение. Той е Кмет 
и трябва да защити своите хора, което е съвсем нормално. Но в една част 
от неговото изказване ние чухме така, ние разбрахме, че нямало условия, 
ние чухме нали това. Мисля, че не трябва да се подхожда по този начин да 
се създава допълнително напрежение сред родителите, които е нормално 

да бъдат притеснени за това децата им къде ще бъдат настанени. По скоро 

този въпрос трябваше да бъде отправен малко по-рано и към общинска 
администрация, за да можем категорично и ясно да отговорим колко са 
местата в Гецово, има ли липса на такива места. Освен това, и ние чуваме 
тук в общината, че някъде в работно време се играе на карти, ние също 

чуваме, че някъде в работно време се пие алкохол на работното място, ние 
също чуваме някъде, че след това се кара автомобил, но ние само чуваме. 
Не можем да го докажем. Благодаря. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Долу, вместо да има въртележка за пропускателна система, трябва да 
има един дрегер, господин Кмете, сложете и голяма част от служителите 
няма да влизат. И ще се сложи край. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 
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Той не е казал, че става въпрос за служителите на общината, 
съветник Димитров. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля за тишина в залата. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Ние не чухме такова нещо. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз уточнявам. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Димитров, темата за дрегера не е по тази точка от дневния 
ред. Да се концентрираме по темата. Общинският съветник Елка 
Неделчева представи предложението си, но преди това аз ще попитам има 
ли други желаещи съветници да изразят становище? Не виждам такива. За 
това обявявам дискусията за приключена и преминаваме към произнасяне 
на общинския съвет по проекта за решение. Ще припомня само, че в 
началото вносителят Елка Неделчева уточни въпросите, свързани с 
посочване на правните основания. Необходимо ли е, колеги, да ви ги 

зачета? Вие си ги отбелязахте, тя бавно ги продиктува, на двете места. И 

сега ще ви запозная с предложението, което тя направи в устен и в писмен 

вид. Моля съветниците да отворят на диспозитива на проекта за решение и 

там вносителят предлага в точка втора, след края на изречението, 

завършващо с „№ 7“ да се добави израза „Предоставя сградите и 

прилежащия терен на детска градина „Митко Палаузов“ с. Киченица“. И 

другото предложение е в точка трета, на края след „№ 1“ да се допълни с 
изречението „Предоставя сградния фонд и прилежащите терени на детска 
градина „Здравец“ с. Гецово.“ И така колеги, след няколко часова 
дискусия, дойде времето общинските съветници да се произнесат с 
решение. Най-напред искам да направим уточнение. Вносителят, който в 
началото на представянето на докланата записка, допълни представянето й 

със законовите основания и по утвърдена практика се приема, че 
докладната записка в този й вид се представя. Държи ли някой да 
гласуваме отделно предложенията за посочените правни основания? Няма, 
но за правна прецизност ще го направим. И след това ще се произнесем и 

по предложението за допълване на диспозитива на решението. 

И така, най-напред ще се произнесем по предложението на страница 
втора, абзац втори, след израза „Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за 
институциите в системата на предучилищното и училищното образование“ 

да се добавят и думите „и във връзка с чл.310 ал.5 и чл.311 ал.2 т.3 от 
Закона за предучилищното и училищното образование“. Гласуваме това 
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предложение за това допълване в проекта за решение. Обявявам режим на 
гласуване. Моля гласувайте. 

 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева Отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

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 Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова Отсъства   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова Не участва   

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 Отсъства   

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

/Поради техническа неизправност в пулта за гласуване, общински 

съветник Иво Димитров, обявявайки вота си на микрофон, гласува „ЗА“./ 
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Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 22 съветници. „ЗА“- 13, „против“ – 4, „въздържали 

се“ – 5. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми колеги, при обявеният кворум в заседание на 

общинския съвет от 27 общински съветници, това предложение не се 
приема. 

Преминаваме към… 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

По процедура. Проверка на кворум. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, имате такава възможност. Обявявам процедура за проверка на 
кворум. Моля общинските съветници да извършат регистрация, чрез пулта 
за гласуване. 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Общо гласували 29 съветници. Явно някои се въздържат, че не са в 
зала общински съветници. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

28. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Тодорова, пояснете на таблото има изписано 28 съветници 

регистрирани. Кой е 29-ят. Моля. Кой е 29 – ят общински съветник? 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

29-ят общински съветник е господин Димитров. 
 

/Общински съветник Иво Димитров напуска залата./ 

/Реплики в залата./ 

 

Окончателно 28. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Така, колеги, фактически действия сочат на това, че общинският 
съветник Иво Димитров не желае да участва в проверката на кворума и 

излезе и от залата. При това положение, тъй като той не се е регистрирал и 

с техническото средство, пултът който служи за регистрация, с оглед на 
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това, което обявява дежурният секретар, обявявам, че кворумът към 

настоящия момент в 15:46 часа е 28 общински съвтеника.  
При това положение, резултатът от гласуването, който е 13 гласа 

„ЗА“, 7 „против“ и колко въздържали се, госпожо секретар? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Не, не то това е кворума. Това е от кворума. В момента резултата е 
от кворума, така че го няма на екран. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Аз ви моля още веднъж да обявите резултата. 
 

/Шум в залата./ 

 

Моля обявяваме резултата от гласуването. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Процедура, господин Димитров. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Каква процедура? 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

След като направихме проверка на кворума, моля прегласуване на 
предложението, въпреки че аз незнам защо подложихме на гласуване, 
право на вносителя е да допълва докладната си и аз още когато я 
представих на колегите, си допълних правните основания и не мога да 
разбера защо го подложихме на гласуване. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Това ваше становище ще се отрази в протокола и ще стане част от 
материалите в заседанието. И сега се връщаме към резултатите от 
гласуването, след като проверихме кворума. 

 

/Реплики в залата./ 

 

Първо нека да обявим резултата. Нека да изясним въпроса има ли 

валидно решение и чак тогава ще стигнем до въпроса за повтаряне на 
гласуване и прочие и прочие. И моля, 13 гласа „ЗА“, 7 „против“ и колко 

въздържали се, да обяви дежурния секретар.  

 

/Шум в залата./ 
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Моля дежурния секретар да обяви резултата от гласуването. 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Да помоля да ми го покажат. Предходното гласуване. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Може ли дежурният секретар да обяви какъв е резултата от 
гласуването ни? Да или не? 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Нямам го пред мен, така че не мога да го обявя. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Така. И се оказваме в една уникална ситуация, при която дежурният 
секретар не може да обяви резултат. 

 

/Смях в залата./ 

 

За това е добре да се записват тези неща, които се говорят. Но 

колеги, сега да се върнем към сериозната част от нашата работа. 
 

/Разговори в залата./ 

 

Моля. Поради това, че дежурният секретар не може да обяви 

резултат, моля ви за тишина в залата. Моля! Не може да обяви резултат се 
налага да извършим гласуването отново по това предложение, въпреки че 
има възражение за това, че неследвало да се провежда гласуване по тях. 

Или, за процедура ли госпожо Радославова? 

 

/Смях в залата./ 

 

И сега, уважаеми колеги, ще се произнесем по направеното 

предложение от вносителя за допълнение на страница втора, преди 

мотивационната част на решението, абзац втори в началото, след израза 
„Наредба № 9 от 19.08.2016 год. за институциите в системата за 
предучилищното“… 

 

/Шум в залата./ 

 

Моля ви за тишина в залата, за да могат да чуят общинските 
съветници предложението. „системата за предучилищното и училищното 

образование“ „и във връзка с чл.310 ал.5 и чл.311 ал.2 т.3 от Закона за 
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предучилищното и училищното образование“. Това е допълнението. 

Обявявам режим на гласуване. Гласувайте. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева Отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

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 Отсъства   

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 Отсъства   

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева   + 

 

/Поради техническа неизправност в пулта за гласуване, общински 

съветник Иво Димитров, обявявайки вота си на микрофон, гласува „ЗА“./ 
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Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Докато тече гласуването, ще кажа само на госпожа Неделчева, че 
вносители на докладната са петима човека и не може тя еднолично да 
прави предложение за промяна. Така, че трябва да се гласува. 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Искате на петимата да ни чуете мнението дали приемаме? 

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Да. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз приемам. 

 

/Разговори в залата./ 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да приключи процедурата на гласуване, моля. 
 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 25 съветници. „ЗА“ -13, „против“ – 5, „въздържали 

се“ – 7. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля Ви, госпожо Кръстева. Налага се да поясня, че при проверката 
на кворума съветник Иво Димитров не участва в тази проверка. Всеки един 

общински съветник може по всяко време да напуска заседанието, отново 

да се връща и така неограничен брой пъти. Правилникът не му забранява. 
И за това сега, при резултат  25 участвали, колко „ЗА“? 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

„ЗА“ -13, „против“ – 5, „въздържали се“ – 7. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

При кворум 28 и участвали в гласуването 25 души, трябва да имате 
предвид, че основанията на проекта за решение предполагат 
квалифицирано мнозинство с минимум 17 гласа „ЗА“ и поименно, което 

правим по нашата система, е налице следната хипотеза: от участвалите 25 

души в гласуването, болшинството повече от половината са гласували в 
подкрепа на предложението, но тези 13 души, които са повече от 
половината на 25 не са повече от половината от общия брой на 
общинските съветници, който е 17, при така проведеното поименно 

гласуване. това го обявявам само като факт. Така, с това приключихме ли 
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това предложение? Няма искане за оспорване. Има ли искане за повтаряне 
на гласуване и т.н.? Няма. Преминаваме… 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Господин Димитров, аз наистина още веднъж задавам въпроса защо 

като вносител това, което още при представянето на докладната допълних 

като правно основание, беше подложено на гласуване. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Вашият въпрос ще бъде отразен в протокола. 
 

/Смях в залата./ 

 

Моля. Няма такава процедура. И трябва само да поясня, че този тип 

решения, които са свързани с правното основание на чл.21 ал.1 т.8 по 

принцип изискват, за да имаме валидно решение, да са гласували повече от 
половината от общия брой на общинските съветници. Продължаваме по 

нататък. Сега ще се произнесем по предложението, направено в 
мотивационната част, преди диспозитива на проекта за решение и пак за 
прецизност ще ви го изчета: след израза „Във връзка с чл.10 ал.2 от 
Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование“ след Наредба № 9 от 19 

август се добавят и „чл. 310 ал.5 във връзка с чл. 311 ал.2 т.3“. 

Заповядайте.  
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

В момента за трети път ще гласуваме това предложение ли? Така ли 

да го разбирам? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Не. Пояснявам. Така както беше направено предложението, беше 
първо в обстоятелствената част на страница втора. Сега се пренасяме на 
страница трета и там, където са посочени правните основания, това е 
предложението на госпожа Елка Неделчева и там да бъдат включени тези 

предложения „във връзка с гореизложеното и на основание“…. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Т.е. използвате някаква вратичка, за трети път да гласуваме едно и 

също предложение, което нямаме право. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Не. Говоря на страница трета от мотивационната част на 
предложението чл. 310 ал.5 и там, където е вече отбелязано чл. 311 ал.2 т.3 
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или става въпрос за допълване с чл. 310 ал.5, уважаеми колеги. Това беше 
обстойно мотивирано. И сега пак трябва да се произнесем с гласуване. 
Обявявам режим на гласуване, моля гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева Отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

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 Не участва   

15. Левент Али Апти +   

16. Мануел Василев Чутурков Не участва   

17. Марина Петрова Христова   +  

18. Мариан Пламенов Иванов Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова Отсъства   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

21. Надежда Радославова Димитрова Не участва   

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 Отсъства   

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева   + 

 

/Поради техническа неизправност в пулта за гласуване, общински 

съветник Иво Димитров, обявявайки вота си на микрофон, гласува „ЗА“./ 
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Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 21 съветници. „ЗА“ -12, „против“ – 5, „въздържали 

се“ – 4. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Председател, за процедура. Моля да прегласуваме 
предложението.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Нека да обявим резултата. С оглед на така обявения резултат 
участвали в гласуването 21 общински съветници, от които 12 гласа „ЗА“, 5 

„против“ и 4 „въздържали се“, обявявам, че от гласувалите общински 

съвтеници повече от половината са подкрепили това предложение, но тези 

12 души са по-малко от половината от общия брой на съветниците в нашия 
общински съвет, който е 17. И има ли искане за повтаряне на гласуването, 

госпожо Димитрова? 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Да. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Постъпило е искане за ново гласуване по това предложение, което 

касае страница трета. Обявявам режим на гласуване. Гласувайте, колеги. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева Отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан Не участва   

8. Джипо Николов Джипов  +  

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

13. Илия Христов Илиев +   

14. Калоян Руменов Монев +   

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

17. Марина Петрова Христова   +  

18. Мариан Пламенов Иванов  +  

19. Милена Дачева Орешкова Отсъства   

20. Митко Иванов Ханчев Не участва   

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 Не участва   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Отсъства   

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

/Поради техническа неизправност в пулта за гласуване, общински 

съветник Иво Димитров, обявявайки вота си на микрофон, гласува „ЗА“./ 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 21 съветници. „ЗА“ -12, „против“ – 5, „въздържали 

се“ – 4. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И при повторното гласуване е налице същия резултат участвали 21, 

от които 12 или повече от половината са „ЗА“, 5 „против“ и 4 „въздържали 

се“. 

Преминаваме към гласуване на следващите предложения, направени 

от госпожа Неделчева. Първото от тях касае диспозитива на решението 

точка втора, в който се предлага след израза „№ 7“ да се добави израза 
„Предоставя сградите и прилежащия терен на детска градина „Митко 

Палаузов“ с. Киченица.“. 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 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов Не участва   
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3. Валентина Маркова Френкева Отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

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 Не участва   

19. Милена Дачева Орешкова Отсъства   

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 Не участва   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Отсъства   

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева   + 

 

/Поради техническа неизправност в пулта за гласуване, общински 

съветник Иво Димитров, обявявайки вота си на микрофон, гласува „ЗА“./ 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 23 съветници. „ЗА“ -13, „против“ – 3, „въздържали 

се“ – 7. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

При така обявения резултат от гласували общо 23 съветници, „ЗА“ – 

13 са повече от половината на участвалите в гласуването и е на лице 
обикновено мнозинство за приемането на това предложение за допълване 
на диспозитива на точка втора. 

Преминаваме към гласуване на следващото, последно по ред. 
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Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Това какво ще рече? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Какво ще рече? Приема ли се или не? Е как ще се приема при 28 

регистрирани общински съветници. Общинските съветници имат право и 

да не участват в гласуването. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Аз обявих само колко са гласували и какъв е резултата. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Обявете тогава дали се приема или не. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Като приключим окончателно процедурата на гласуване, ще направя 
и това нещо. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

По това предложение приключихме. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Продължаваме с процедурата на гласуване. 
 

/Реплики в залата./ 

 

Моля, моля. Подлагам, да, подлагам на гласуване предложението за 
точка трета в диспозитива, където след израза „Петко Пенчев № 1“ се 
добавя израза „Предоставя сградния фонд и прилежащите терени на детска 
градина „Здравец“ с. Гецово.“. готови ли сме за гласуване, госпожо 

Кръстева? Моля гласувайте. Режим на гласуване. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов Не участва   
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3. Валентина Маркова Френкева Отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

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 Отсъства   

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 Не участва   

27. Стоян Димитров Ненчев +   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин Отсъства   

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева   + 

 

/Поради техническа неизправност в пулта за гласуване, общински 

съветник Иво Димитров, обявявайки вота си на микрофон, гласува „ЗА“./ 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 24 съветници. „ЗА“ -13, „против“ – 4, „въздържали 

се“ – 7. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

При това гласуване са участвали 24, от които повече от половината 
са 13 са гласували „ЗА“, 4 „против“ и 7 „въздържали се“. 

Уважаеми съветници с това приключихме произнасянето на 
общинския съвет по отделните предложения за допълване на 
обстоятелствената, мотивационната част на проекта за решение и на 
диспозитива на решението. 
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Сега ще пристъпим към гласуване на докладната записка в цялост и 

за нея ще бъде извършено поименно гласуване. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Не разбрахме, предложенията дали се приеха или не. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ще чуете. Изчакайте малко. Имайте търпение. 
 

/Реплики в залата./ 

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ред и търпение. Ред и търпение в залата. Моля Ви. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ще чуете. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Аз не мога да гласувам в цялост докладната записка, след като не 
знам кое предложение е прието и кое не. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Това е Ваш проблем. 

 

/Смях в залата./ 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Ненчев, моля Ви, спазвайте правилника. Има предложения 
подложени на гласуване. Уведомете общинските съветници как се е 
произнесъл общинският съвет по тях. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Току що го обявих. Много старателно изчетох резултатите. Сега, 
уважаеми съветници, подлагам на гласуване докладната записка в цялост. 
За нея ще има поименно гласуване и за да е валидно прието решението 

трябва да има най-малко 17 гласа „ЗА“. Обявявам режим на гласуване. 
Възползвайте се от този режим, който желае да гласува. 

 

/Реплики в залата./ 

 

Режим на гласуване. 
 

С П И С Ъ К 
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на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев +   

2. Божинел Василев Христов Не участва   

3. Валентина Маркова Френкева Отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов Не участва   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов   + 

7. Гюлвер Исмаил Хасан   + 

8. Джипо Николов Джипов +   

9. Диана Добромирова Мирчева +   

10. Елка Александрова Неделчева +   

11. Емине Бейти Хасан +   

12. Иво Борисов Димитров +   

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 Отсъства   

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 Отсъства   

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев +   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева   + 

 

/Поради техническа неизправност в пулта за гласуване, общински 

съветник Иво Димитров, обявявайки вота си на микрофон, гласува „ЗА“./ 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 26 съветници. „ЗА“ -14, „против“ – 5, „въздържали 

се“ – 7. 
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Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 514 

 

 На основание чл. 27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 14 гласа „ЗА“, „против“ – 5, „въздържали 

се“ – 7,  

Р Е Ш И: 

  

Не приема докладна записка с вх. № 198/26.03.2018г. от 

общински съветници от Общински съвет - Разград. 

 Относно: Частична отмяна на Решение № 478 по Протокол № 

35/21.12.2017 год. и формиране на групи на Детска градина „Митко 

Палаузов“ с. Киченица в с. Липник и на Детска градина „Здравец“ с. 
Гецово в с. Осенец.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С оглед на това формиране на резултата и така обявеният резултат 
предложеният проект за решение не се приема. Поради специфичните 
изисквания за такъв вид решения. С това приключи работата на общинския 
съвет по тази докладна записка и няма прието решение за приемане на 
докладната записка и представения проект. 
 

С Т А Т И Я 2 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, сега продължаваме нашата работа с 
разглеждане на докладна записка с вх. № 158. 

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

Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година, 

приета с Решение № 495  от Протокол № 37 от 01.02.2018 год. на 

Общински съвет Разград. 

Господин Василев, ако имате нещо допълнително. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, нямам господин Председател. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Тази докладна записка е разгледана в постоянната 
комисия по собственост и моля председателя й, господин Анастасов, да 
информира съветниците за становището на комисията. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

комисията подкрепи проекта за решение. Завърших. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Имате ли въпроси към вносителя по тази докладна 
записка, която касае три обекта за допълнение на програмата за 
управление и разпореждане с имоти? не виждам желаещи да поставят 
въпроси. Мнения и съображения? Не виждам жалещи да изложат такива и 

за това преминаваме към гласуване. Обявявам режим на гласуване. Моля 
гласувайте. 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

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. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Отсъства   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова Не участва   
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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 Отсъства   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 16 съветници. „ЗА“ -15, „против“ – няма, 
„въздържали се“ – 1. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Предложение имам, процедурно, господин Председател. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Момент, да обявя резултата. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Ама Вие вече не ги обявявате резултатите. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Обявявам много точно и старателно. Други са Вашите терзания. Те 
са извън темата на сесията. При изискване на закона при поименното 

гласуване, предложението за решение да бъде подкрепено най-малко 

от 17 души, така обявеният резултат от 15 „ЗА“ и 1 „въздържал се“, 

определя, че проектът за решение не се приема.  

Госпожо Радославова, ще предложите ли прегласуване? 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За процедура, господин Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Предлагам прегласуване. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Постъпило е предложение за прегласуване и обявявам режим на 
гласуване по същия проект за решение. Моля общинските съветници да 
гласуват. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан +   

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. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Отсъства   

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 Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Отсъства   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов +   

33. Янка Трифонова Георгиева Не участва   

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 
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Гласували общо 16 съветници. „ЗА“ -16, без „против“ и  „въздържали 

се“. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 515 

 

 На основание чл. 27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 16 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма,  

Р Е Ш И: 

  

Не приема докладна записка с вх. № 158/12.03.2018г. от д-р 

Валентин Василев – Кмет на Община Разград. 

 Относно: Изменение и допълнение на Програмата за управление 
и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 година, 

приета с Решение № 495  от Протокол № 37 от 01.02.2018 год. на 

Общински съвет Разград.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

При така обявения резултат и при повторното гласуване, с оглед на 
направените вече пояснения, проектът за решение не получава 
необходимата подкрепа от общинските съветници. По този въпрос има ли 

нещо друго? Приключваме с този въпрос. Заповядайте, господин Христов. 
За процедура? 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

Само да попитам, кворумът какъв беше? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Кворумът при последната проверка в 15:46 часа беше обявен и Вие 
бяхте тук и пак Ви повтарям 28 души. Но във връзка с Вашия въпрос, може 
би имате някакви съмнения, пояснявам отново, че за този тип решения, за 
да се подкрепи проекта за решение е необходимо да са гласували най-

малко 17 души съветници, повече от половината от общия брой на 
съветниците. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 
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Господин Председател, може ли нова проверка на кворума? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да. По искане на ръководител на група съветници, обявявам 

проверка на кворума. Готови ли сме за проверка на кворума или да 
изчакаме малко? 

 

/Общински съветник Иво Димитров обявява, че излиза и напуска 

залата./ 

 

 Имаме възможност за проверка на кворума. Моля, регистрирайте се 
по надлежния ред с техническото средство. 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Общо 22 съветници. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Така. При проверката на кворума са регистрирани 22 души общински 

съветници. На лице е необходимия кворум и общинският съвет може да 
продължи своето заседание. 
 

С Т А Т И Я 3 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 159. 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Председател, искам 10 минути почивка от името на 
групата на ПП „ГЕРБ“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Обявявам 10 минути почивка. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Госпожо Игнатова, приканете общинските съветници да заемат 
местата си. 

Уважаеми съветници, продължаваме нашата работа и пристъпваме 
към разглеждане на докладна записка с вх.№ 159. 

Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев   –  Кмет на 
Община Разград 
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Относно: Разрешение за изготвяне на проект за Подробен 

устройствен план /ПУП/. 

Господин Василев, като вносител, имате ли допълнителни 

съображения по докладната записка? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, не. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Тази докладна записка е разгледана в постоянната 
комисия по устройство на територията. Моля нейния председател, 

господин Христов да информира за становището на комисията. 
 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, господин Председател. Докладната записка беше 
разгледана в комисията по устройство на територията и с 8 гласа „ЗА“, без 
„против“ и 1 „въздържал се“, е приета.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Сега пристъпваме към обсъждане на докладната 
записка. Най-напред предоставям възможност за поставяне на въпроси. 

Има ли съветници, които да поставят въпроси към вносителя? Не виждам 

такива. Има ли желаещи да изразят мнения и съображения по докладната 
записка? Не виждам такива. Пристъпваме към гласуване на докладната 
записка и проекта за решение. Обявявам режим на гласуване и моля 
общинските съветници да гласуват. Заповядайте. 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 19 съветници. „ЗА“ - 18, „против“ – няма,  
„въздържали се“ - 1. 

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 516 

 

В Община Разград е постъпила Молба вх. №  АО-05-03-9561 от 

24.11.2017 г., във връзка с Искане вх. № 103-06-2920/14.03.2017 г. от 

„СКРАП МЕТАЛ – 89" ЕООД, с.Ясеновец, ЕИК 201485028 

представлявано от МЕХМЕД ГЮНЕР МЕХМЕД – управител на 

дружеството за разрешение за изработване на подробен устройствен 

план – план за застрояване на собствен поземлен имот в с.Ясеновец, 

Община Разград, в местността „ЮРТЛУК“, с начин на трайно 
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ползване – нива, по реда на Закона за устройство на територията 

/ЗУТ/. 

Приложени са 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 в с.Ясеновец, Община Разград, в местността 

„ЮРТЛУК“, с 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 Общинския съвет 

по предложение на кмета на общината. Искането за издаване на 

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

се одобрява едновременно с разрешението по чл. 124а. 

„СКРАП МЕТАЛ - 89" ЕООД, с.Ясеновец представлявано от 

МЕХМЕД ГЮНЕР МЕХМЕД – управител на дружеството е 
представило задание за разрешение за изработването на подробен 

устройствен план - план за застрояване на собствен поземлен имот с 
идентификатор 020135 по КВС на с.Ясеновец, Община Разград, в 

местността „ЮРТЛУК“, с начин на трайно ползване – нива. 

Със заданието се установява териториалния обхват на плана, 

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

съществуващ полски път. Водоснабдяването и електрозахранването 

ще се реализират след съгласуване с експлоатационните дружества, 

като се изработят парцеларни планове за елементите на инженерната 

инфраструктура. Имотът ще се ползва за изграждане на база за 

птицеферма и обслужващи дейности. 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 18 гласа 

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

 

РЕШИ: 

 

Одобрява Заданието за изработване на проект за подробен 

устройствен план – план за застрояване на собствен поземлен имот с 
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идентификатор № 020135 по КВС на с.Ясеновец, Община Разград, в 

местността „ЮРТЛУК“, с начин на трайно ползване – нива, с 
отреждане „За производствени и складови дейности“ и разрешава 

изработването на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване и парцеларни планове за елементите на инженерната 

инфраструктура на собствен поземлен имот с идентификатор № 

020135 по КВС на с.Ясеновец, Община Разград, в местността 

„ЮРТЛУК“, с начин на трайно ползване – нива, с отреждане „За 

производствени и складови дейности“, собственост на „СКРАП 

МЕТАЛ - 89" ЕООД, с.Ясеновец, представлявано от МЕХМЕД 

ГЮНЕР МЕХМЕД – управител на дружеството. 

 

Решението не подлежи на оспорване. 
 

ЗАДАНИЕ 
ПО ЧЛ.125 АЛ.1 И 2 ОТ ЗУТ  

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПУП - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ 

на поземлен имот с идентификатор 020135 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на местността „ЮРТЛУК” землище 
с.Ясеновец 

 

ЗА ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ /НИВА/ 

ЗА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ НУЖДИ по реда на чл.9 ал.2,чл.12 ал.2 от ЗУТ,чл.45 

и 46 от Наредба №7/03г на МРРБ и по реда предвиден от 3033 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : „СКРАП МЕТАЛ-89” ЕООД С.ЯСЕНОВЕЦ  

Управител МЕХМЕД ГЮНЕР МЕХМЕД 

 

Собственик съм на земеделски имот /нива/ с площ 15,999 дка, категория на 
земята III при неполивни условия,закупена с НА № 

136/03.08.2016г. 
Граници на имота : от запад , североизток и изток-полски пътища на Община 

Разград,от югоизток-нива на ДПФ,от североизток поземлени имоти 020204 и 

020203 - производствени терени на „СКРАП МЕТАЛ-89” ЕООД. 

Желанието ми е да използвам терена за построяване на птицеферма и 

обслужващи дейността сгради.Съгласно действащото законодателство-Закон за 
собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/, ЗУТ и Закона за 
опазване на земеделските земи /3033/ това е възможно след промяна 
предназначението на земята по съответния ред-след изработване на подробен 

устройствен план чл.109 ал.2 т.З от ЗУТ,определящ отреждането на имота за 
предимно производствени дейности от тип Пп съгласно чл.25 ал.1 от Наредба 
№7/03г за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии. С 

плана ще се определят задължителните показатели за устройство и застрояване, 
както и местоположението на сградите. 
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Имотът следва да бъде електроснабден и водоснабден съгласно указанията на 
експлоатационните предприятия /възможно от захранването на съседните 
производствени територии 203 и 204, собственост на възложителя/. 

РИОСВ ще се произнесе относно необходимостта от изработване екологична 
оценка за промяна предназначението на земеделска земя за посочената дейност. 

 

Моля Общинският съвет в рамките на правомощията си по ЧЛ.124
А
 ал.1 и 

124
Б
 ал.1. от ЗУТ да одобри настоящето задание и даде разрешение за 

изработване на ПУП- план за застрояване на имота. 
 

 

 

 

 

 

С Т А Т И Я 4 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 160. 

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

Относно: Извършени корекции по бюджета на Община Разград 

през четвъртото тримесечие  на 2017 г. 
Господин Василев, като вносител, имате ли да изложите 

допълнителни аргументи? 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, нямам допълнителни аргументи. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Тази докладна записка е разгледана от всички постоянни комисии. За 
това последователно, ще моля представителите на комисии, 

ръководителите или ако те отсъстват, други представители да информират 
за становището на комисиите. Най-напред започваме с постоянната 
комисия по бюджет, финанси и икономическа политика. Заповядайте, 
госпожо Димитрова. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, настоящата 
докладна записка с вх.№ 160 беше разгледана в постоянната комисия по 

бюджет, финанси и икономическа политика и беше подкрепена по следния 
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начин: гласували „ЗА“ – 3-ма общински съветника, „против“ – няма,  
„въздържали се“ – 2-ма. Благодаря Ви.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Давам думата на председателя на комисията по 

собственост да информира за становището. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, с 5 гласа „ЗА“, „против“ – 1, без „въздържали се“, комисията 
подкрепи проекта за решение. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Давам думата на председателя на комисията по 

законност да докладва за становището. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

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

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Давам думата на председателя на комисията по 

устройство на територията да информира за становището. 

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

С 4 гласа „ЗА“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“, проектът беше приет. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Давам думата на председателя на социалната комисия да 
информира за становището. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря, господин Председател. 

С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, комисията подкрепи 

проекта за решение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Сега следва да чуем и становището на комисията по култура. 
Заповядайте. 

 

Г-жа Елка Неделчева – Председател на ПК 

Докладна записка с вх.№ 160 беше разгледана на заседание на 
комисията по култура с общ брой присъствали 5 от членовете на 
комисията. гласуването е в следния вид: 3-ма подкрепиха докладната, 
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„против“ – няма, „въздържали се“ – няма. Двама неучаствали в 
гласуването. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля председателя на комисията по образование да информира за 
становището. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви, уважаеми господин Председател. 

Докладната записка бе разгледана на постоянната комисия по 

образование и бе подкрепена с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали 

се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Кой от комисията по селско, горско стопанство? 

Заповядайте, господин Банков. 
 

Г-н Светослав Банков – зам. – председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 „въздържал се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Сега да чуем становището на комисията за младежта, 
спорта и туризма. 

 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, комисията разгледа докладната записка и проекта 
за решение. Гласували „ЗА“- 3-ма, „против“ – няма, „въздържали се“ – 1, и 

един неучаствал в гласуването. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. И моля господин Рейхан Вели да информира за 
становището на комисията по международно сътрудничество. 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, след проведено заседание на постоянната комисия 
не се взе валидно решение, поради липса на кворум. Въпреки това пак се 
гласува 2-ма са „ЗА“, „против“ – няма и „въздържали се“ – няма. 
Неучаствал в гласуването един. Благодаря. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Има ли въпроси към вносителя по тази докладна записка? Не виждам 

желаещи. Преминаваме към разискване. Има ли желаещи да изразят 
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становище и предложение? Няма. Обявявам за приключила дискусията по 

тази докладна записка и пристъпваме към гласуване. Режим на гласуване, 
колеги, по проекта за решение по докладна записка номер 160. Моля 
гласувайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Отсъства   

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 Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Отсъства   

30. Фатме Селим Али   + 

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   
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/Поради техническа неизправност в пулта за гласуване, общински 

съветник Иво Димитров, обявявайки вота си на микрофон, гласува 

„против“./ 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 18 съветници. „ЗА“ -16, „против“ – 1, „въздържали 

се“ - 1. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Уважаеми колеги, съгласно нормативните изисквания, 
за да има валидно решение при проведеното поименно гласуване по 

нашата система, е необходимо да са гласували „ЗА“ най-малко 17 

общински съветници, повече от половината. И при така обявения резултат 
„ЗА“- 16, „против“ – 1, „въздържали се“ – 1……. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Господин председател, по процедура… 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Проектът за решение не се приема. 
 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Процедура по прегласуване. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, прави се предложение за прегласуване. Обявявам отново режим 

на гласуване по проекта за решение по докладна записка 160. Момент 
само, изчакайте, за да настроим техниката. Техниката е готова за 
провеждане на гласуване. Режим на гласуване. Заповядайте. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев Не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева Отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров Отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов Не участва   
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9. Диана Добромирова Мирчева Не участва   

10. Елка Александрова Неделчева Не участва   

11. Емине Бейти Хасан Не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев Не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти Не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова  +   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова Отсъства   

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 Не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  Не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин Отсъства   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев Не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов Не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

/Поради техническа неизправност в пулта за гласуване, общински 

съветник Иво Димитров, обявявайки вота си на микрофон, гласува 

„против“./ 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 18 съветници. „ЗА“ -17, „против“ – 1, „въздържали 

се“ - няма. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

При проведеното повторно гласуване, със 17 гласа „ЗА“, 1 „против“, 

без „въздържали се“, проектът за решение се приема. 
 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 517 

 

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

публичните финанси промените по общинския бюджет се одобряват от 

Общинския съвет, с изключение на: 
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• Промени по чл. 56, ал. 2 от Закона за публичните финанси – в 

резултат на получени като трансфер или временен безлихвен 

заем средства от държавния бюджет и от други бюджети и 

сметки; 

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

за дейностите на делегиран бюджет. 

През четвъртото тримесечие на 2017 г. са получени 29 бр. 

дарения в размер на 17 559 лв., които се разходват според волята на 

дарителите. 
Извършени са 5 бр. корекции от резервирания бюджетен кредит 

за 105 520 лв. 

Издадени са 48 бр. заповеди на Кмета на Община Разград за 

корекции по параграфи, касаещи собствения бюджет на общината и 

бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет, които не 
работят по системата на делегираните бюджети и 48 бр. заповеди на 

ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджет, 

работещи по системата на делегираните бюджети. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и 

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

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

Общински съвет  Разград, след поименно гласуване, със 17 гласа „ЗА“, 

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

Р Е Ш И: 

 

Одобрява промените по общинския бюджет за четвъртото 

тримесечие на 2017 г., съгласно Приложение № 1 към настоящото 

решение. 
 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община 

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

от приемането му.       

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

Административен съд – Разград. 

 
 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

 

 

С П Р А В К А 
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за извършените корекции на бюджета през четвъртото тримесечие на 2017 

година 
 

 
 

Корекции по бюджета 
  

Размер 

/ в лева / 
Направление 

1 2 3 

УВЕЛИЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ОТ  01.01.2017 г.  ДО  31.12.2017 г. 
5 126 425 лв. 

Първоначален общ обем на бюджета, приет от 

Общински съвет на сесия на 31.01.2017 г.  
                                                               37 888 850 лв. 

 

 

 

Уточнен общ обем на бюджета към 31.12.2017 г.  
 

                                                                    43 015 275 

лв. 
в това число: 

 4 877 925 

248 500 

153 483 

19 365 

58 093 

17 559  

• Субсидии, трансфери и др.приходи 

• Дарения , в т.ч.: 

- първо тримесечие                                   

               - второ тримесечие                

               - трето тримесечие 

               - четвърто тримесечие                  

в това число: 

КОРЕКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОДОБРЯВАНЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РАЗГРАД, 

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

КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ СПОНСОРСТВА И ДАРЕНИЯ 

през четвъртото тримесечие на 2017 година 

17 559 лв. 
 

Дарение от Галина Робева 
За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 

1 000 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За ОУ“Никола Икономов“ - Разград 

584 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Румен Тодоров 
За ОУ“Никола Икономов“ - Разград 

380 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ЛК“Спорт атлетик“ 

За ОУ“Никола Икономов“ - Разград 

300 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Клуб“Том и Джери“ 

За ОУ“Никола Икономов“ - Разград 

445 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За СУ“Христо Ботев“ - Разград 

40 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Иван Илиев Иванов 
за Община Разград 

5 000 функция ”Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда”,  

дейност”Ремонт и поддържане на улици“ - 

Дарение от „Антибиотик Разград“ АД 

За Капански ансамбъл - Разград 

1 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от ДТШ“Сладури“ 

За Капански ансамбъл - Разград 

250 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от „Семпе-2“ООД 

За Капански ансамбъл - Разград 

500 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 
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Дарение от „Ей Ем Ай Комюникейшън“ 

За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 

312 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от родители 

За ОУ „Никола Икономов“ - Разград 

70 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За ОУ“Никола Вапцаров“ - Разград 

64 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Илиаз Ахмед Халил 

За Регионален исторически музей - Разград 

800 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» 

Дарение от Федерация на жените 
За Център за настаняване от семеен тип за деца - 
Разград 

590 функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”,  

дейност“ Центрове за настаняване от семеен тип“ 

Дарение от СНЦ“Асоциация Интегро“ 

За ДГ № 2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

90 функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” 

Дарение от ДТШ“Сладури“ 

За Капански ансамбъл - Разград  

250 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“-с.Самуил 

За Капански ансамбъл - Разград 

380 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от „Амилум България“ЕАД 

За отдел“Образование“ 

180 функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За СУ“Христо Ботев“ - Разград 

80 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от „Дружба“АД 

За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 

200 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от нотариус Росица Иванова 
За ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ - Разград 

600 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Венелин Дачков 
За ОУ „В.Левски“ - Разград 

327 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от Сдружение на българските начални 

учители 

За ОУ“Никола Вапцаров“ - Разград 

57 

 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 

Дарение от ДТШ“Сладури“ 

За Капански ансамбъл - Разград 

450 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от с.Ряхово, Община Сливо поле 
За Капански ансамбъл - Разград 

2 000 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» 

Дарение от ПФК“Лудоторец“ 

За Регионален исторически музей - Разград 

560 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» 

Дарение от „Юли транс“ ЕООД  

За ЦПЛР-Междуучилищен център по ТПО - Разград 

450 функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно развитие 
” 

Дарение от Фондация“Работилница за граждански 

инициативи“ 

За ОУ „В.Левски“ - Разград 

600 функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ 
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КОРЕКЦИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ РЕЗЕРВИРАНИЯ БЮДЖЕТЕН КРЕДИТ 

през четвъртото тримесечие на 2017 година 

105 520 лв. 
 

За довършване на обект “Изграждане на 
ел.захранване на площад “Независимост“ за 
обезпечаване с ел.енергия на мероприятия на 
общината“. 

2 500 функция ”Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда”,  

дейност ”Осветление на улици и площади”  

 

За ремонт на тротоари в гр.Разград 58 000 функция ”Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда”,  

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“  

За наградата „Н.Икономов“ 460 функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» 

За полагане на пътна маркировка след СМР по ремонт 
и рехабилитация на  улици 

44 000 функция ”Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда”,  

дейност”Ремонт и поддържане на улици“  

   

   

За осигуряване на транспорт за деца от ЦНСТ-

Разград, ПУ-с.Осенец, МШ“И.Бърнев“ и Танцова 
формация“Пулс“ във връзка с участието им в Седмия 
национален фестивал на талантливите деца от 
социалните домове в България–гр.Мъглиж, 10.11.2017  

560 Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Други дейности по икономиката“ 

 

КОРЕКЦИИ ПО ПАРАГРАФИ 

през четвъртото тримесечие на 2017 година 
 

Заповед № 1112/13.10.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

 

 

 

-18 050 

+18 050 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Приюти за безстопанствени животни“ - 

ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 1113/13.10.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Разградлес“ 

 

 

 

 

-15 000 

+15 000 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Други дейности по селско и горско 

стопанство, лов и риболов“ - ОД 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1114/13.10.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Разградлес“ 

 

 

 

 

+44 000 

+23 000 

 

-67 000 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Други дейности по селско и горско 

стопанство, лов и риболов“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1139/20.10.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За кметство с.Радинград 

 

 

 

 

-316 

+316 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № РД-111-111/17.10.2017 г. на Директора на 
ПГССХВТ“А.Кънчев“ – Разград 

 

 

 

-6 720 

+5 951 

+769 

функция”Образование”,  

дейност”Професионални училища и паралелки за 
професионална подготовка“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 «Издръжка» 
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Заповед № РД-15-63/17.10.2017 г. на Директора на 
ЦПЛР-Ученическо общежитие 
. 

 

 

-2 000 

+2 000 

функция”Образование”,  

дейност”Общежития”- ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1166/31.10.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Паркстрой“ - Разград 

 

 

 

-17 660 

+17 660 

 

-5 800 

+5 800 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Озеленяване“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 1167/31.10.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Обреден дом“ - Разград 

 

 

-1 440 

+1 440 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност”Обредни домове и зали“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1171/31.10.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Ремонтстрой“ 

 

 

 

 

-95 200 

+95 200 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 17/30.10.2017 г. на Директора на ДГ № 2 

 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

 

 

+1 750 

-1 750 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед №.1194/03.11.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Регионален исторически музей - Разград 

 

 

 

-11 244 

+11 244 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № РД 145-145/31.10.2017 г. на Директора на 
ПГССХВТ“А.Кънчев“ – Разград 

 

 

 

 

-1 796 

+1 796 

 

 

-62 

+62 

функция”Образование”,  

дейност”Професионални училища и паралелки за 
професионална подготовка“ – дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Професионални училища и паралелки за 
професионална подготовка“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 
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Заповед № 1195/03.11.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

По собствения бюджет на Община Разград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По бюджета на ЦПЛР-Междуучилищен център по 

ТПО - Разград 

 

 

 

По бюджета на отдел „Образование“ 

 

 

 

По бюджета на Домашен социален патронаж  

 

 

-43 000 

 

 

 

-40 

-14 

 

-3 846 

 

 

 

-5 000 

 

 

 

-13 500 

 

-7 000 

 

 

 

-2 200 

-11 400 

+8 000 

 

+7 100 

+900 

 

+23 000 

 

 

+23 000 

+12 000 
 

+12 000 

 

 

 

Функция“Общи държавни служби“, 

Дейност “Държавни и общински служби и 

дейности по изборите” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Функция“Отбрана и сигурност“ 

дейност“Превантивна дейност за намаляване на 
вредните последствия от бедствия и аварии“-ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Водоснабдяване и канализация“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Осветление на улици и площади“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Функция“Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“ 

дейност”Дейности по почивното дело и социалния 
отдих“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 „Придобиване на ДМА“ 

функция”Образование”,  

дейност”Център за подкрепа за личностно развитие 
”- ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

функция”Образование”,  

Дейност”Други дейности по образованието” -

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност”Домашен социален патронаж“ – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед №.1197/03.11.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

 

 

 

 

 

-15 000 

+15 000 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 51-00 «Основен ремонт» 

Заповед №.1219/13.11.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

 

 

 

 

 

-26 600 

 

+26 600 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 51-00 «Основен ремонт» 

дейност”Ремонт и поддържане на улици“ - ОД 

§§ 51-00 «Основен ремонт» 
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Заповед №.1220/13.11.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

 

 

 

 

 

-4 200 

 

 

+4 200 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност 601 “Управление, контрол и регулиране на 
дейностите по ЖС” 

§§ 54-00 „Придобиване на земя“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 52-00 „Придобиване на ДМА“ 

Заповед № 1218/13.11.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Разградлес“ 

 

 

 

 

-15 

+15  

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Други дейности по селско и горско 

стопанство, лов и риболов“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № 781-21/31.10.2017 г. на Директора на 
ОУ“Д-р Петър Берон“ – с.Осенец 

 

 

 

-2 168 

+420 

+1 748 

 

 

 

 

-200 

+200 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 40/31.10.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 2 „Лудогорче“ - Разград 

 

 

+4 500 

-4 500 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 36/31.10.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 8 „Райна Княгиня“ - Разград 

 

 

+6 549 

+2 000 

 

-8 549 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1240/13.11.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Бизнес зона „Перистър“ 

 

 

-8 000 

+8 000 

-3 960 

+3 960 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Други дейности по икономиката“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1239/13.11.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Обреден дом“ 

 

 

-200 

+200 

Функция“Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“ 

дейност”Обредни домове и зали“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

Заповед № 1238/13.11.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За кметство с.Топчии 

 

 

 

 

-1 000 

+1 000 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Заповед № РД 15-073/10.11.2017 г. на Директора на 
СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

-44 

+10 

+34 

В приходната част 
§§ 24-00 „Приходи и доходи от собственост“ 

§§ 27-00 „Общински такси“ 

§§ 36-00 „Други приходи“ 
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Заповед №.1259/20.11.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

 

 

 

-1 250 

+1 250 

Функция “Отбрана и сигурност”,  

дейност ”Други дейности по вътрешната 
сигурност” – ДД  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1258/20.11.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Ремонтстрой“ 

 

 

 

 

-1 618 

+2 000 

-382 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни  

санкции» 

Заповед № ФД-155-62/24.11.2017 г. на Директора на 
ОУ“Отец Паисий“ – с.Дянково 

 

 

 

-1 640 

+200 

+1 440 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-15-80/24.11.2017 г. на Директора на 
ЦПЛР-Ученическо общежитие 

 

 

-15 000 

+15 000 

функция”Образование”,  

дейност”Общежития – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1357/29.11.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ЦПЛР-Ученическа спортна школа– Разград 

 

 

-1 419 

+1 419 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни заведения” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 52/30.11.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 2 „Лудогорче“ - Разград 

 

 

+3 168 

-3 168 

 

 

+19 416 

-253 

-19 163 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 61/30.11.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 8 „Райна Княгиня“ - Разград 

 

 

+225 

+121 

-346 

 

 

-1 278 

-3 689 

+6 895 

 

-1 928 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД 186-186/30.11.2017 г. на Директора на 
ПГССХВТ“А.Кънчев“ – Разград 

 

 

 

 

+8 204 

-8 204 

функция”Образование”,  

дейност”Професионални училища и паралелки за 
професионална подготовка“ – дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № РД 15-43/30.11.2017 г. на Директора на 
ОУ“Н.Вапцаров“ – Разград 

 

 

 

-28 000 

+8 000 

+20 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 1400/04.12.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Паркстрой“ 

 

 

 

-1 640 

+1 640 

 

+131 

-131 

 

+144 

-144 

 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Озеленяване“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

Заповед № 1401/04.12.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

 

 

 

 

 

-5 800 

 

+28 200 

 

 

-4 200 

-18 200 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

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

§§ 54-00 «Придобиване на земя» 

дейност”Ремонт и поддържане на улици“ - ОД 

§§ 51-00 „Основен ремонт“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 51-00 „Основен ремонт“ 

Заповед № РД-02-100/30.11.2017 г. на Директора на 
ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Ясеновец 

 

 

 

-14 820 

+14 820 

 

 

 

-12 000 

+12 000 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 53/29.11.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 11 „Детелина“ - Разград 

 

 

-2 096 

+920 

+1 019 

 

+157 

 

+633 

-633 

 

+18 190 

-4 386 

-13 804 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Ресурсно подпомагане“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 56/30.11.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 5 „Незабравка“ - Разград 

 

 

-9 183 

+369 

+8 814 

 

 

+17 335 

-4 353 

-12 982 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1430/13.12.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Ремонтстрой“ 

 

 

 

 

-15 433 

+410 

+15 023 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 1431/13.12.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Разградлес“ 

 

 

 

 

+26 963 

-6 000 

-19 035 

-1 928  

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

дейност”Други дейности по селско и горско 

стопанство, лов и риболов“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

§§ 53-00 «Придобиване на НДА» 

Заповед № 1456/19.12.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За разпределение на средствата от резерва във 
функция „Образование“ съгласно заповеди на Кмета 
на Община Разград за утвърждаване на формули 

разпределение на средствата по единни разходни 

стандарти 

 

 

-10 596 

 

 

-35 554 

 

Функция“Образование“ 

дейност”Детски градини“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1457/19.12.2017 г на Кмета на Община 
Разград 

За отдел „Образование“ /разпределение на 
средствата от резерва във функция „Образование“/ 

 

 

 

+13 842 

+4 134 

+2 494 

 

+13 202 

Функция“Образование“ 

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-15/104/13.12.2017 г на Директора на 
СУ“Хр.Ботев“- Разград 

/разпределение на средствата от резерва във функция 
„Образование“/ 

 

 

 

+1 882 

Функция“Образование“ 

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 1455/19.12.2017 г на Кмета на Община 
Разград 

За отдел „Образование“ /разпределение на 
средствата от резерва във функция „Образование“/ 

 

 

+10 596 

Функция“Образование“ 

дейност”Детски градини“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

 

Заповед № ФД-163-102/12.12.2017 г. на Директора на 
ОУ“Елин Пелин“ – с.Стражец 

 

 

 

+7 300 

-7 300 

+650 

 

-650 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 32/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За кметство с.Островче 

 

 

 

 

+410 

 

-410 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Осветление на улици и площади“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 31/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Ремонтстрой“ 

 

 

 

 

-800 

 

+800 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Заповед № 64/22.12.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 2 „Лудогорче“ - Разград 

 

 

-5 

+5 

 

 

-318 

+318 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 82/21.12.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 8 „Райна Княгиня“ - Разград 

 

 

+381 

-381 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 29/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За кметство с.Дянково 

 

 

 

+333 

-663 

+330 

 

 

-254 

+254 

 

 

 

+563 

-732 

+169 

Функция“Общи държавни служби“, 

Дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Дейност «Общинска администрация» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Заповед № ФД-174-81/28.12.2017 г. на Директора на 
ОУ“Отец Паисий“ – с.Дянково 

 

 

 

-6 455 

-1 528 

-1 324 

 

+9 307 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 30/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

По собствения бюджет на Община Разград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По бюджета на  кметство с.Дянково 

 

 

-556 

-98 

 

 

 

-1 318 

 

 

 

-244 

 

 

 

 

+556 

+98 

 

 

+1 318 

 

 

 

+244 

Функция“Общи държавни служби“, 

Дейност «Общинска администрация» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

 

Функция“Общи държавни служби“, 

Дейност «Общинска администрация» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

Заповед № 98/29.12.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 12 „Зорница“ - Разград 

 

 

+15 402 

-15 402 

 

+4 203 

-9 444 

+8 712 

 

-5 471 

+2 000 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 4/05.01.2018 г. на Директора на ДГ 

 № 4 „Митко Палаузов“ - Разград 

 

 

-517 

-832 

 

+1 349 

 

+10 883 

-3 503 

+4 654 

 

-12 034 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № ФС-02-122/29.12.2017 г. на Директора на 
ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Ясеновец 

 

 

+2 299 

-2 299 

функция”Образование”,  

дейност”Ресурсно подпомагане“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка 

Заповед № ФС-02-121/29.12.2017 на Директора на 
ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Ясеновец 

 

 

 

 

+2 100 

-2 100 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 



79 

 

Заповед № ФС-02-120/29.12.2017 на Директора на 
ОУ“Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Ясеновец 

 

 

 

-21 520 

+900 

+1 300 

 

+16 800 

+2 520 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 26/20.12.2017 г. на Директора на Спортно 

училище – Разград 

 

 

-8 950 

-358 

-1 313 

 

+10 764 

-143 

 

 

+2 311 

-2 311 

функция”Образование”,  

дейност”Спортни училища“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 40-00 «Стипендии» 

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

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-23-75/20.12.2017 г. на Директора на 
ППМГ“Акад.Н.Обрешков“ – Разград 

 

 

 

+5 160 

-20 200 

+5 550 

 

+1 690 

+7 800 

 

 

 

+1 000 

-1 000 

 

+200 

-200 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Спорт за всички – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 72/29.12.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 2 „Дора Габе“ – с.Ясеновец 

 

 

+2 181 

-2 018 

-163 

 

 

+1 332 

-1 046 

-286 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 10-00 „Издръжка“ 



80 

 

Заповед № РД-08-196/04.01.2018 г. на Директора на 
ОУ“В.Левски“ – Разград 

 

 

 

+22 560 

+1 070 

-15 750 

 

-7 880 

 

 

 

+7 500 

+15 568 

-18 510 

-4 558 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 51-00 «Основен ремонт» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № РД-08-209/22.12.2017 г. на Директора на 
ОУ“В.Левски“ – Разград 

 

 

 

-620 

+620 

 

+12 551 

+3 711 

 

-16 262 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Ресурсно подпомагане“ 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-15-102/28.12.2017 г. на Директора на 
ЦПЛР-Ученическо общежитие 

 

 

-20 492 

-1 453 

-7 139 

 

+29 084 

функция”Образование”,  

дейност”Общежития – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“  

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“  

Заповед № 290/29.12.2017 г. на Директора на 
ОУ“Н.Икономов“ – Разград 

 

 

 

+286 

-286 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 83/29.12.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 11 „Детелина“ - Разград 

 

 

-4 823 

-20 

+4 343 

 

+500 

 

-2 433 

+403 

+2 030 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 68/29.12.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 7 „В.Левски“ - Разград 

 

 

+44 

-44 

 

+9 437 

-4 446 

+5 988 

 

-10 979 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 



81 

 

Заповед № 58/22.12.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 3 „Приказка“ - Разград 

 

 

+1 248 

+268 

 

-1 516 

 

+9 986 

-790 

+3 262 

 

-12 458 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 202/29.12.2017 г. на Директора на 
ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“ – Разград 

 

 

 

-5 950 

+5 120 

 

+830 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 291/29.12.2017 г. на Директора на 
ОУ“Н.Икономов“ – Разград 

 

 

 

-27 246 

-4 795 

+3 919 

 

-110 

+110 

 

+28 122 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 109/28.12.2017 г. на Директора на 
ОУ“Г.С.Раковски“ – с.Раковски 

 

+3 094 

+58 

+4 150 

 

-7 302 

функция”Образование”,  

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 90/28.12.2017 г. на Директора на ДГ 

№ 6 „Шестте ястребинчета“ – Разград 

 

 

+4 831 

-7 221 

+10 934 

 

-8 544 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД 15-52/29.12.2017 г. на Директора на 
ОУ“Н.Вапцаров“ – Разград 

 

 

+3 700 

 

-3 700 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД-193/29.12.2017 г. на Директора на 
ОУ“О.Паисий“ – Разград 

 

 

 

-14 507 

+6 447 

+8 060 

 

-1 716 

+423 

-574 

 

+1 867 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Ресурсно подпомагане“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 



82 

 

Заповед № 54/22.12.2017 г. на Директора на ДГ 

 „Осми март“ – с.Дянково 

 

 

-478 

+83 

+1 864 

 

-1 469 

 

+6 984 

-586 

+309 

 

-6 707 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 123/29.12.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 14 „Славейче“ - Разград 

 

 

-8 495 

+1 456 

+14 276 

 

-8 435 

+1 198 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 145/22.12.2017 г. на Директора на 
ОУ“Кирил и Методий“ – с.Киченица 

 

 

 

+2 772 

-247 

+247 

+2 772 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № РД 15-117/29.12.2017 г. на Директора на 
СУ“Хр.Ботев“ – Разград 

 

 

 

-18 364 

+224 

+6 320 

 

+11 820 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 801-41/29.12.2017 г. на Директора на 
ОУ“Д-р П.Берон“ – с.Осенец 

 

 

 

-3 683 

+215 

+1 424 

 

+2 044 

 

 

 

-199 

+199 

функция”Образование”,  

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Неспециализирани училища, без 
професионални гимназии“ – дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 72/28.12.2017 г. на Директора на ДГ 

 № 5 „Незабравка“ - Разград 

 

 

-376 

+376 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 



83 

 

Заповед № 98/19.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Капански ансамбъл Разград 

 

 

-37 450 

+11 550 

+4 150 

 

+6 258 

+15 492 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Оркестри и ансамбли» - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 97/19.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

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

 

 

 

-18 538 

-2 126 

-4 916 

 

+17 494 

+8 086 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Библиотеки с национален и регионален 

характер» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 96/19.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ЦПЛР-Център за ученическо, техническо и научно 

творчество – Разград 

 

 

+3 217 

-325 

-1 382 

 

-1 510 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни заведения” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 95/19.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ЦПЛР-Ученическа спортна школа– Разград 

 

 

-1 605 

+1 605 

 

-650 

+650 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни заведения” – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 94/19.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Регионален исторически музей- Разград 

 

 

 

 

+3 792 

+708 

 

-4 500 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - дофинансиране с приходи с 
общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Заповед № 93/19.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Регионален исторически музей- Разград 

 

 

 

+4 037 

-2 549 

-79 

 

-1 409 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 43/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ЦПЛР-Междуучилищен център по ТПО– Разград 

 

 

-2 421 

+2 280 

-11 

 

+152 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни заведения” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 42/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ЦПЛР-Междуучилищен център по ТПО– Разград 

 

 

+277 

-277 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни заведения” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

Заповед № 41/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ЦПЛР-Център за работа с деца– Разград 

 

 

+575 

+305 

+1 482 

 

-2 362 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни заведения” – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 40/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ЦПЛР-Център за работа с деца– Разград 

 

 

+1 030 

-1 030 

функция”Образование”,  

дейност”Извънучилищни заведения” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед №.39/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За художествена галерия „Проф.И Петров“ - Разград 

 

 

 

 

-662 

-40 

+609 

 

+93 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - дофинансиране с приходи с 
общински характер 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед №.38/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За художествена галерия „Проф.И Петров“ - Разград 

 

 

 

-134 

-60 

 

+194 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Музеи и галерии с национален и 

регионален характер» - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 36/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Ученическо столово хранене и почивно дело“ 

 

+200 

-200 

 

 

 

+100 

-100 

В приходната част 
§§ 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху 

продажбите“ 

В разходната част 
функция”Образование”,  

дейност”Столове” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 37/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За ОП“Паркстрой“ 

 

 

 

-1 216 

+460 

 

+756 

 

-5 872 

-1 153 

 

+7 025 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

дейност”Озеленяване“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

Заповед № 35/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За Общински културен център - Разград 

 

 

-5 425 

+1 666 

+3 759 

функция «Почивно дело, култура, религиозни 

дейности», 

дейност «Други дейности по културата» - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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Заповед № 33/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

 

 

 

-4 400 

+4 400 

 

 

-9 200 

+9 200 

Функция“Общи държавни служби“, 

Дейност «Общинска администрация» - ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

Дейност «Общинска администрация» - 

дофинансиране с приходи с общински характер 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 
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-5 600 

+650 

 

+4 950 

 

-850 

+850 

-1 560 

+1 560 

 

 

-400 

+400 

-1 510 

+1 510 

 

 

-700 

+700 

 

+200 

-200 

 

 

+1 300 

-1 300 

-600 

+600 

-400 

+400 

 

+1 900 

+400 

 

-2 300 

 

 

-200 

+200 

 

 

 

 

-700 

+700 

-210 

+210 

-10 900 

+5 700 

 

+5 200 

 

+1 800 

 

-1 800 

 

-1 046 100 

+1 026 100 

 

 

+800 

+100 

 

-31 900 

+51 000 

Дейност «Общинска администрация» - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни  

санкции» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Дейност «Общински съвет» - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Функция“Отбрана и сигурност“ 

дейност”Други дейности по вътрешната 
сигурност“- ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

Функция“Здравеопазване“ 

дейност”Детски ясли“ - ДД 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

дейност”Детски ясли“ - ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Здравен кабинет в детски градини и 

училища“ - ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност” Други дейности по здравеопазването“ - 

ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност”Клубове на пенсионери и инвалиди” – ОД 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

Функция“Жилищно строителство, БКС и опазване 
на околната среда“ 

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

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

 §§ 51-00 «Основен ремонт»                           

дейност”Водоснабдяване и канализация“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Осветление на улици и площади“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Ремонт и поддържане на улици“ - ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 51-00 „Основен ремонт“ 

дейност”Други дейности по жилищното 

строителство“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 
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+660 

+580 

 

-1 240 

 

+3 683 

-4 794 

+3 079 

 

+142 259 

+331 

 

-6 200 

-138 358 

 

 

 

+910 

+310 

 

-1 220 

 

+3 600 

-10 

+10 

-3 600 

 

 

+2 700 

+300 

 

-3 000 

 

-250 

+250 

 

+2 300 

-2 300 

 

+1 100 

+400 

 

-1 500 

 

 

 

+1 800 

-1 800 

 

-2 200 

+2 200 

 

 

-300 

+300 

 

 

+1 400 

+500 

 

-1 900 

дейност”Управление и контрол на дейностите по 

опазване на околната среда“-ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Чистота“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели  

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

§§ 97-00 «Резерв» 

Функция“Почивно дело, култура, религиозни 

дейности“ 

дейност”Дейности по почивното дело и социалния 
отдих“ - ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Спортни бази и спорт за всички“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

§§ 43-00 „Субсидии за нефинансови предприятия 

за текуща дейност“ 

дейност”Радиотранслационни възли“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

дейност”Зоопаркове“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

 

дейност”Други дейности по културата“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

Функция“Икономически дейности и услуги“ 

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

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 «Издръжка» 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

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

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 «Платени данъци, такси, 

административни санкции» 

дейност”Приюти за безстопанствени животни“ - 

ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 
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+3 500 

+200 

 

-6 670 

 

 

+2 970 

дейност”Други дейности по икономиката“ - ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

функция”Разходи, некласифицирани в другите 
функции”, 

дейност”Разходи за лихви“ - ОД 

§§ 22-00 „Разходи за лихви“ 

Заповед № 1481/28.12.2017 г. на Кмета на Община 
Разград 

За отдел „Социални дейности“ 

 

 

-2 322 

-4 057 

-3 138 

 

+11 685 

-406 

 

-1 762 

 

-17 560 

-357 

+1 268 

 

+16 671 

-137 

 

 

 

-1 000 

+1 000 

 

-1 529 

-2 035 

 

+4 032 

-152 

 

-316 

 

-1 035 

-1 211 

-2 436 

 

+4 758 

-76 

 

 

 

+1 910 

-1 072 

-3 804 

 

+3 060 

-94 

 

функция”Социално осигуряване, подпомагане и 

грижи”, 

дейност“Центрове за настаняване от семеен тип“-

ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

§§ 42-00 „Обезщетения и помощи“ 

дейност”Домове за стари хора“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

дейност”Домове за стари хора“ – дофинансиране с 
приходи с общински характер 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Домове за възрастни хора с увреждания“ – 

ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 

дейност”Защитено жилище“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

дейност”Центрове за социална рехабилитация и 

интеграция“ – ДД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 
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-2 734 

-2 352 

 

+5 213 

-127 

 

 

+448 

+1 453 

 

-1 880 

-21 

 

 

-637 

-1 386 

 

+2 008 

+15 

 

 

+1 787 

-659 

 

-766 

-362 

 

 

 

+254 

-254 

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

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

дейност”Центрове за обществена подкрепа“ – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

дейност”Центрове за работа с деца на улицата“ – 

ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

дейност”Домашен социален патронаж“ – ОД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 19-00 „Платени данъци, такси, 

административни санкции“ 

дейност”Други дейности по социалното 

осигуряване“ – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

Заповед № 34/08.01.2018 г. на Кмета на Община 
Разград 

За отдел „Образование“ 

 

 

-5 043 

+4 948 

 

+95 

 

+6 892 

+1 024 

+9 250 

 

-17 166 

 

+1 928 

+1 928 

 

-1 841 

+1 222 

+437 

 

-33 

-200 

+415 

функция”Образование”,  

дейност”Детски градини” – ДД 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

дейност”Детски градини” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка  

дейност”Други дейности по образованието” – ОД 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

 

дейност”Други дейности по образованието” – ОД 

§§ 01-00 „Заплати на персонала“ 

§§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания“ 

§§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от 

работодатели“ 

§§ 10-00 „Издръжка“ 

§§ 40-00 „Стипендии“ 

§§ 52-00 «Придобиване на ДМА» 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте, госпожо Радославова.  
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

За процедура, господи Ненчев. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, заповядайте. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

На вниманието на общинските съветници. Знаете, че сесията ни 

започна преди няколко часа, предвид тази докладна, която разгледахме 
като първа, в момента са тук председателите на двете комисии, чиито 

отчети трябва да разгледаме на това заседание на общинския съвет. Вече 
няколко часа чакат те, за да минат. Те са към края на докладните записки. 

Така че правя процедурно предложение да разгледаме като следващи двете 
докладни записки с входящи номера 172 и 173. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Само момент да… 

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

172 и 173. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, постъпило е предложение докладните записки 

с входящи номера 172 и 173, които касаят: 
Докладна записка с вх.№ 172. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – зам. – кмет на 
Община Разград 

Относно: Приемане на отчет за дейността на Местната комисия 

за борба срещу противообществени прояви на малолетните и 

непълнолетните през 2017 г. 
и 

Докладна записка с вх.№ 173. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов – зам. – кмет на 
Община Разград 

Относно: Приемане на отчет за дейността на Общинския съвет 

по наркотични вещества и Превантивно – информационен център към 

него през 2017 г. и План за работата на общинския съвет по 

наркотични вещества и Превантивно – информационен център към 

него за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични 

вещества по Общинска програма за борба с наркотиците за 2018 г. 
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да бъдат разгледани сега, след като се произнесохме по последната 
докладна записка. Поставям на гласуване това процедурно предложение за 
пренареждане и разглеждане сега да продължим разглеждането на тези две 
докладни записки 172 и 173. Моля гласувайте по това процедурно 

предложение. Готови ли сме, госпожо Кръстева? Момент, изчакайте малко. 

Можем да гласуваме. Режим на гласуване по процедурното предложение. 
Заповядайте. 

 

/Поради техническа неизправност в пулта за гласуване, общински 

съветник Иво Димитров, обявявайки вота си на микрофон, гласува 

„против“./ 

 

Г-жа Таня Тодорова – дежурен секретар 

Гласували общо 17 съветници. „ЗА“ – 16, „против“ – 1, „въздържали 

се“ – няма. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

При така обявения резултат и кворум, регистриран при 

последното извършване на проверка на кворума от 22 общински 

съветници, така направеното процедурно предложение се приема. 

Давам думата на Кмета на общината, господин Василев. 
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Благодаря Ви господин Председател. Аз ще изляза извън темата на 
двете докладни записки. Провокира ме гласуването по предната докладна 
записка. По – скоро би трябвало да отправя риторичен въпрос. Прегледах 

много добре протокола от гласуването. Оказа се, че двама от общинските 
съветници, които са общински служители не са подкрепили докладната 
записка. Въпреки законовите ограничения и законовите изисквания, които 

пазят общинските съветници и които са на работа аз искам да задам за 
пореден път въпроса: Тези общински съветници в същност какво правят и 

чии интереси защитават? Интересите на партията от която са избрани или 

интересите на Общината в която работят? Този въпрос ще го поставям 

многократно. Лично това, с което аз  се ангажирам от тук насетне, от 
началото на мандата ще изкарам всички протоколи и от тук насетне ще 
започна да публикувам във вестника всички решения на общински 

съветници, които са на общинска служба, които не подкрепят 
предложенията дадени от Община Разград.  Госпожо Неделчева, знам че не 
сте. Не говоря за Вас. Не, не се обръщам, много хубава усмивка имате. 
Така, че уважаеми колеги, това щ его поставям всеки път и в тази връзка 
ако ми позволите господин Димитров да продължа мислех да го оставя за 
отговора на госпожа Тодорова, но сега в прав текст ще я питам защото аз 
вече съм запитал нейният работодател, на който аз съм работодател: 
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Госпожа Тодорова вчера била ли е на работа? Ако е била на работа къде? В 

същото време от медиите и от социалната мрежа аз виждам, че тя е била на 
посещение партийно в две села. И може би трябва да кажа в същност тя на 
работа ли е, на партийна работа ли е, на общинска работа ли е, на каква е? 

Като съответно ще изискам обяснение от нейния работодател по 

отношение на трудовата дисциплина на госпожа Тодорова. Мисля, че това 
са важни въпроси, които касаят общността. И мисля, че е крайно време 
колеги да си дадем сметка и да си отговорим на въпроса: Ние общински 

служители ли сме или сме партийни функционери. Благодаря.  
  

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Момент ще Ви дам думата. Пръв по време подаде заявка за реплика 
господин Калоян Монев.   Ако има и други ще им дам възможност. 
Заповядайте господин Монев.  
 

 Г-н Калоян Монев – «Кауза Разград» 

 Господин Председател, колеги общински съветници, колеги от 
администрацията това, което господин Кмета засяга сега наистина е много 

важно. Господин Кмете, обаче аз ако не се лъжа Вие сте Областен 

координатор на ГЕРБ, ако не се лъжа имате мнозинство в Народното 

събрание, направете така, че в следващия мандат тези две позиции на 
администрация и на общински съветници да не може да се случват, защото 

наистина е абсурдно. Благодаря Ви.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Давам думата на общинския съветник Иво Димитров. Заповядайте. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Уважаеми господин Председател, господин Кмете, това което 

казахте не съм очаквал някога да го чуя така дори в помежду си когато 

говорим защото това издава една много ниска политическа култура, която 

битуваше до преди демокрацията. Когато някой можеше да размята над 

общинските съветници, над народните избраници в Народното събрание 
заплахи да сипе от трибуната на Общинския съвет или на   Народното 

събрание като работодател. Разбира се, че всеки един в тази зала е тук не 
да си пази мястото в общинската администрация или във фирмата където 

работи, а той е тук  защото още на първото заседание е положил клетва и 

всичките си усилия да внесе в това хората, които са го избрали и това 
което им е обещал 4 години неотклонно да го застъпва и да го отстоява в 
тази зала. Това, че някой е на работа в общинската администрация не 
означава, че трябва да подкрепя лошите бюджети, които ръководството в 
лицето на вносителя на Кмета дава за одобрение в тази зала. Недопустимо 

е това, което Вие приемате за даденост хората които зависят от Вас да им 
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усуквате ръцете и да ги карате да стават палячовци, подкрепяйки каквито 

ще да са глупави и вредни за общината докладни записки. Те са положили 

клетва, те няма да изпълняват това, което Вие им нареждате като 

работодател, като дори не пряк, като тук към ръководителите на 
училищата на които те са избрани с конкурс, но с моркова и тоягата им 

предлагате да ги биете или да ядат тояга. Недопустимо е това, което Вие 
преди малко направихте.   
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Има ли желаещ за трета реплика?  

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Като Областен или като Общински не знам какъв ръководител на 
ГЕРБ означава ли, че Вие чрез кметското място налагате само и 

единствено интересите на партията ГЕРБ и всякакви други интереси, които 

са обществени Вие няма да ги прилагате? Защото попитахте не знам дали 

риторично или имахте предвид общински служители дали …. Димитрова, 
моля Ви да замълчите, защото и Вашето място тук ще бъде осветлено.  / 

Някой от общинските съветници репликира общински съветник Иво 

Димитров/.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Моля колега Димитров продължете.  
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Аз не знам кой общински служител къде е бил. Аз говоря за това, 
което Кмета тук в залата говори на общински съветници. Кой общински 

съветник, кой не е, не е важно защото той в тази зала е в качеството си е на 
избран, а не на подчинен на Кмета. Това имах предвид.  Уточнявам Ви го 

за да го разберете. Ако не сте по някакъв начин като за по – прости дечица 
да Ви го изясня.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Завършихте ли колега Димитров. Да. Госпожа Неделчева, успя да 
даде знак за трета реплика. Заповядайте госпожо Неделчева, имате думата. 
С малко Ви изпревари.  

 

 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Финиширах малко преди Вас госпожо Димитрова. В същност аз ще 
бъда много кратка. Господин Василев, въпреки комплимента за хубавата 
ми усмивка, което не е точно така искам да Ви кажа, че Вие с изказването 

което направихте дадохте отговор на едно мое питане още от 2016 година 
– По какви критерии се освобождават хората от общинската 
администрация? А такива са вече почти половината, които Вие заварихте. 
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Тоест, Вие не търпите в администрацията инакомислещи хора. Ами Вие 
дайте отговор.   Дайте отговор, малко ли са или много? Въпроса обаче е, че 
Вие доказахте, че хора които не са от Вашата партия, които мислят по – 

различно нямат място в общинската администрация.  
 

 / Шум в залата/.    

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Моля за тишина в залата. И само за пояснение: общински съветници 

в общинска администрация няма. Това трябва да е ясно, с оглед 

изискванията на закона. Давам думата за дуплика на Кмета на Общината. 
Господин Василев, заповядайте.  
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград  

 Благодаря господин Председател. Отново много патос в изказванията 
на един общински съветник и други общински съветник и т.н. или нищо не 
сте разбрали от това, което съм ви казал или това е поредния опит за 
манипулация. Връщайки се назад искам да запитам пак риторично: Редно 

ли е общинския съветник, който е на общинска служба или в звена на 
общинска служба да не спазва трудовата си дисциплина? Това ми е 
първия. И ако това е така дайте да го наложим като модел на поведение на 
всички общински служители и на всички второстепенни като разбира се 
ще започнем първо с примерите за тези за които имаме доказателства. По 

отношение на това кой на какво е координатор и т.н. може би господин 

Димитров трябва да ми посочите кое е това решение, което аз съм 

предложил в качеството си на Кмет, което облагодетелства моята 
политическа партия или мои общински съветници или въобще функционер 

на партията.    Много е хубаво, много умело боравите с определени изрази, 

но те не отговарят на истината. Така, че и този път усилията Ви така да  
манипулирате и съветници и зрители мисля, че не успяха. Това е съвсем 

накратко. Този въпрос обаче продължава да стои. Ние не малтретираме 
никого. Не сме нито Шесто нито Гестапо, нито някой друг. Госпожо, имам 

доста членове на БСП, които   работят в Общината, които си изпълняват 
изключително стриктно задълженията и които нямат проблеми нито с 
Кмета, нито с ръководството на Общината. Дайте да не влизаме сега в тези 

подробности.  

 

 /Шум и разговори в залата/ . 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Не. Вие направихте реплика на изказването на Кмета. / Общински 

съветник Иво Димитров иска думата/. Не може.  
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 Г-жа Надежда Радославова – ПП «ГЕРБ» 

 Ами това господин Димитров за имената отпадна с решение на съда 
от 5 декември.  

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Не. Имаше въпрос, кое решение е облагодетелствало ГЕРБ? И за да 
не връщам много назад да Ви върна само преди половин час. /Общински 

съветник Надежда Радославова говори едновременно с изказващия се: 

Нямате право да отговаряте./ Общински съветник Иво Димитров 

продължава да се изказва/. Това беше за наказанието на селата чийто 

кметове не бяха избрани от ГЕРБ за с. Липник и за с. Осенец, където 

закрихте детските градини. / Шум в залата. Говорят едновременно 

няколко общински съветници/. 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Това са лъжи. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Моля. Така. Да преминем сега към същинската работа, след това 
отклонение което направихме и да пристъпим към обсъждане на 
докладните записки 172 и 173. 

 Госпожо Радославова, да разбирам ли, че Вие предлагате да 
направим общо обсъждане и след това произнасяне? 

 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

 Не, в никакъв случай.   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Поотделно. Тогава поставям за обсъждане докладна записка с вх. 

№172. 

С Т А Т И Я 5 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Докладна записка с вх.№172. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов  – зам.-кмет на 
Община Разград  

 ОТНОСНО: Приемане на  отчет за дейността на Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните през 2017 г.  

Господин Хасанов, имате ли нещо допълнително да добавите към 

докладната записка?  

 

Г-н Ердинч Хасанов  – зам.-кмет на Община Разград  
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Не, нямам.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Тази докладна записка е разгледана в три постоянни 

комисии. Най – напред ще дам думата на Председателя на постоянната 
комисия по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации господин Калоян Монев, да информира 
за становището на комисията. Заповядайте.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Благодаря. Докладната записка и проекта за решение бяха приети с 5 

гласа „ЗА“, 1 – „против“ , без „въздържали се“.  

  

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Давам думата на Председателя на ПК по образование 
и наука. Господин Хасанов, да ни информирате за становището на 
комисията.  

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК  

Благодаря Ви уважаеми господин Председател. Докладната записка 
бе разгледана в постоянната комисия по образование и наука и бе 
подкрепена с 5 гласа „ЗА“, без „против“  и „въздържали се“.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И сега следва да чуем становището на постоянната комисия по 

социална политика, трудова заетост и здравеопазване. Моля госпожо 

Георгиева. 
 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря. Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ 

комисията подкрепя проекта за решение.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя на докладната записка има ли? 

Не виждам желаещи да поставят въпроси. Мнения и съображения има ли 

желаещи да изложат? Не виждам желаещи. Заповядайте колега Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Аз имам въпрос: В работата на комисията .. моля …. Радославова не 
Ви чух.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Господин Димитров, моля направете изложението си.  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Изложението ми е, с внимание преглеждах единствения местен 

вестник където говорихме в постоянната комисия по законност , че този 

въпрос е изключително важен  и че гражданите на Разград не знаят 
дневния ред и това, че тази комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните ще дава своя отчет и че е хубаво 

обществеността … моля …. и другата и за двете става въпрос, гражданите 
да бъдат поканени с една обява в местния вестник. Да им бъде обърнато 

внимание, че въпросите касаещи техните деца ще бъде разглеждан тук на 
заседанието на Общинския съвет и евентуално заинтересованите да знаят, 
че могат да дойдат на откритото заседание. Аз не знам дали това е 
изпълнено, но не видях някъде да е публикувана покана  към хората, които 

са най – засегнати от тези прояви на малолетни и непълнолетни е не знам 

дали Кмета е изпълнил този ангажимент, който беше вменен от 
постоянната комисия. Затова искам да разбера преди да продължа от 
господин Кмета дали това е направено и дали гражданите знаят , че тази и 

следващата особено, която е за наркотичните вещества е достигнала до 

широк кръг от граждани, които може би са засегнати.   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да. Благодаря Ви. Преди да дам думата на господин Василев, ако 

желае да вземе отношение …../ Общински съветник Надежда Радославова 

– ПП „ГЕРБ“  - За реплика …….. момент, да, да, ще имате възможност, аз 
моля госпожа Георгиева да информира за заседанието на постоянната 
комисия, която тя ръководи и която беше последна  по хронология какви 

са резултатите от обсъждането на този въпрос в социалната комисия. 
Кратко и стегнато. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Да. Това касае докладна записка с вх. №173 и проекта за решение е 
приет със 7 гласа „ЗА“ без „против“ и „въздържали се“ …… …../ Общински 

съветник Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“  - Ние коя докладна записка 

разглеждаме?/ …. Аз затова казвам, че №173 касае наркотичните вещества 
и приемане отчета на комисията. № 172 разглеждаме. Така, ще кажа, че 
комисията освен че прие проекта за решение по докладна записка с вх. 

№173 прие решение със 7 гласа „ЗА“ без „против“ и „въздържали се“ да 
проведе разширено заседание съвместно с комисията по законност и 

всички отговорни институции заинтересовани, да проведе такова заседание 
в срок до провеждане на сесията през месец април. Да, аз казвам за трети 

път, че касае №173.  
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Г-жа  Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Ама ние гледаме №172 нали?  

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Да. 
 

Г-жа  Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Може ли реплика? 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

На кое реплика?  

 

Г-жа  Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Реплика на колегата Иво Димитров. Трябва да се върнем назад по 

същество.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля да чуем репликата на госпожа Радославова. Заповядайте.  
 

Г-жа  Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви господин Ненчев. Аз съм изключително изненадана от 
изказването и изразеното становище от един дългогодишен общински 

съветник избран за четвърти път, четвърти мандат в Общински съвет 
Разград. На хората, които са заинтересовани и които наистина имат 
отношение към какъвто и да е проблем, който се разглежда на сесиите на 
Общинския съвет или на заседанията на постоянните комисии по 

Правилник поканите за тези заседания и за комисии и за сесии излизат в 
местния вестник. Виждат се датите, виждат се часовете и на сайта на 
Общината съответно има публикувани всичките докладни записки, които 

предстоят за разглеждане. Какво повече от това трябва да се направи. Ако 

някой наистина е заинтересован, ако наистина толкова се вълнува той ще 
може да влезе в сайта, да погледне какво се разглежда и да присъства и на 
едните заседания и на другите. Ако не го е направил значи не е толкова 
заинтересован. Благодаря Ви.      

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

Ако не е изпълнил решение на постоянна комисия, много 

заинтересован. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колега Димитров, за дуплика ли искате думата?  

 

Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 
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Не, не.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Продължаваме нашата работа уважаеми съветници и питам още 
веднъж: Има ли желаещи за становища? Заповядайте госпожо Неделчева. 

 

Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

Благодаря. Уважаеми колеги, аз наистина вземам думата за да 
поздравя хората, които работят в местната комисия за борба  срещу против 
обществените прояви на малолетни и непълнолетни както и независимо, че 
е следваща докладна  и хората които работят в Общинския съвет за 
превенция на наркотичните вещества. Казвам го това защото виждате и от 
отмета колко разностранна и богата е дейността на тези две структури, 

които се занимават с едни много сериозни въпроси, касаещи 

подрастващите, касаещи децата на Разград, с трудните деца работят, с деца 
които имат сериозни проблеми и съответно нали тези техни проблеми се 
пренасят и в семейството. Наистина и в доклада на Местната комисия 
виждаме проведени много обучения, проведени хепънинги, семинари, 

дискусии и срещи, спортни състезания, фото конкурси и т.н. Няма да 
изреждам всичко, което е записано в докладната. Аз по – скоро бих искала 
наистина и миналата година го казах и сега да ги поздравя и  за тази 

инициатива, която ученическите превантивни клубове на проектен 

принцип кандидатстват за финансиране за организиране на дейности, 

насочени срещу агресията в училище. Знаете, че това е един много 

сериозен проблем в днешното училище. Почти няма вечер, в която в 
новините да не ни се представят подобни случаи. Слава богу в други 

училища, които не са на територията на община Разград.    Нека да 
продължи работата в комисията в този дух за да наистина да не влизаме в 
новините с подобни случаи. Благодаря Ви.         

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Има ли други желаещи? Заповядайте госпожо Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря Ви. Аз искам с пълна сила да се присъединя към казаното 

от общински съветник Елка Неделчева. Искам да кажа, че тези комисии 

имат превантивна насоченост и тяхната дейност е точно в тази посока и 

наистина Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните е изключително инициативна, с много 

добри неща, в една много вярна посока гледа за това как да ангажира 
децата и младите хора наистина в събития така, че да разберат колко е 
ценно приятелството, колко е ценно доброто отношение, колко е ценно 

възпитанието, колко е ценно това да бъдем най – вече и преди всичко хора. 



100 

 

Искам от името на нашата група наистина да благодаря на нейния 
председател госпожа Господинова за всичко което правят и да кажа, че ние 
наистина ги подкрепяме в тяхната дейност. Благодаря Ви.   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви и аз. Други желаещи има ли? Не виждам. Обявявам 

дискусията за приключена и пристъпваме към гласуване по проекта за 
решение представен от вносителя заместник – кмета господин Хасанов. 
Режим на гласуване. Моля гласувайте колеги.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 518 

 

В изпълнение на Закона за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните към общината е създадена и 

работи Местна комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните в състав от 11 души. 

Комисията организира и координира корекционно-

възпитателната и превантивна дейност на територията на общината, 

издирва и установява съвместно с Детска педагогическа стая, отдел 

„Образование” и Отдел „Закрила на детето”, малолетните и 

непълнолетните, които се нуждаят от помощ и взема мерки за тяхната 

психо-социална закрила и развитие. 
Съгласно чл. 7 ал. 2 от ЗБППМН, Местните комисии ежегодно 

отчитат дейността си пред кмета, общинския съвет и пред 

Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, в съответствие, с което е представен 

отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  през 
2017 г. - Приложение 1 към настоящото решение. 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 

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

администрация и чл. 7 ал. 2 от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 
Общински  съвет Разград, с 22 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – няма, 
 

Р  Е  Ш  И: 
 

Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и 
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непълнолетните през 2017 година – 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. 

О   Т   Ч   Е   Т 

ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА  МЕСТНАТА  КОМИСИЯ  ЗА  БОРБА  СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ  ПРОЯВИ  НА  МАЛОЛЕТНИТЕ  И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  ПРИ  ОБЩИНА  РАЗГРАД  ПРЕЗ  2017 ГОДИНА 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните към община Разград функционира по Закона за 

изменение и допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните от 2004 година/ЗБППМН/ като структура за 

организация, ръководство и контрол на цялостната дейност по превенция и 

противодействие на детското асоциално поведение. Законът възлага на Комисията 

предприемане на извънсъдебни, възпитателни мерки, които са алтернатива на 

наказанието по отношение на децата-правонарушители и провеждане на широка 

социално-превантивна работа сред подрастващите. 
Настоящият състав на Местната комисия е определен със заповед 

№144/2017г. на кмета на общината, както следва: Председател-Ердинч Хасанов - 

заместник-кмет по хуманитарни дейности, секретар - Диана Господинова и 

членове, представители на различни институции: началникът на отдел 

«Образование», представители на Отдел «Закрила на детето», Детска 

педагогическа стая, Регионална здравна инспекция, директори на учебни 

заведения, юристи и психолози. 

Оперативната дейност се осъществява от щатния секретар, 11 обществени 

възпитатели и 3-ма консултанти, работещи на граждански договори, при спазване 
на Закона за БППМН, както и разпоредбите, насоките и изискванията на 

Централната комисия за БППМН-София. 

Екипът на Комисията работи целенасочено по две основни направления: 

коригиране поведението и подпомагане развитието на малолетните и 

непълнолетни правонарушители и организиране и координиране на превантивна 

дейност сред всички подрастващи от общината. 

 

           КОРЕКЦИОННО-ВЪЗПИТАТЕЛНА РАБОТА  

           Състояние на  противоправните деяния на малолетните и непълнолетните 

           По данни на РУ на МВР през годината извършените престъпления са 25, 

което е 11,42% от всички разкрити престъпления. Броят на извършителите им е 
29  или 13.36% от всички извършители. На отчет в Детска педагогическа стая 

през периода са били водени 77 деца. 

           Районна прокуратура е образувала 18 преписки срещу 19 лица и  

наблюдавала 14 досъдебни производства срещу 22 лица. 
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           Районен съд се е произнесъл спрямо непълнолетни с 3 присъди /пробация/ и 

продължава производствата срещу още 8 лица.  

         В Местната комисия са получени 35 преписки за противозаконни деяния от 

Районна рокуратура, Районен съд и ОД и РУ на МВР Разград. 

         Образувани са и проведени 31 възпитателни дела.    

         Разпределение на деянията по видове: 
             - кражби на лично имущество -19 случая /пари,GSM, и др.вещи от домове/           
             - нарушения на Закона за движение по пътищата – 7 случая 

             - побои и нанесени телесни повреди - 4 случая 

             - блудствени действия -1 случай 

             - увреждане на лично имущество- 1случай 

             - увреждане на обществено имущество - 1 случай 

             - закана на длъжностно лице -1 случай 

             - неспазване на Закона за българските лични документи - 1 случай 

 

           Извършители -  общо 42, от тях: 

             - малолетни -16 /момчета-14 и момичета -2/ 

             - непълнолетни -26 /момчета -16 и момичета -10/ 

             - с по две прояви за годината -5 деца 

             - с по три прояви за годината -2 деца 

 

            Групово извършени деяния: 

             - деяния извършени от група от 6 деца – 1 

             - деяния извършени от група от 3 деца – 2  

             - деяния извършени от група от 2 деца – 6  

            Самостоятелно извършени деяния - 26. 

 

              Сравнителни статистически данни 

 

ГОДИНИ ОБЩ БРОЙ 

ДЕЯНИЯ 

 ОТ ТЯХ  

КРАЖБИ 

ПРОЯВЕНИ       

ЛИЦА 

ОБЩО 

  В Т.Ч.                

ЖЕНИ 

2010г.     80 30   /38%/    84   14   /17%/ 

2011г.     39 20   /51%/    59   5     /8%/ 

2012г.     65 25   /38%/    85   11   /13%/ 

2013г.     42 24   /57%/    60   9     /15%/ 

2014г.     47   6  /15%/    47  12    /25%/ 

2015г.     42 13 /30%/    43    8 /18.6%/ 
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2016г.     40 20 /50%/    42    6/14%/ 

2017г.     35 19 /54%/    42    12 /29%/ 

             

         Анализът на посочените данни за последните 8 години категорично показва 

намаляване на общия брой извършени противоправни дения и на лицата-

извършители. В сравнение с 2010г. броят на проявите е намалял   повече от 

половина-от 80 на 35. 

          Данните за вида на извършените през 2017 година деяния сочат, че 
непълнолетните са осъществили сериозни престъпления, с които са причинили 

имуществени и лични вреди и са нарушили правата на потърпевшите. Както и в 

предходните години  преобладаващ  е броят на кражбите - 19 на брой или 54% от 

всички деяния. Приблизително същият се е запазил  делът на побои с нанесени 

телесни повреди/ 3 са от момчета и един от група девойки/. Не са разглеждани т.н. 

компютърни престъпления и престъпления свързани с наркотици.  

          Изследването на причините довели до осъществяване на посочените деяния 

показва, че те са обусловени на първо място от възрастовите особености на децата 

, а именно – физиологическа и психична незрялост, повишена емоционалност, 

силна потребност от самоутвърждаване, от изследване на граници и др. Много 

голяма роля има нездравата семейна среда от която произхождат тези деца - 7 от 

проявените са деца на самотни майки, 10 от децата са с безработни родители а 

други 8 са с по един осъждан родител. Болшинството от проявените произхождат 

от среди с нисък образователен, битов и културен статус. 
 

         Възпитателни дела и индивидуална корекционна работа 

 

         Първият важен момент в работата на Комисията с проявените деца е 
провеждането на възпитателни дела. При разглеждането им се изяснява 

спецификата и начинът на извършване на конкретната проява, личностовите 
особености на детето, неговите дефицити и потребности. Съобразно това се 
предприема подходящата възпитателна мярка. В Закона за БППМН са 

предвидени 13 възпитателни мерки, като най-леката е предупреждение, а най-

тежката – настаняване във Възпитателно училище-интернат.  

        Разглеждането на възпитателните дела се извършва съгласно изискванията 

на Закона за БППМН, от тричленни състави, излъчени от пленарния състав за 

всяко дело. Те протичат под председателството на юрист и при задължително 

присъствие на родителите и представител на Отдел «Закрила на детето» към 

Дирекция „Социално подпомагане». В хода им се прилага правото на проявените 
да бъдат изслушани при условията на чл. 15 от Закона за закрила на детето и 

мнението им да бъде взето под внимание, като се отчита възрастта и степента им 

на развитие.  
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         През 2017г.  Местната комисия е наложила общо 74 възпитателни мерки, 

като в повечето случаи по целесъобразност е налагана повече от една мярка. Най-

ефективните и често прилагани мерки са: «Предупреждение», «Поставяне под 

възпитателния надзор на родителите, със задължение за полагане на засилени 

грижи», «Задължаване на детето да участва в консултации, обучения и програми 

за преодоляване на отклоненията в поведението» и «Поставяне под възпитателен 

надзор на обществен възпитател». Последната се прилага при най-тежките 
случаи, тъй като, за да може да се коригира ценностната система и поведението на 

подрастващите, е необходимо продължително възпитателно въздействие от 

специлист. Мерките «Настаняване в СПИ» и «Настаняване във ВУИ» през 2017 

година не са прилагани. 

Практиката ни показва, че за повечето деца провеждането на 

възпитателното дело  има полезен, възпиращ  ефект и те не са извършили нови 

прояви.  

 

Съдействие при първоначалното призоваване на деца и родители 

получаваме от кметовете на населените места и от  служители от РУ на МВР 

когато се налага принудително довеждане на неявили се.       
            Предвидената в ЗБППМН възможност за адвокатска защита по време на 

възпитателните дела през периода не е ползвана. Възражения или обжалване на 

решения от възпитателни дела не е имало.  

             През 2017г. към Комисията  работиха 11 обществени възпитатели. Всички 

притежават необходимите качества, знания, умения и желание да работят с т.н. 

«трудни» деца. Прилагайки индивидуален подход, подходящи методи и 

инструменти те осъществяват корекционно-възпитателно въздействие на децата с 
противоправно поведение. В този процес взаимодействат с родителите, с 
приятелския кръг на детето, с училището. Създават доверителни отношения и 

преструктурират ценностната им система, насочват поведението им към 

законсъобразни и социално приемливи дейности. Този процес изисква огромна 

отдаденост и педагогически такт, търпение, способност за справяне с 
родителските дефицити, отклонения и стериотипи. 

             Консултативен кабинет по проблемите на детската личност         

             Трима консултанти – психолог и двама юристи  подпомагат 

психологически и юридически работата на обществените възпитатели, провеждат 

консултиране с  нуждаещи се деца и родители, насочени от различни институции 

и по лична заявка. Консултациите се провеждат по график в специален кабинет в 

комисията и са безплатни за клиентите.  

            Подпомагане на училищните общности за справяне с проблемни ученици 

            С цел ранно откриване и работа с проблемни ученици екипа на Комисията 

осъществява постоянно взаимодействие с училищните ръководства, 

педагогическите съветници и психолози. Традиционно се прави разпределение на 
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обществените възпитатели по училища, за регулярни посещения и включване в 

индивидуални консултации с проявили се  ученици или в училищни събития. 

Тази практика е различно използвана в отделните училища в зависимост от 

личностните умения на колегите и желанието на ръководствата.  На всички 

училища е предоставен образец на специална бланка за проучване на социално-

поведенческия статус на децата по класове. При установена необходимост от 

специализирана помощ съответното дете или родител се насочва към 

консултантите на Комисията.  

 За повишаване и обогатяване на знанията и уменията на екипа ежемесечно  

се провеждат работни срещи, обучения  или супервизии.                                                                 

 

             ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА 

 

             В началото на 2017 г. Комисията приложи нов подход за активизиране и 

насочване на училищните превантивни дейности - разработи и издаде за всички 

класни стаи в училищата на Община Разград позитивен календар – цветен, 

забавен, с информация за важни световни и национални годишнини и празници, с 
място за отбелязване на предстоящи за класа събития. Стенният календар 

деликатно насочва вниманието към важни за формирането на ценностна система 

на подрастващите теми и въпроси. Считаме, че календарът има в известен смисъл 

програмно съдържание и дава идеи за организиране на класови и училищни 

дейности.  

            С цел ангажиране на малолетните и непълнолетни в създаване на условия 

за среда, способстваща за намаляване на престъпленията и насилието, Местната 

комисия за БППМН в Разград предложи на ръководствата на училищата 

създаване на Училищни превантивни клубове като постоянна извънкласна 

организирана форма на превантивна работа сред ученици, в която връстници 

подпомагат чрез различни дейности социализацията и развитието на своите 
връстници. Членовете на превантивните клубове познават добре проблемите на 

връстниците си и могат да въздействат много по-ефективно на тяхното поведение 
и действия. Основната цел на Училищните превантивни клубове е да се 
организират активните членове на училищната общност (ученици и учители) за 

намаляване разпространението на рисковите поведения и за промотиране на 

просоциален и здравословен начин на живот на младите хора. Тяхна основна 

задача е да идентифицират най-добрите европейски практики и стратегии за 

превенеция и борба с явлението насилие в училище като провеждат превантивни 

дейности - дискусии, конкурси, кампании, сесии, презентации, училищни проекти, 

програми в училищната общност.     С убеждението, че младите хора притежават 

енергията, волята и ресурса да бъдат активни партньори в усилията на 

институциите за намаляване на рисковото поведение, бяха създадени 

Превантивни клубове в четиринадесет училища на територията на Община 

Разград. 
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              Първото обучение на членове  на  Училищни превантивни клубове 
организирано от Местната комисия за БППМН и Общински свет по наркотични 

вещества бе по темата „Безопасен интернет” и се проведе в навечерието на 

Международния ден за безопасен интернет. По време на обучението бяха 

представени  и обсъдени презентации, филми, действителни случаи на 

кибертормоз и престъпления в мрежата. Акцент през цялото време бяха начините 
за предпазване на младите хора от опасностите в онлайн пространството. Водещ 

обучител бе Женя Калчева, служител в ОД на МВР-Разград. В края на занятието 

членовете на превантивните клубове обсъдиха форми и начини на предстоящата 

дейност, интересни идеи и приоритети. 

 За мотивиране и подкрепа на училищните ръководства за въвличане на 

младите хора в активна превантивна работа в училищните общности проведохме 
обучителен семинар на тема: „Механизми и добри практики за развитие и 

реализиране на местни политики и дейности в областта на превенцията. 

Училищни превантивни клубове“. Обучители бяха началника и специалистите от 

дирекция „Превенции” в Общинска администрация–Варна, опитни експерти в 

превантивната работа и пионери в изграждането на Училищни превантивни 

клубове.  

 Значима съвместна инициатива на Местната комисия и Ученическите 
превантивна клубове бе реализацията на единадесет малки проекти за превенция 

на проблемното поведение, агресията и противообществените прояви сред 

подрастващите в училищата от община Разград и в съответствие с актуалните 

проблеми и конкретните потребности на малолетните и непълнолетните. 
Училищните общности организираха часове по безопасен интернет, спортни 

състезания, забавни игри, кулинарни състезания, засаждаха дръвчета, гледаха и 

обсъждаха филм, представиха драматизации на класически произведения от 

българската литература, пяха, танцуваха.  Някои от проектите събраха заедно 

деца, родители и жители на квартала в диалог с всички участници на местно 

равнище и показаха примери за толерантно общуване, други изграждаха дървото 

на толерантността.  

             Проектите на училищата и Местната комисия за БППМН имаха още за цел 

да дадат алтернатива за свободното време на учениците, да стимулират 

развитието на лични качества като спортен дух, воля за победа, постоянство, 

ангажираност и отговорност. Те ще подпомагат себеутвърждаването на 

подрастващите чрез успехи в ученето и спорта и за насочването им към смислени 

и здравословни занимания.  

След успешното реализиране на проектните дейности, за учениците – лидери на 

Ученическите превантивни клубове - Местната комисия за БППМН организира 

през м. октомври Пътуващ семинар с цел повишаване на тяхната информираност 

и мотивация за изграждане на умения за работа с връстници и в екип. В семинара, 

който премина през София и Габрово участваха 37 членове и ръководители на 

превантивните клубове на девет училища. Групата посети Дома на Европа в 
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София, където участниците научиха за различни портали, служби и програми, 

свързани с образованието и обучението на младежта. Запознаха се с нови подходи 

и методи на работа, които ще приложат в работата си по превантивни кампании 

през учебната година.  

Интересно и любопитно бе посещението в Народното събрание, където, 

посрещнати от народния представител Десислава Атанасова, участниците в 

семинара наблюдаваха провеждане на парламентарно заседание, направиха 

обиколка на парламентарните кулоари, слушаха беседа за историята на 

българската парламентарна практика. Част от програмата бе и посещение на 

Националния исторически музей. Пътуващият семинар продължи към Габрово, 

където основната цел бе обмяна на опит с Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Общинският 

съвет по наркотични вещества в града на хумора и сатирата.  

В Габрово участниците посетиха Националния музей на образованието, 

Интерактивния музей на индустрията, Дома на хумора и сатирата и 

Етнографския комплекс „Етъра”. 

             За подпомагане  развиването на умения и нагласи за отхвърляне на 

насилието като средство за общуване и начин на поведение, Комисията 

организира обучение на тема „Превенция на агресивното поведение и 

противопоставяне на насилието в училище“ за ученици и учители, което 

дискутира причините за агресията, процесите на управление на конфликти, 

училищна медиация и нейната структура и други актуални проблеми. Обучението 

има принос за подготвянето на ядро от ученици и подкрепящи ги възрастни, което 

да продължи да обучава класовете в съответните учебни заведения на принципа 

„Връстници обучават връстници“. При много добра организация и активност 

бяха разгледани рисковите фактори, водещи до насилствено поведение, моделите 
на поведение в конфликтна ситуация, ролята на асертивното поведение и 

ненасилствената комуникация  за справяне с агресията, трансформация на 

конфликти, възможностите за управление на конфликти в училище  и др. В хода 

на работата млади хора от седем професионални гимназии и техни преподаватели 

се запознаха и с интерактивни методи на обучение, подготвиха се да проведат 

часове по темата в училище. 
Високото  ниво на компетентност на обучителя Йордан Танковски, 

предоставените материали, както и показания интерес от страна на участниците 
ни дават основание да считаме, че получените знания ще бъдат мултиплицирани.  

 

            Във връзка с изпълнение на Програмата за превантивни дейности в 

училищата на Община Разград и по случай 9 юни - Международния ден на 

приятелството, Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните организира хепънинг за всички ученици от община 

Разград. Проведоха се баскетболни срещи, демонстрации с ролери и кънки, 

изработване на гривнички за приятели и други забавления и изненади за 
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участниците.Чрез тях всички участници и зрители имаха възможност да осмислят 

приятелството като важна човешка ценност.  

         Отново с цел да  предоставим на учениците  възможности чрез забавления и 

активност  да се учат и израстват духовно, да откриват нови приятелства, като 

алтернатива на асоциалното поведение на младите хора, през годината 

организирахме по различни поводи фотоконкурс „Усмивката променя света“ и 

Спортно състезание „Бързи, смели, сръчни – играем честно, общуваме 

толерантно“. 

         Като развива и обогатява успешните практики в своята работа, като 

разширява социалните контакти и комуникация с организациите, работещи с 
деца, екипът на  Местната комисия за БППМН в Разград продължава да работи за 

насърчаване към взаимна обмяна на информация във връзка с превенцията и 

справянето с феномена насилие и противоправно поведение на младите хора. 

         През годината Комисията продължи практиката за работа по изграждане на 

правна култура у младите хора и доверие към правоохранителните институции. В 

една от съдебните зали на Районния съд съдиите Нели Генчева Николай Борисов 

проведоха срещи и дискусии с над 250 ученици.             

           Местната комисия осъществява дейността си като поддържа устойчиви 

партньорски отношения с организации и институции, работещи за образованието 

и възпитатието на децата - с Отдел «Образование», РИО на МОН, Районна 

прокуратура, ОД и РУ на МВР, Отдел «Закрила на детето», Сектор „Пробация”,  

БЧК и др.  

           Секретарят на Местната комисия участва целогодишно в работата на 

Общинския съвет по наркотични вещества и Общинската комисия за закрила на 

детето. 

           Представители на Местната комисия участват като членове на екипите по 

Координационния механизъм за взаимодействие при работата в случаи на деца-

жертви на насилие или в риск. 

          Цялостната дейност на екипа на МКБППМН се осъществява при спазване 
на принципите за отчитане на най-добрия интерес на детето, уважение на 

личността му и конфиденциалност. 

         Работата на Комисията през настоящата 2018 г. ще бъде насочена към 

обединяване на усилията с училищните власти и всички отговорни институции в 

търсене на нови форми на работа за предотвратяване и противодействие на 

извършването на противообществени прояви и престъпления от малолетни и 

непълнолетни, за приобщаването на младите хора към дейности, които спомагат 

за тяхното просоциално развитие и възпитание. 

 
Изготвил:         /П/                                            Зам.-кмет и                               

Секретар МКБППМН                                  Председател на МКБППМН:          /П/                                       

         /Диана Господинова/                                                            /Ердинч Хасанов/        
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С Т А Т И Я 6 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх.№173. 

Докладна записка от Ердинч Ахмедов Хасанов- зам.-кмет на Община 
Разград 

 ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общинския 

съвет по наркотични вещества и Превантивно – информационен 

център към него през 2017 г. и План за работата на Общинския съвет 

по наркотични вещества и Превантивно – информационен център към 

него за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични 

вещества по Общинска програма за борба с наркотиците за 2018 г. 
 Господин Хасанов, като вносител имате ли да добавите допълнение 
към докладната записка? 

 

Г-н Ердинч Хасанов- зам.-кмет на Община Разград 

 Не, нямам. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Тази докладна записка е разгледана в постоянните 
комисии  по законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на 
решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации,  по образование и наука и по социална 
политика, трудова заетост и здравеопазване. Моля колегата  Калоян 

Монев, да информира за становището на постоянната комисия по 

законност.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Уважаеми колеги,  докладната записка беше разгледана и именно по 

нея беше направено предложение за настоящата сесия да се покани 

Секретаря на Общинския съвет както и всички членове на съвета за да 
може да се проведе една наистина сериозна дискусия по този проблем 

свързан с наркотиците в училищата на Община Разград, който се оказа, че 
съществува и е доста наболял. Като цяло проекта за решение е, че 
постоянната комисия приема проекта с 4 гласа „ЗА“, без „против“  и  2 - 

„въздържали се“.  

  

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Сега ще чуем становището на ПК по образование и 

наука. Заповядайте господин Хасанов.   
 



110 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК  

Благодаря Ви уважаеми господин Председател. Докладната записка 
бе разгледана в постоянната комисия по образование и наука и бе 
подкрепена с 5 гласа „ЗА“, без „против“  и „въздържали се“.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви господин Председател на комисията. И моля госпожа 
Янка Георгиева да информира за становището на постоянната комисия по 

социална политика. Заповядайте. 
 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

Благодаря. Със 7 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ 

комисията подкрепя проекта за решение. И в същото време повтарям още 
веднъж, че комисията е приела решение със 7 гласа „ЗА“, за провеждане на 
разширено заседание съвместно с комисията по законност и всички 

отговорни и заинтересовани страни. Това да се проведе до следващата 
сесия на Общинския съвет през месец април.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Има ли желаещи да поставят въпроси? Не виждам 

такива. Моля който желае да изрази становища и предложения. Давам 

думата на общинския съветник Божинел Христов. Заповядайте. 
 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“   

Благодаря Ви господин Председател. В последния или може би 

предпоследния ден получихме една анкета. Може ли някой от вносителите 
или който е запознат с тази анкета да ни каже малко повече за нея? Как е 
организирана, как е възложена, кой я е правил, по какъв начин?   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Хасанов, кой ще представи информация? Обявете.  
 

Г-н Ердинч Хасанов- зам.-кмет на Община Разград 

Анкетата е проведена от комисията. Нека Секретаря да поднесе 
информацията.  

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“   

Предложение господин Председателю: Тъй като предполагам на 
повечето въпроси ще отговаря Секретаря, а пък така е малко неудобно зад 

гърба ни, ако има някаква възможност. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 



111 

 

Колеги, на предишни сесии беше поставен въпроса за това може ли 

Областния управител да се изкаже на сесия без за това да има разрешение 
и съгласие на Общинския съвет. Сега се поставя въпроса може ли да дадем 

възможност на Секретаря на комисията да се изкаже. Има ли някой който 

да е против? Заповядайте колега Димитров. 
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Аз не искам да гласуваме след като вносителя не може да се изкаже, 
то трябва някой да го направи. И ако гласуваме и не се подкрепи,  какво в 
невидение да стоим. Няма смисъл от подлагане на гласуване. Нека 
Секретаря да се изкаже поради невъзможността на Председателя да 
направи това.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Разбирам Вашето становище като съгласие да изслушаме Секретаря, 
което ще бъде от полза на всички общински съветници да получат 
допълнителна информация по разглеждания въпрос. Заповядайте госпожо 

Секретар. Моля застанете на трибуната и на микрофон. Там ще имате 
възможност да направите изложение. Заповядайте.  
 

 Г-жа Станислава Петрова – Секретар ОБСНВ 

 Така. Относно анкетното проучване в началото на учебната година 
през месец октомври ние изпратихме писмо до Националния център по 

наркомании гр. София, че в Разград анкетно проучване не е правено от 
2005 година. Анкетното проучване е организирано от   Националния 
център по наркомании чрез специална Агенция, ние само бяхме 
осведомени, че в Разград ще протече такова проучване и след това ни бяха 
предадени само резултатите и доклада мисля, че е доста подробен, който 

ви бяхме изпратили. Това мога да ви кажа за анкетното проучване. 
Проведено е във всички средни училища. Тоест, ние нямаме нищо общо с 
анкетното проучване, на национално ниво е направено от специализирана 
Агенция и анализа е направен от тях.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Това ли е което може да представите като информация госпожо 

Петрова? 

 

 Г-жа Станислава Петрова – Секретар ОБСНВ 

 Това беше въпроса за анкетното проучване. Ако има нещо друго. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 Да, благодаря Ви. Има ли други въпроси за да помоля Секретаря на 
комисията: Госпожо Петрова, останете за малко още на трибуната ако има 
допълнителни въпроси. Господин Христов, да заповядайте.  
 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“   

 Благодаря Ви. Докладната , която трябва да разгледаме е Относно: 

Приемане на отчет за дейността на Общинския съвет, но отчет без да сме 
запознати със състоянието на този така наречен „наркотичен пазар“ или 

само да вземаме предвид това, което е направено като анализ от 
проучването считам, че е много малко. Редно е комисията просто да 
излезе, сега няма да е лошо просто да излезе и да каже няколко думи, тоест 
да направи един кратък анализ: какво е състоянието, намалява ли, 

увеличава ли се, но това което искам да чуя извинявам се много тъй като 

комисията доколкото чета е Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно – информационен център, ясно ми е за информацията искам 

да разбера какъв е резултата от превенцията, който комисията прилага.    
 

 Г-жа Станислава Петрова – Секретар ОБСНВ 

 Резултата от превенцията може би трябва да го кажат самите 
училища, а ние сме посочили колко деца сме обхванали. Това което се 
изисква от нас по закона по който работим ние го вършим. Мога да Ви 

запозная със справката за констатирани случаи на престъпления свързани с 
наркотиците, която ние сме изискали от полицията, ако това ще Ви бъде 
полезно пред мен е и мога да Ви запозная с тази информация. Нашата 
работа както казахме тук е изцяло превантивна. Това което се изисква от 
нас ние го вършим. Контролиращи функции нямаме нали за да следим 

пазара на наркотиците, какви наркотици, залавяния и такива случаи.   Ако 

Ви интересува за 2017 година това, което полицията са ни подали мога да 
Ви запозная. Тази справка ние си я изискваме понеже изготвяме градски 

годишен доклад, който също изпращаме в Националния фокусен център 

където се обобщава от цяла България информацията. Това си е справка, 
която аз я изисквам и изготвям доклад, който изпращам в София.  
 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 За 2017 година повече ли са от 2016 или по – малко? 

 

 Г-жа Станислава Петрова – Секретар ОБСНВ 

 Повече са заловените случаи и досъдебните производства.  
 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“   

 Тоест, означава, че и употребата. То е ясно. 

  

Г-жа Станислава Петрова – Секретар ОБСНВ 
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 Ако искате мога да Ви запозная накратко.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Ако държите госпожа Петрова ще изчете ако трябва и всички 

статистически данни, но аз ви връщам към това, което докладва 
Председателя на постоянната комисия по социална политика тази 

специфична материя при която е необходимо да се изслуша и становище и 

информации от органите на МВР, която подчертавам е от специфичен 

характер предложението на постоянната комисия, това беше споделено и 

от ръководството на общинска администрация да стане на едно съвещание, 
заседание така както обяви госпожа Янка Георгиева. Сега Вие държите да 
ви бъдат представени и статистическите данни, ще дадем такава 
възможност на Секретаря.  Заповядайте госпожо Петрова.  
 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“   

 Само доуточняващ нали за да не стане явно, че неясно съм се 
изразил. Аз исках да разбера какъв е резултата от превенцията, който 

комисията, тази комисия на която ние ще разглеждаме отчета. Аз искам да 
разбера ….  Само да ви кажа: за мен аз съм го давал много пъти примера – 

превенция е когато аз Ви видя с цигари и запалка, да Ви взема или 

цигарите или запалката. Това е превенция.  
 

 / Шум и несъгласие в залата/. 

 

 Г-жа Станислава Петрова – Секретар ОБСНВ 

 Не е това превенция. Ако аз Ви взема цигарите и …… 

 

 Г-жа Станислава Петрова – Секретар ОБСНВ 

 Превенция е предпазване, предварително ние да запознаем децата с 
рисковете и да не се стига до злоупотреба.  
 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“   

 Добре. Кажете ми резултата тогава от вашата превенция.  
 

 Г-жа Станислава Петрова – Секретар ОБСНВ 

 Ами ние достатъчно мероприятия сме направили. Имаме изграден 

кръг от доброволци ученици,които работят в своите училища. Много 

случаи сме консултирали и препратили за лечение към специалисти.  Но 

превенция в никакъв случай не е ние да отидем да вземем нещо и да …. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да. Това е Вашия отговор. Господин Христов, превенцията е много 

сложно понятие и то е цял отрасъл в съответните обществени науки и за 
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него се учи ………/Общински съветник Божинел Христов едновременно 

говори и затова не може да се отрази докрай изречението на 

Председателя на ОбС/. 

 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“   

 Господин Председател, ако държавата или общината или който и ще 
да е защото тези пари излизат от нашите данъци дава пари само за това 
някой да издаде две рекламни брошурки, да платим заплата на толкоз хора 
трябва да Ви кажа, че това абсолютно е несериозно. Един хепънинг не 
означава превенция. Много Ви моля. Говорим за различни неща.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Сега сме на тема въпроси и отговори. Аз ще Ви дам възможност след 

това да направите подробно изложение в рамките на 10 минути. Други 

въпроси, като ви моля да се съобразите въпроси към вносителя господин 

Хасанов и да не държим госпожа Петрова на трибуната. Към нея нещо има 
ли някой да постави? Заповядайте госпожо Георгиева. 
 

 Г-жа Янка Георгиева –независим общински съветник  

 Да, благодаря. Аз мога само да споделя, че се работи от известно 

време госпожо Петрова може ли към Вас ще бъде въпроса и да Ви 

поздравя за работата която вършите. Господин Христов, ще споделя нещо 

съвсем лично какво значи превенция като в къщи се връщат и ми казват: 
Хвърли цигарите мамо няма да пушиш повече - значи превенцията е 
перфектна. Казвам го това съвсем отговорно. Много Ви моля не ме 
прекъсвайте. И може би ще го споделят и други колеги и други майки. 

Изключително добре се работи и се използва всяка една възможност с 
куклата Сю. Така ли беше, ако не се лъжа?  Изключително добре работят 
тия момичета и момчета и последно ще кажа – включени са вече като 

доброволци в мероприятията посветени на Деня на социалната работа и 

работят и от тук насетне поставихме началото за работа и с Домашен 

социален патронаж. Моят въпрос е: В т.4 Информационно осигуряване – 

При нужда сме провеждали консултации и сме насочвали към лечение. 
 Имаме ли информация колко сте насочили за лечение? Има ли такава 
информация? И въобще има ли случаи за насочване към лечение от Вас? 

Това е моя въпрос.   
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Моля сега да дадете възможност на Секретаря на комисията да 
отговори. Госпожо Петрова, заповядайте. 
 

/ Шум в залата. Говорят едновременно няколко общински съветници/. 
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 Престанете да хулиганстваме тук в залата към всички се обръщам. 

Господин Иво Димитров, вече 4 часа заседаваме и би трябвало да сме се 
уморили малко. Успокойте темпото. Чака ни още много работа. Госпожо 

Петрова, организирайте се и отговорете. 
 

 Г-жа Станислава Петрова – Секретар ОБСНВ 

 Не съм си водила точно колко съм насочила, но още след първата 
среща, тук някои хора знаят бяхме канили от една наркокомуна  
представител и още след срещата от няколко училища са ми звънели и са 
насочвали техни ученици. Сега информацията е конфиденциална и няма 
как да я кажа. По телефона са ме търсили хора и в Общинския съвет имаме 
лекар психиатър, който е представител, давала съм координати на колеги 

във Варна. Който ни е потърсил съм намирала начин веднага да реагирам и 

да ги насоча, с каквото можем да бъдем полезни.     

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Други въпроси, но въпроси, а не изказвания. Има ли? Няма. Сега 
преминаваме към разисквания. Който желае може да изложи своите 
съображения. Има ли желаещи? Господин Христов, заповядайте. 
 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

 Благодаря Ви господин Председател. Аз неслучайно първо започнах 

с въпроса: Кой е правил това проучване и защо тази комисия според мен не 
върши достатъчно работа за да може тази превенция да даде някакъв 
резултат? В тази комисия доколкото знам има директори на училища. 
Няма или има? Тоест, Вие работите ли с училищата или не работите? 

Работите с училищата. В тази комисия Председател е Заместник –кмет, т.е. 
човек който има власт. Само малко ще наблегна върху това проучване. 
Вижте как започва проучването: Смятате ли, че в училище трябва да се 
разговаря открито по въпросите свързани с тютюнопушене, насилие, 
безопасен секс, употреба на наркотици и употреба на алкохол? Около 60 – 

62 % отговарят – Да, това трябва да се случва. В училището трябва да се 
случва. Момент само. Според Вас може да се случва. Според проучването: 

Разговаряте ли по въпросите за употреба на наркотици с забележете, с 
учители и педагогически съветници? В училище се разговаря 29% , а със 
съучениците и приятелите извън училище се разговаря 53-54%. И с 
родителите 49-50%, което означава, че в училищата малко се говори за 
този проблем. Това е според проучването. Вие  може да казвате, че това е 
вярно или не е вярно, но затова попитах. /Някой от общинските 

съветници репликира изказващия се/. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 Моля да не прекъсвате изказващия се. След това може реплики да 
направите. Продължавайте. 
 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

 Забележете и нещо друго свързано пак с тази превенция. 
Употребявали ли сте някой от изброените медикаменти без лекарска 
предписание такива, които се продават само със специалните рецепти? 

Обърнете внимание и ще видите колко ученици употребяват 
медикаменти,които са без лекарско  предписание. Къде е превенцията? 

Извинявайте много. 

 / Разговори в залата между общински съветници./ 

 Ще обърна внимание и на следното: Ако сте приемали медикаменти 

това са антидепресанти и т.н. как си ги набавихте последния път? С 

рецепта от друг лекар. Извинявайте, извинявайте „ или от непознато 

лице.“Това какво означава? И не е никак малък процента защото тук 

изследването обхваща 1 022 ученика, 1000 ученика имайте предвид, че 
една четвърт с отговорите си отговарят,че употребяват наркотици, 

употребяват алкохол и се занимават с такива работи.  

 Въпрос: На колко години бяхте  когато запалихте първата си цигара? 

Три процента,извинявайте до 7 годишна възраст. Може ли да има такъв 
въпрос кога запалихте и до 7 годишна възраст? Какво значи това? На 3 

години някой е запалил цигара. / Шум в залата/. Аз затова казвам преди 

това какво беше и ……. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Господин Христов, продължавайте изказването и не влизайте в 
дискусия с репликиращите ви. Моля продължавайте. 
 

 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

 Кога за последно сте пили алкохол? Над 40% всеки ден. 

Извинявайте, несериозна работа. Това ли е превенцията? Да, може и 

въпросите да са несериозни. На колко години бяхте когато изпихте 
първото си питие? Извинявайте, до 7 годишна възраст. Е къде е 
превенцията? В детската градина, в училище. Къде? Ами нали точно с това 
се занимава комисията за превенция, с училищата. При положение, че 
децата не искат да разговарят с педагогическите съветници и с учителите 
си. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Завършихте ли господин Христов по тази много професионална 
тема? Завършили сте. Давам възможност за реплики на изказването. 

Госпожа Елка Неделчева. Заповядайте. 
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 Г-жа Елка Неделчева – ПП „БСП“ 

 Въпросите, които се поставят тук са наистина много сериозни само, 

че от изказването на колегата Христов аз така може и да  не съм права но 

си мисля, че той иска да  прехвърли функции на морална полиция каквато 

по принцип в България няма на учители, директори, членове на този съвет, 
служители в този съвет. Господин Христов, къде е ролята на семейството? 

Защото виждате и от данните които преди малко   Вие прочетохте до 7 

годишна възраст тези деца, които са дали положителен отговор и за 
алкохол и за цигари къде е семейството? И не свикнахме ли с много лека 
ръка да прехвърляме изцяло възпитанието на нашите деца единствено на 
учителите и на други подобни структури, които така или иначе ние си 

вършим работата, ние не абдикираме от това. И по отношение на първата 
част от изказването Ви, че в училищата превенция няма и че само 24 ли 

бяха или 25% от анкетираните са отговорили положително, че са 
разговаряли в училище на тези теми и това не е вярно.  Защото най – 

малкото класните ръководители имат задължение в тематичните си 

разпределения за чада на класа през годината да включат най – малко три 

или четири теми, свързани с тези въпроси за които говорим. И те го 

изпълняват това нещо и то много съвестно. Така, че не съм съгласна 
изцяло с Вашите заключения, че този съвет не си върши работата или, че в 
училище не се върши работата. Проблема е в това, че може би трябва  да 
има съвет за превенция чиято дейност да е ориентирана към родителите. 
Ами наистина от всичко, което виждаме като статистика, като анкетни 

проучвания е ясно, че нещо в семейството липсва,куца и ще си позволя да 
кажа „едно криво дърво“, което се е изкривило при растежа си как го 

изправяш после. И още нещо, знаете първите седем години колко са важни 

за човека. Така, че нека по комплексно да гледаме и нека да оценим това 
което този съвет върши и да не правим такива генерални   умозаключения, 
че превенция няма. Благодаря.  
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Други желаещи да направят реплика има ли? Момент господин 

Христов ще Ви дам възможност. Не виждам желаещи за други реплики. 

Господин Христов, за дуплика. 
 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

 Уважаема госпожо Неделчева, никой не е казал, че семейството не 
трябва да работи по този проблем. Въпроса е следния, че ние приемаме 
отчет на тази комисия, която се занимава с превенция. И аз очаквам от тази 

комисия нейната работа да не е да раздава рекламни материали, а да тъй 

като тя има властовия ресурс … Има го. / Шум в залата/. Ами тогава, ами 

добре тогава защо е тази комисия? Не, не питам: Защо е тази комисия? 
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 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Господин Христов, довършете си репликата и не се заяждайте 
взаимно с другите колеги, които Ви репликират.  
 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

 Не, не се заяждам. Мисля, че с госпожа Неделчева не мога да се 
заяждам.   

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Не може. Правете си дупликата така както повелява Правилника. 
Продължавайте.  
 

 Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

 Но госпожо Неделчева, ето сега ще Ви дам едно Отчет за дейността - 
с превантивни материали участвахме в конкурса. /Общински съветник 

Божинел Христов и общински съветник Елка Неделчева разговарят 

помежду си./  Ама разбирам,аз искам да видя резултат от тази превенция. 
Аз съм сигурен, че и Вие искате да видите резултата от тази превенция.  
/ Разговори между  общински съветници/. И ако Вие не искате да видите 
резултат кажете го, обаче аз съм сигурен, че и Вие искате да видите този 

резултат от тази превенция. Защото, защото, защото госпожо Неделчева 
обществена тайна е, то даже не е тайна, а е видимо, че весел чай,различни 

наркотични вещества се продават в близост до  училища и това е вярно.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Господин Христов, петте минути приключват. Давам думата за 
изказване на общински съветник Надежда Радославова. Заповядайте 
госпожо Радославова. 
 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“   

 С предишното изказване изчерпахте репликите и дупликите така, че. 
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“   

 Аз съм от хората които действително изобщо не харесвам и не искам 

да виждам комисии, отдели и каквото и да било наречено по някакъв 
начин, което е изпразнено от съдържание. Действително сме свидетели на 
това съществуват много такива, които просто ги има защото поради 

някакъв нормативен акт някой някъде е длъжен  да ги направи. В случая 
обаче аз си мисля, че ние трябва много ясна диференциация да направим 
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на нещата  за да сме наистина справедливи и за да бъдем наистина 
коректни. Аз си мисля, че наистина тези две комисии вършат работата за 
която те са създадени. Тоест, те са сред децата, те са в училищата, те са там 

за да обяснят какви са последиците от едно, второ или трето. И наистина 
това е превенцията, да запознаеш някого с това какво се случва, какво 

произлиза  ако ти се подадеш примерно казано на едно от всички тези 

неща, това е тяхната работа и да го направят така, че да е атрактивно, че да 
е интересно   за тези млади хора и те да му обърнат внимание. Истината е 
много ясна: Защо се случват нещата? И да си го кажем направо: защото 

няма контрол. Това е самата истина. И точно това говорихме и в комисията 
по социална политика, точно заради това говорене взехме едно много 

адекватно решение. Защото не е въпроса тук всички да  си чешем езиците 
пред камерите и да кажем колко сме ангажирани, а наистина да си дадем 

сметка като общински съветници какво е в нашите правомощия и по какъв 
начин ние можем да помогнем за намаляването или решаването на един 

или друг проблем. И точно това с решението което взехме в комисията по 

социална политика затова да съберем и комисията и две общински 

комисии постоянни на Общински съвет Разград и ръководители – 

директори, управители на тези институции, които са ангажирани с 
проблема да се направи една дискусия вътрешна и да се види с какво всеки 

трябва още да подобри своята дейност и какво още трябва да направи. Но 

истината е тази: Не, че комисията която е създадена към Община Разград 

не си върши работата, напротив тия момичета и момчета наистина са 
отдадени на това което правят и ние го виждаме. Разбира се, че ще правят 
хепънинги, разбира се, че ще участват в конкурси защото всички много 

добре знаем, че младите хора от скука или от любопитство посягат към 

едно или друго нещо. Когато смислено са ангажирани в свободното си 

време е много ясно, че опасността от това значително намалява. Така, че 
това, което ние като общински съветници можем да направим в 
конкретния случай е едно: Наистина да съберем тези институции защото 

имаме тези правомощия, наистина да се говори на едно ниво, което има 
ресурса   да направи нещата така, че да се стигне до реални действия и 

съответно до някакви положителни резултати. Но аз не съм съгласна с 
това,че тази комисия няма смисъл. Не съм съгласна с това, че тя не си 

върши работата. Не съм съгласна, че тези момичета и момчета не искат да 
са полезни в сферата в която са избрани   и са създадени. Благодаря ви.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Има ли други желаещи? Заповядайте госпожо Георгиева. 
 

 Г-жа Янка Георгиева – независим общински съветник  

 Само да допълня.   
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 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 За реплика или за изказване. 
 

 Г-жа Янка Георгиева – независим общински съветник 
 Кратко изказване. Кратко. Да подкрепя това което каза госпожа 
Димитрова. Станислава,поправи ме ако греша   факт е, че няма достатъчно 

литература, с която да работите и правите презентация. Факт е обаче, че от 
миналата година правите превод на чужда литература и ползвате в 
презентациите. Така ли е? Да. Факт ли е, че миналата година започнахте да 
говорите за наргилетата в задълбочен аспект? Да, и това е факт. Само това 
исках да добавя. „Боговете сигурно са полудели“ .  

 

 Г-н Иво Димитров – „Реформаторски блок“ 

 Не си богиня, не си. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Така. Има ли други желаещи за изказвания? Няма. Обявявам, че 
пристъпваме към гласуване и произнасяне по проекта за решение по 

докладна записка с вх. № 173. Режим на гласуване. Моля съветниците да 
гласуват.  

 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 519 

 

Съгласно чл. 15 ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекурсорите към общините се създават Общински съвети 

по наркотични вещества /ОБСНВ/ и превантивно-информационни 

центрове към тях /ПИЦ/. 

Общинският съвет по наркотични вещества в Община Разград е 
създаден с Решение № 476 от Протокол № 25 от 26.09.2005 г. на 

Общински съвет Разград. Функциите и задачите на ОБСНВ се 
определят с Правилника за организацията и дейността на 

Националния съвет по наркотичните вещества. 

Общинският съвет по наркотични вещества разработва, 

осигурява и координира изпълнението на общинските стратегии и 

програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества. 

Основната цел на ОБСНВ е да насочи усилията си към осъществяване 
на превантивни дейности сред учащите се в община Разград. 

Съгласно чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Националния съвет по наркотичните вещества ОБСНВ и 

ПИЦ ежегодно отчитат дейността си пред Общинския съвет и пред 
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Националния съвет по наркотичните вещества, в съответствие, с 
което е представен отчет за дейността на ОБСНВ и  ПИЦ през 2017 г. и 

План за работата на ОБСНВ и ПИЦ за превенция на употребата и 

злоупотребата с наркотични вещества по Общинска програма за борба 

с наркотиците за 2018 г. – Приложения 1 и 2 към настоящото решение. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 

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

администрация и чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, 

Общински съвет Разград, с 18 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – 2,  

РЕШИ: 

 

Приема Отчета за дейността на Общинския съвет по наркотични 

вещества и Превантивно-информационен център към него през 2017 г. 
и План за работата на Общинския съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център към него за превенция на 

употребата и злоупотребата с наркотични вещества по Общинска 

програма за борба с наркотиците за 2018 г. – Приложения 1 и 2 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. 

 

 

Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно–Информационен център към него при Община Разград през 2017 г. 
 

 

1. Организационно състояние 
      През изминалата 2017 г. Общинският съвет по наркотични вещества и 

Превантивно- информационен център към него функционираха според правните норми 

в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Правилника за 
организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества. 
Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно–Информационния център 

към него имат своята роля и отговорност за изпълнението на Националната стратегия 
за борба с наркотиците  и плана за действие към нея на местно равнище. 

   Съвета по наркотични вещества е колективен орган, който се състои от 
председател , секретар и членове.В състава на Общинския съвет по наркотични 

вещества са включени и представители на различни институции имащи отношение по 

проблема „ наркотици“. 

    Председател на Общински съвет по наркотични вещества е заместник-кметът 
по хуманитарни дейности г-н Ердинч Хасанов . Към съвета има една щатна бройка 
секретар и три щатни бройки   към Превантивно – информационния център. 

     Общинските съвети по наркотични вещества разработват , осигуряват и 

координират изпълнението на общинските стратегии и програми за борба срещу 
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злоупотребата с наркотични вещества в общината. Ръководят и контролират дейността 
на Превантивно- информационните центрове. 

     Превантивно- информационните центрове подпомагат Съвета по наркотични 

вещества, като събират, съхраняват и анализират информацията, необходима за 
изготвянето и осъществяването на общински програми за борба срещу злоупотребата с 
наркотични вещества. Осъществяват превантивна политика на местно ниво.Те се 
ръководят от Председателя на Общинския съвет по наркотични вещества, който е 
подпомаган от секретаря на Общинския съвет по наркотични вещества. 

   Целта на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно – 

информационен център  Разград е да насочат усилията си към осъществяване на 
превантивни дейности сред учащите се в Община Разград. Работата е насочена към 

реализиране на образователни кампании и изработване на информационни материали, 

целящи разясняването на видовете психоактивни вещества, вредата и последиците от 
тяхната употреба.Целта на тези кампании е не само да се повиши информираността на 
учениците за въздействието на наркотичните вещества, но и да се моделира тяхното 

здравословно поведение за в бъдеще. 
    Ограничаването на риска от употреба и злоупотреба с наркотици в града, 

може да стане чрез изграждане и поддържане на устойчиви, ефективни рентабилни 

превантивни програми за деца и млади хора, семейства и повишаване съпричастността 
на институциите, организациите и обществото като цяло.   

 2.Координация и сътрудничество 

    Осъществяването на превантивните кампании и дейностите е в резултат на 
съвместните усилия на държавни, общински и неправителствени организации. ОБСНВ 

активно си сътрудничи с ръководствата на МКБППМН, РЗИ,  ОД МВР, отдел 

„Образование”,отдел „Здравеопазване” към Община Разград, местни медии и др. 

3.Превантивно – информационна дейност и обучения. 

     Акцентите в превантивната работа бяха поставени върху провеждане на 
мероприятия свързани с ограничаване на разпространението и употребата на 
наркотични  вещества чрез обединяване на усилията на институциите имащи 

отношение към проблема- Община Разград, ОД МВР, РЗИ, МКБППМН, отдел „ 

Образование“към Община Разград, РУ на образованието Разград, отдел 

„Здравеопазване” към Община Разград, педагогически съветници и медицински 

специалисти от училищата, инспектори от ДПС, местни медии и др. 

    И през 2017 г. продължихме да работим по Общинската  програма за борба с 
наркотиците 2014-2018 г., която е приета с решение №578/27.05.2014г. на Общински 

съвет Разград. Програмата е в няколко направления: 
I Превенция и обучение- Целта е да се намали употребата на наркотици и 

свързаните с нея здравни и социални рискове и щети за индивида, семейството и 

обществото, както и рисковете фактори за нейното развитие, чрез прилагане на добри 

практики в обучителните и превантивни програми. 

II Информация и оценка – Да се осигури на институции,организации, медии и 

общността обективна, надеждна и сравнима информация по отношение на наркотиците, 
наркоманиите и техните последици. 

III Управление и координация-Осигуряване на ефективно управление и 

координация на местната политика по превенция на употребата на наркотични 

вещества, алкохол и тютюневи изделия в съответствие с политиката на Община Разград 

в областта на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества. 
   Във връзка с реализиране на дейностите заложени в  програмата през цялата  

2017 г. година по график бяха обхванати учениците от 2 до 12 клас от училищата в 
Община Разград. Изнасяха се  лекции, беседи, презентации по темите свързани с 



123 

 

наркотиците, алкохола , тютюна, енергийните напитки , наргилетата и безопасният 
интернет. 

Темите по които работихме бяха следните: 
- 2- 4 клас –безопасен интернет и  превенция на тютюнопушенето . 

Включва презентация, подходяща за   децата , филм за пасивното тютюнопушене и 

демонстрации с пушещата кукла Сю. 

- 5-7 клас – превенция на злоупотребата с тютюн, наргилета, алкохол , 

енергийни напитки и наркотични вещества.Ролеви игри и симулация с алкоочила. 
- 8-12 клас – превенция на злоупотребата с алкохол, наркотични вещества , 

дизайнерски дроги и вредите от пушенето на наргилета. 
 Обхванати са близо 2500 ученика от следните училища: 
- ПТГ „Шандор Петьофи“  

- ППМГ „Акад.Н.Обрешков“ 

- ПГТС „Христо Смирненски“ 

- ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ 

 - ПГИ „Робер Шуман“ 

- ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ 

- СУ „Христо Ботев“ 

- ОУ „Н.Й.Вапцаров“  

- ОУ „Никола Икономов“  

- ОУ „Отец Паисий“ 

- ОУ „Васил Левски“ 

- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Ясеновец- две срещи с родителите и ученици 

 Обучения и превантивни кампании 

По повод 14 Февруари, съвместно с Младежкия съвет по наркотични вещества и 

РЗИ беше проведена кампания „Изберете любовта, а не наркотиците и алкохола”.  

Също през м.Февруари съвместно МКБППМН се проведено първо обучение на 
новоизградените превантивни клубове в училищата В него взеха участие членовете на 
9 градски училища. Първата тема по, която бяха обучени децата бе за „Безопасен 

интернет“ По време на обучението бяха представени и обсъдени презентации, филми, 

действителни случаи на кибертормоз и престъпления в мрежата. Акцент през цялото 

време бяха начините за предпазване на младите хора от опасностите в онлайн 

пространството. Водещ обучител бе Женя Калчева, служител в ОД на МВР-Разград. 

С превантивни материали и награди участвахме в ежегодния конкурс „Живот 
без дрога” и спортния многобой, който се организира от ОД МВР Разград, ЦРД, 

Музикална школа „Илия Бърнев”, отдел „Образование” при Община Разград и др. 

За мотивиране и подкрепа на училищните ръководства за въвличане на младите 
хора в активна превантивна работа в училищната общност Община Разград, съвместно 

с ОБСНВ и МКБППМНБ проведохме двудневен семинар на тема „Механизми и добри 

практики за развитие и реализиране на местни политики и дейности в областта на 
превенцията. Училищни превантивни клубове“. Във форума, се включиха и лектори от 
Община Варна – Светла Коева - директор на дирекция „Превенции“, Добромир Досев – 

секретар на общински съвет по наркотични вещества, д-р Борислав Станчев – 

ръководител на Програма за индикативна превенция на употребата на НВ, Бисерка 
Алексиева – координатор на Програма за превенция на употребата на НВ. Участие 
взеха още директори на училища , медицински специалисти, представители на 
различни институции и др. 

По време на двудневното събитие бяха обсъдени теми, свързани с употребата на 
наркотици сред младите хора, ролята на училището и семейството в превенция на 
употребата на наркотици, механизмите и добрите практики за развитие и реализиране 
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на местни политики и дейности в областта на превенцията на наркоманите, форуми и 

методи на превантивната работа, превантивни програми в областта на превенция сред 

деца и младежи, програма за индикативна превенция на употребата на наркотични 

вещества сред деца в риск. 

В началото на м. Април се проведе обучение на Младежкия съвет по наркотични 

вещества в гр. Стара Загора.Учениците доброволци участваха в тридневен семинар на 
тема „Личностно развитие – учене чрез опит, обмяна на добри практики за ефективна 
превенция“. Във форума се включиха доброволци от младежките съвети и клубове по 

наркотични вещества от ПИЦ и ОБСНВ от осем града. Разградската група се върна с 
плакет „Първо място“ за най –интересно представяне на превантивни кампании и 

инициативи. 

По повод 31 Май – Световен ден без тютюнев дим се проведе информационно 

скринингова кампания под мотото „Тютюнът – заплаха за развитието“сред гражданите 
в партньорство с РЗИ и медицински специалисти от училищата. Специалистите от 
здравната инспекция измерваха въглеродния монооксид в издишания въздух и 

количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи. 

Експертите от Превантивно – информационния център правиха демонстрации с 
пушещата кукла „Сю“за обективното влияние на тютюнопушенето върху белите 
дробове. 

В началото на м. Юни доброволци от Разградските училища участваха в 
Национална доброволческа среща „Лято без риск“.Събитието бе под патронажа на 
кмета на Варна и е част от програмата „Варна – Младежка европейска столица – 2017 

“.Във форума участваха над 100 деца доброволци , ползващи подхода „Връстници 

обучават връстници“ и ангажирани с дейности по превенция на рисковото поведение 
сред младите хора.  

С младежки хепънинг „Не на дрогата! Има и друг път!” отбелязахме 26 юни – 

Световен ден за борба с наркоманиите.Този година бе 30-годишнина откакто се 
отбелязва този ден.В инициативата се включиха председателя на общинския съвет , 

общински съветници и заместник кмета на Община Разград, които засадиха дърво, като 

това бе техния начин да привлекат общественото внимание към нарастващия проблем 

със злоупотребата с наркотици.Малки и големи пуснаха в небето многоцветни балони 

със своите послания и мечти да живеят в свят без наркотици. 

През летните месеци със здравни беседи и симулативни игри с алкоочилата 
проведохме информационни срещи с децата участващи в Еко лято.Децата научиха 
повече за вредата от употребата и злоупотребата с алкохол и влиянието му върху 
организма. 

За първи път тази година се включихме в информационна кампания свързана с 
Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни 

произшествия.ОБСНВ съвместно със служители на Пътна полиция към ОДМВР 

Разград и доброволците към Младежкия съвет по наркотични вещества раздаваха 
информационен стикер с превантивно послание на водачите „Карай внимателно!Някой 

те обича!“. 

Във връзка с отбелязването на 1-ви декември световен ден за борба със СПИН се 
проведе двудневен семинар на тема „Превенция на рисковото сексуално поведение 
сред подрастващите“.Двадесет доброволци от Младежки съвет по наркотични вещества 
и Училищни превантивни клубове към учебните заведения преминаха през обучение по 

подхода „Връстници обучават връстници“. Обучението включваше три модула – 

ХИВ/СПИН, контрацепция и сексуално предавани болести.  

На самия 1-ви декември организирахме флашмоб с над 80 участници от всички 

средни училища в град Разград, които с помощта на червени балони изписаха 
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червената лентичка,  която е знак за съпричастност към хората носещи вируса на 
ХИВ.След това младите хора раздаваха превантивни материали и балони с послания на 
жителите на града. 

4.Информационно осигуряване 
Основна задача на ОБСНВ е осигуряване на адекватна информация относно 

ситуацията с употребата и злоупотребата с наркотични вещества на местно равнище с 
оглед планиране и осъществяване на превантивни дейности: 

- Периодично се събираше информация от институциите, ангажирани с 
проблема със зависимостта от психоактивни вещества. Тази информация се използва за 
изготвянето на  Годишен доклад за тенденциите по злоупотребата с наркотици и 

проблемите свързани с тях по изисквания на Европейския мониторинг център. 

- Отпечатани бяха превантивни материали за нуждите на ОбСНВ и ПИЦ –  

Издадохме наръчник за родители, който беше разпространен в началото на учебната 
година сред родителите на петокласниците.Издадохме информационна брошура и 

плакат за вредата от употребата на наргилета, които също бяха разпространени в 
училищната мрежа и др. 

- Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно- информационен 

център към него разполагат със собствен сайт, където се предоставя актуална 
информация, новини , полезни материали за родители , учители и ученици и други 

интересни неща. 
- При нужда сме провеждали консултации и сме насочвали към лечение младежи 

и семейства имащи нужда от професионална подкрепа. 
5. Други дейности                                                                                

Експертите от ОБСНВ и ПИЦ през изтеклата година са взели участие в 
множество обучения и проектопредложения: 

- Секретаря на ОБСНВ взе участие в Международен семинар организиран от 
фондация Стефан Батори - Полша на тема„Съвременна профилактика и работа със 
семействата на зависими младежи”. 

- Участие в Единадесета  Национална конференция по проблемите на превенция 
на употребата и злоупотребата с наркотични вещества в град Велико Търново. 

- През 2017 г. беше изготвена  проект на програма за превенция на употребата на 
наркотици на местно ниво , която след одобрение на експерти от Министерство на 
Здравеопазването беше финансирани в размер на 1300лв., за което беше сключен 

договор между МЗ и Община Разград.Програмата е за Обучение на младежи – 

доброволци по подхода „Връстници – обучават връстници“ за изпълнение на  
дейностите за превенция употребата и злоупотребата с наркотични вещества. 

- Изготвяне на проектопредложения за Общинската програма за закрила на 
детето  и Националната стратегия за младежта /2010-2020 г-/ за 2017 г. за дейности по 

превенция на употребата на наркотични вещества. 
 

  Изготвил:   /П/ Не се чете                                                                                  
 Секретар ОБСН                                Зам.Кмет на Община Разград: /П/ Не се чете 

/Станислава Петрова             и Председател на ОБСНВ 

                                                                     /Ердинч Хасанов/                                                           
                                                                                                                          

 

                                 УТВЪРДИЛ:/П/ Не се чете 
        /Е.ХАСАНОВ/ 
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 План за работата на Общински съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център към него за превенция на употребата 
и злоупотребата с наркотични вещества по Общинска програма за борба с 

наркотиците/2014-2018 г./ за 2018 г. 
 

Задачи Дейности Срок Отгово
рни 

институ
ции 

Партньори 

 

1. Ограничаване на 
разпространението и 

употребата на 
наркотични 

вещества чрез 
обединяването на 
усилията на 
институциите 
имащи отношение 
към проблема . 

 

1.1 Осъществяване на 
съвместни инициативи на 
държавни институции, 

неправителствени организации 

и средства за масова 
информация за информиране 
на учениците за злоупотребата 
с психоактивни вещества. 
 

 

 

 

 

 

 

постоянен 
 

 

ОБСНВ, 

ПИЦ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община 
Разград 

МКБППМН. 

ОДМВР, 

РУМВР ,РЗИ, 

Отдел 

„Образование
”, Отдел 

„Здравеопазва
не” към 

Община 
Разград 

Педагогическ
и съветници,  , 

медии и др. 

 

-Участие в конкурса „Живот 
без дрога“ и спортния 
многобой. Подготвяне на 
превантивни материали за 
участниците и награди. 

 

м.Март 
ОДМВР 

отдел 

„Образо
вание“,Р
УО,ЦРД  

и др. 

ОБСНВ;ПИЦ 

1.2 Превантивни кампании: 

-Отбелязване на световния ден за 
борба с тютюнопушенето –  

31 май. Предвидени са обучения и 

разпространение на превантивни 

материали.Демонстрации с 
пушещата кукла „Сю“. 

 

 

м.Май 
ПИЦ, 

ОБСНВ,  

РЗИ,  

медицински 

специалисти, 

педагогически 

съветници. 

- Отбелязване на Световния ден за 
борба с наркотиците – 26 юни. 

 

м.Юни ПИЦ, 

ОБСНВ 

РЗИ 

-Отбелязване на Световния ден за 
борба със СПИН. 

 

м.Декември 

 

 

ПИЦ, 

ОБСНВ 

 

 РЗИ 

 

 

- Отбелязване на Световния ден за 
възпоменание на жертвите от 
пътнотранспортни произшествия. 
Доказано е ,че голяма част от тях 

стават под въздействието на 
наркотични вещества. 

 

м.Ноември 
 

ОБСНВ,

ПИЦ 

 

Пътна 
полиция 
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1.3 Участие в „Еко Лято 2018”. 

Изнасяне на здравни беседи 

пред участниците в 
инициативата. Запознаване на 
децата с видовете наркотични 

вещества и вредата от 
тях.Демонстрации с алкоочила. 

м.Юли – 

м.Август 
 

 

 

 

 

 

Община 
Разград, 

 

ЦУТНТ,   

 

 

 

 

ПИЦ, ОБСНВ, 

РЗИ,ОДМВР, 

 и др. 

 

 

 

 

 

 

 1.4 Участие на експертите от 
ПИЦ съвместно специалисти 

от ОДМВР в родителски срещи 

по училищата. 

-периодичен ОБСНВ
ПИЦ 

 

ОДМВР 

 2. Промоция на 
здравословен начин 

на живот и 

намаляване на 
търсенето и 

употребата на 
психоактивни 

вещества сред 

децата и младите 
хора. 
 

 

 

2.1Във връзка с реализиране на 
дейностите заложени в 
Общинската програма за борба 
с наркотиците2014-2018г.през 
учебната2017-2018г.по 

предварително подадени 

графици ще бъдат обхванати 

всички ученици от 2 до 12 клас 
по различни теми свързани със 
видовете зависимостите, както 

и енергийните напитки. 

 

постоянен Главни 

експерт
и ПИЦ; 

секретар 

-ОБСНВ 

Педагогически 

съветници, 

Медицински 

специалисти. 

2.2 Превантивни дейности в 

училищата 

 

2-4 клас Превенция на 
тютюнопушенето- ролеви 

игри,филми,инф.м-ли. 

 

постоянен ОБСНВ,  

ПИЦ. 

Педагогически 

съветници, 

медицински 

специалисти. 

5-7 клас Превенция на 
злоупотребата с алкохол , 

енергийни напитки,тютюн и 

наркотични вещества и 

развитие на зависимост- 
презентации, дискусии, 

гледане на филми, ролеви игри. 

 

постоянен ОБСНВ, 

ПИЦ 

Педагогически 

съветници, 

медицински 

специалисти 

8-12 клас Превенция на 
злоупотребата с алкохол , 

тютюн и наркотични вещества 
и развитие на зависимост- 
презентации, дискусии, 

гледане на филми. 

 

постоянен ОБСНВ, 

ПИЦ 

Педагогически 

съветници, 

медицински 

специалисти 

2.3 Разработване, издаване и 

разпространение на 
информационни материали за 
деца и младежи , техните 

периодично  

ПИЦ, 

ОБСНВ 
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семейства и учители по 

проблемите на зависимостите. 
 

2.4 Подаване на актуална 
информация на сайта на 
Община Разград. 

2.5Поддържанене на сайта на 
ОБСНВ и ПИЦ с актуална 
информация. 

периодично ПИЦ, 

ОБСНВ 

 

 

   

 

 

2.6 Провеждане на  работни 

срещи с педагогическите 
съветници от училищата. 

периодично ОБСНВ, 

ПИЦ 

Педагогически 

съветници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Организиране на обучения  
на доброволците от Младежкия 
съвет по наркотични вещества 
и Училищни превантивни 

клубове в обучения по метода 
„Връстници обучават 
връстници“. 

м.Април 

 

 

 

 

 

 

 

ПИЦ, 

ОБСНВ. 

 

 

 

 

 

 

 

Училища 
 

 

 

 

 

 

 

2.8   Организиране на обучение 
с участието на медицинските 
специалисти  и 

педагогическите съветници. 

Запознаване с най-новите и 

актуални тенденции относно 

„Новите наркотични 

вещества“.    

 

 През 
годината 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОБСНВ, 

ПИЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Организиране на 
информационни среща с 
експерти от сектор 

„Киберпрестъпления“ и 

„Наркотични вещества“към 

ГДБОП с ученици и 

представители на 
обществените съвети към 

училищата на територията на 
град Разград.                                                

През 
годината 

ОБСНВ
и ПИЦ 

 

3.Събиране и анализ 
на съществуваща 
информация. 
Осигуряване на 
адекватна 
информация, 

3.1 Провеждане на проучвания 
свързани с употребата и 

злоупотребата с психоактивни 

вещества на местно ниво 

 

 

периодично 

 

 

 

 

 

 

ПИЦ, 

ОБСНВ 

 

 

 

 

НФЦ-София 
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относно употребата 
и злоупотребата са 
наркотични 

вещества на местно 

ниво 

 

 

 

3.2 Изготвяне на Годишен 

доклад, относно ситуацията 
свързана с наркотиците в 
Община Разград. 

 

 

 

 

 

м.Февруари-

Март 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОБСНВ, 

ПИЦ 

 

 

 

 

 

 

 

РЗИ,   ОД МВР, 

РПМВР, 

Диспансерно 

психиатрично 

отделение към 

МБАЛ „Св. Ив. 
Рилски”, 

Спешен център 

към МБАЛ „Св. 
Ив. Рилски”и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Взаимодействие с местните 
електронни и печатни медии за 
поддържане на публична 
информираност по проблема за 
употребата и злоупотребата с 
наркотични вещества и 

дейността на институциите за 
тяхното предотвратяване. 
 

постоянен ПИЦ, 

ОБСНВ 

медии 

 4.Социална 
рехабилитация, 
реинтеграция и 

лечение на 
злоупотребяващите 
и зависимите. 

4.1 Извършване на анонимни и 

безплатни консултации, както 

и насочване към специалисти.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен ПИЦ, 

ОБСНВ 

Диспансерно 

психиатрично 

отделение към 

МБАЛ „Св.Ив. 
Рилски”  

 

 

   
                                                                                 Изготвил:/П/ Не се чете 
                                                                                                      /Станислава Петрова 
 Секретар ОБСНВ/ 

 

С Т А Т И Я 7 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разискване и обсъждане на докладна записка с 
вх.№161. 
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Докладна записка от д-р Валентин Стефанов Василев  – Кмет на 
Община Разград 

 Относно: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 

г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности на Община Разград. 

 Господин Василев, имате ли като вносител някакви допълнителни 

аргументи и съображения, които да изложите? 

 

Г-н Валентин Василев  – Кмет на Община Разград 

 Не.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Тази докладна записка е разгледана в Постоянната 
комисия по бюджет, финанси и икономическа политика. Моля госпожа 
Радиана Димитрова да информира какво е становището на комисията.  
 

 Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

 Уважаеми колеги общински съветници, настоящата докладна 
записка беше подкрепена от постоянната комисия по бюджет, финанси и 

икономическа политика и проекта за решение беше подкрепен също като 4 

общински съветници гласуваха „ЗА“, „против“ – няма, „въздържали се“ – 

3.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви. Въпроси към вносителя по тази докладна записка има 
ли? Няма. Преминаваме към разисквания. Има ли желаещи да направят 
изказвания? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване по проекта 
за решение по тази докладна записка. Моля общинските съветници да 
гласуват.  
 

 Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

 Гласували общо 18 общински съветници: „ЗА“ – 16, „против“ – 

1, „въздържали се“ – 1. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Уважаеми съветници, този тип решения, съгласно изискванията на 
закона  изискват при проведеното поименно гласуване да са гласували 

повече от половината от общия брой общински съветници. При 16 гласа 
„ЗА, 1 –„против“ и 1 – „въздържал се“ проекта за решение не се приема.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева не участва   

10. Елка Александрова Неделчева не участва   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   не участва   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова отсъства   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин отсъства   

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 

№ 520 

 

 На основание чл. 27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 16 гласа „ЗА“,  „против“ – 1, „въздържали 

се“ – 1, 

Р Е Ш И: 
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Не приема докладна записка с вх. №161/12.03. 2018 г. от д-р 

Валентин Стефанов Василев  – Кмет на Община Разград 

 Относно: Приемане на бюджетна прогноза за периода 2019-2021 

г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности на Община Разград. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

С Т А Т И Я 8 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разискване и към обсъждане на докладна записка с 
вх.№162. 

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

Относно: Изменение на Решение № 507 от Протокол № 38 

проведено на 27.02.2018 г. заседание на Общински съвет Разград. 

Господин Василев, като вносител имате възможност да добавите 
съображения. 

 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Нямам допълнения господин Председател.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Докладната записка е разгледана в постоянните 
комисии по социална политика, трудова заетост и здравеопазване и в 
законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените 
организации. Госпожа Янка Георгиева като председател на комисията по 

социална политика ще ни информира за становището. Заповядайте 
госпожо Георгиева, вх.№162. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК  

Да, благодаря. С 6 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“, 

комисията подкрепя проекта за решение.   
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Давам думата на господин Калоян Монев за 
становище на комисията по законност. Заповядайте. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 
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Комисията подкрепя проекта за решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“ 

и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя? Няма. Мнения и 

съображения. Няма. Пристъпваме  към гласуване по този проект за 
решение по докладна записка №162. Моля гласувайте.   

 

Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

Гласували общо 17 общински съветници, „ЗА“ – 16, „против“ – няма, 
„въздържали се“ – 1. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

За този тип решения  е достатъчно да е налице обикновено 

мнозинство и при кворум от 22 съветника проекта за решение се приема. 
 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 521 

 

С Решение № 863 от Протокол № 61 от проведено на 20.07.2015 г. 
заседание на Общински съвет Разград е създаден Комплекс за 

социални услуги за възрастни хора с увреждания, с административен 

адрес: с. Просторно, общ. Разград, ул. „Дунав“ № 19а, включващ 4 

/четири/ социални услуги.  

С Решение № 470 от Протокол № 34 от проведено на 28.11.2017 г. 
заседание на Общински съвет Разград е дадено съгласие за промяна на 

вида и капацитета на една от социалните услуги включени в 

комплекса, а именно Защитено жилище за лица с психични 

разстройства, с капацитет 10 места в социална услуга резидентен тип 

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства“, с капацитет 12 места и административен адрес: с. 
Просторно, ул. „Дунав“ № 19а, общ. Разград, обл. Разград. Във връзка 

с така приетото от Общински съвет Разград решение Изпълнителният 

директор на Агенция за социално подпомагане е издал Заповед № 

РД01-0238 от 19.02.2018 г., с която считано от 01.03.2018 г. е променен 

видът и капацитетът на посочената по-горе социална услуга в 

общността.  

Същевременно, в ипълнение на разпоредбите на Правилника за 

прилагане на Закона за социалното подпомагане с Решение № 507 от 

Протокол № 38 от 27.02.2018 г. на Общински съвет Разград са 

променени наименованията на комплекса и на част от включените в 
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него социални услуги, както следва:  

Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания 

с. Просторно, общ. Разград, включващ следните социални услуги с 
наименование и капацитет: 

1. Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 
психични разстройства, с капацитет 14 места; 

2. Защитено жилище за пълнолетни лица с психични 

разстройства, с капацитет 10 места; 

3. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с 
капацитет 6 места; 

4. Център за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 

25 места. 

Изложеното налага Решение № 507 от Протокол № 38 от 

27.02.2018 г. на Общински съвет Разград да бъде изменено в частта 

касаеща включената в Комплекса за социални услуги за пълнолетни 

лица с увреждания с. Просторно, общ. Разград социална услуга, чиито 

вид и капацитет е променен със Заповед № РД01-0238 от 19.02.2018 г. 
на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане. 

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

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Заповед № РД01-0238 от 19.02.2018 г. на 

Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, 
Общински съвет Разград, с 16 гласа „ЗА“, „против“ – няма, 

„въздържали се“ – 1,  
Р Е Ш И: 

 

 § 1. Изменя Решение № 507 от Протокол № 38 от 27.02.2018 г. 
на Общински съвет Разград, както следва: 

 1. В точка 1, в подточка 1.4., се правят следните изменения: 

 1.1. подточка 1.4.2. се изменя така: 

 „от „Защитено жилище за пълнолетни лица с психични 

разстройства“, с капацитет 10 места и административен адрес: с. 
Просторно, община Разград, ул. „Дунав“ № 19а на „Център за 

настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства“, с капацитет 12 места, с административен адрес с. 
Просторно, общ. Разград, ул. „Дунав“ № 19а, считано от 01.03.2018 г.“; 

1.2. подточки 1.4.1. и 1.4.2. - Центрове за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с психични разстройства, включени в 

структурата на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с 
увреждания с. Просторно, общ. Разград се обособяват, считано от 

01.03.2018 г., така: 

 „1.4.1. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с психични разстройства“ 1, с капацитет 14 места, с 
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административен адрес с. Просторно, общ. Разград, ул. „Дунав“ № 

19а; 

 1.4.2. „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с психични разстройства“ 2, с капацитет 12 места, с 
административен адрес с. Просторно, общ. Разград, ул. „Дунав“ № 

19а.“. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

С Т А Т И Я 9 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към гласуване на докладна записка с вх.№163. 

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

  ОТНОСНО: Одобряване на годишен доклад за наблюдение на 

изпълнението на Общински план за развитие на община Разград 2014 – 

2020 г. за 2017 г.  
Господин Василев, като вносител имате ли допълнение? 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не, нямам допълнение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Тази докладна записка е разгледана във всички 

постоянни комисии и последователно моля като най – напред ПК по 

бюджет, финанси и икономическа политика госпожа Димитрова да ни 

информира за становището. 

 

Г-жа Радиана Димитрова – Председател на ПК 

Разбира се. Уважаеми колеги, докладна записка с вх. №163 беше 
подкрепена от  ПК по бюджет, финанси и икономическа политика, с 5 

гласа „ЗА“, без „против“ „въздържали се“ – 2.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Моля господин Анастасов, да информира за становището 

на комисията по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол.  

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

С 6 гласа „ЗА“, „против“ – 1, без „въздържали се“ комисията 
подкрепи проекта за решение.  
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Моля господин Калоян Монев да информира за 
становището на комисията по законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 5 гласа „ЗА“, 1 - „против“, без „въздържали се“ комисията 
подкрепя проекта за решение.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Моля за комисията по околна среда, селско, горско, водно 

и ловно стопанство. Господин Банков, Вие ли ще докладвате? Да, 
заповядайте. 

 

Г-н Светослав Банков – Зам. – председател на ПК 

Постоянната комисия подкрепи докладната записка и проекта за 
решение с 5 гласа „ЗА“, без „против“ и 1 – „въздържал се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Господин Божинел Христов да ни информира за 
становището на ПК по устройство и развитие на територията, транспорт на 
Общината.  

 

Г-н Божинел Христов – Председател на ПК 

Комисията с 5 гласа „ЗА“, 1 – „против“ и 1 – „въздържал се“ приема 
проекта. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Моля комисията по  култура, културно – историческо 

наследство и духовни ценности. Кой ще ни информира?  Госпожа Таня 
Тодорова. 

 

Г-жа Таня Тодорова – общински съветник 
Постоянната комисия по култура по докладна записка с вх.№ 163 

изразява становище. Гласували общо: „ЗА“ -3, „против“ – няма, 
„въздържали се“ – няма. Не участвали 2 –ма в гласуването.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. ПК по образование и наука, господин Хасанов. 
 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 
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Благодаря Ви.Уважаеми господин Председател, в ПК по образование 
и наука бе разгледана докладната записка и бе подкрепена с 5 гласа „ЗА“, 

без „против“ и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Сега следва да чуем и становището на ПК за младежта, спорта и 

туризма.    
 

Г-н Галин Парашкевов – Председател на ПК 

Постоянната комисия за младежта и спорта разгледа докладната 
записка и проекта за решение. С „ЗА“ гласуваха 3, „против“ – няма, 
„въздържал се“ – 1. Един не участва в гласуването.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Благодаря. Госпожа Янка Георгиева да ни информира за комисията 
по социална политика, трудова заетост и здравеопазване. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

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

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  

Господин Рейхан Вели за комисията по международно 

сътрудничество 

 

Г-н Рейхан Вели – Председател на ПК 

Уважаеми колеги, по тази докладна записка комисията не успя да 
вземе валидно решение поради липса на кворум. От присъствалите 3 –ма 
членове , 2 –ма подкрепиха докладната записка. Един не участва в 
гласуването.  Благодаря.  

 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя има ли? Няма. Мнения и 

съображения. Няма. Преминаваме към гласуване на проекта за решение по 

тази докладна записка с №163. Моля гласувайте уважаеми общински 

съветници. 

 

 Г-жа Таня Тодорова- Дежурен секретар 

 Гласували общо 16 общински съветници: „ЗА“ – 15, „против“ – 1, 

„въздържали се“ – няма. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 При така обявения резултат и изискването на закона за обикновено 

мнозинство при кворум 22 общински съветници проекта за решение се 
приема.  
 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 522 

 

Общинският план за развитие на община Разград за периода 

2014-2020 г. е приет с решение № 491 по протокол № 33 от 26.11.2013 г. 
на Общински съвет - Разград.  

Във връзка с изискванията на чл. 23 и чл. 24 от Закона за 

регионалното развитие  и Раздел III „Наблюдение на изпълнението на 

общинския план за развитие“ от Глава IV „Наблюдение и оценка на 

регионалното развитие“ от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие кметът на общината представя, а общинският 

съвет одобрява годишни доклади за наблюдение на изпълнението на 

общинския план за развитие (ОПР). 

Наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие 
има за цел постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото 

планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на 

регионалното местно развитие. Годишният доклад за наблюдение на 

изпълнението на плана се разработва за всяка календарна година от 

периода на неговото действие. 
Предмет на наблюдение в годишния доклад са общите условия за 

изпълнение на плана, промените в социално-икономическите условия 

в общината, постигнатият напредък по изпълнението на приоритетите 
и целите на ОПР, предприетите действия за осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на плана, изпълнението 

на проекти, допринасящи за постигането на целите и приоритетите, 
както и заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението.  

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на ОПР на 

община Разград за 2017 година е изготвен на експертно ниво от 

общинската администрация. В него са използвани данни от 

Националния статистически институт, ИСУН 2020, Дирекция Бюро по 

труда – Разград, Главна дирекция ГРАО, Регионална здравна 

инспекция - Разград, Общинска служба по земеделие – Разград, 

Областна дирекция по безопасност на храните град Разград, АПИ 

„Областно пътно управление – Разград” и отделните структурни 

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

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24, 

т. 4, във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 

91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 
Общинският съвет, с 15 гласа „ЗА“, „против“ -1, „въздържали се“ – 

няма,  

РЕШИ: 

 

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

общински план за развитие на Община Разград 2014 – 2020 г. за 2017 г. 
2. Копие от годишния доклад за наблюдение на изпълнението на 

общинския план за развитие да се изпрати на председателя на 

областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за неговото 

одобряване. 
Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на община Разград 

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

 

С Т А Т И Я 10 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към гласуване на докладна записка с вх.№164. 

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

Относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците в община Разград за 

2018 г. в изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Разград (2017 – 2018 г.)  
Господин Василев, имате ли като вносител нещо да добавите? 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не господин Председател. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Тази докладна записка е разгледана в ПК по 

образование и наука. Господин Хасанов, моля Ви да информирате за 
становището на комисията. 

 

Г-н Хасан Хасанов – Председател на ПК 

Благодаря Ви. Уважаеми господин Председател, постоянната 
комисия разгледа докладната записка и я подкрепи с 5 гласа“ЗА“, без 
„против“ и „въздържали се“.  
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И в ПК по социална политика, трудова заетост и здравеопазване. 
Госпожо Георгиева, моля за информация. 

 

Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

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

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси към вносителя има ли? Заповядайте госпожо 

Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Благодаря. Моят въпрос не е към вносителя, а просто съм изненадана 
от това, че само в тези 2 комисии е гледана тази докладна записка тъй като 

тя касае Годишен  план за дейностите за подкрепа за личностно развитие. 
В тези дейности освен социални услуги свързани с достъпна среда в 
училища, детски градини и не само и различни Центрове има и Центрове 
за подкрепа на личностното развитие, които са свързани с култура и 

изкуство и които са свързани със спорт. Какво наложи да не се разглежда и 

в тези две комисии тази докладна записка и те да не се произнесат макар и 

с не такова решение по нея? Благодаря. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Както е добре известно на всички общински съветници 

разглеждането на докладните записки и обсъждането става на първо место 

в постоянните комисии и след това от целия Общински съвет. Смисъла и 

основополагащ принцип е отделните въпроси да се дискутират и дебатират 
в комисиите, които имат най – пряко  отношение защото по принцип 

всички общински съветници имат такова отношение. Обратното разбиране 
означава всяка докладна записка да бъде разглеждана във всички комисии 

тъй като няма въпрос или те са много малко, който да не предполага 
ангажименти на всички или поне на по – голямата част от комисиите. 
Затова е и прокарването на този принцип профилираните,  
специализираните комисии да обсъждат такива въпроси. А тук 

определящото се касае за деца и ученици. В този смисъл е и така 
организирана работата. Сега няма никаква пречка всеки общински 

съветник независимо в какви комисии участва да направи изказване или  

да изрази своето становище. Колеги, има ли други въпроси по тази 

докладна записка? Няма. Мнения и съображения. Не виждам желаещи. 

Затова обявявам, че ще пристъпим към гласуване. Обявявам режим на 
гласуване. Моля съветниците да гласуват по докладна записка 164. 
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Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

Гласували общо 14 общински съветници: “ЗА“, - 13, „против“ – 1, 

„въздържали се“ – няма. 
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Председател, моя пулт не отчете гласуването. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Госпожо Тодорова,при положение, че пулта на госпожа Радиана 
Димитрова не е отчел ще трябва от нея гласно да чуем какъв е нейния вот. 
Заповядайте.  
 

Г-жа Радиана Димитрова – ПП „ГЕРБ“ 

„ЗА“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

При това положение ако не греша гласувалите „ЗА“ стават 15. Така 
ли е? 

Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

Да, точно така.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И общият брой на гласувалите става 16. Уважаеми съветници, при 

кворум 22 съветника и участвали в гласуването 16 общински съветници, от 
които 15 „ЗА“, 1 – „против“ без „въздържали се“ и определеното от закона 
изискване за обикновено мнозинство проекта за решение се приема.  
 

Общинският съвет взе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 523 

 

Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) 

и Наредбата за приобщаващото образование на Министерство на 

образованието и науката уреждат обществените отношения, свързани 

с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в 

системата на предучилищното и училищното образование, както и 

дейността на институциите в тази система за предоставяне на 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците. 
  Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и 

подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на 

разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез 
активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на 
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пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности 

за развитие и участие във всички аспекти на живота на общността. То 

е неизменна част от правото на образование и се реализира в 

съответствие с регламентираните в чл. 3, ал. 2 от ЗПУО принципи. 

Община Разград прилага държавната образователна политика за 

осигуряване на подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците, живеещи на територията на общината. 

Съвместно с институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование, държавните органи и структури и 

доставчиците на социални услуги създават условия за сътрудничество, 

ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички 

участници в процеса на приобщаващото образование. 
В изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и въз основа на приета 

Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

област Разград (2017 – 2018 г.), Общински съвет Разград с Решение № 

356 по Протокол № 26 от 23.05.2017 г. прие Общинска стратегия за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Разград (2017 – 2018 г.) и Годишен план на дейностите за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците в община Разград за 2017 г. 
Съгласно ал. 3 на чл.197 от ЗПУО, за изпълнение на Общинската 

стратегия ежегодно до 30 април общинският съвет приема годишен 

план на дейностите за подкрепа за личностно развитие по 

предложение на кмета на общината след съгласуване със съответното 

регионално управление на образованието. В съответствие с посоченото 

изискване е изготвен проект на Годишен план на дейностите за 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Разград за 2018 г., съгласуван с Регионално управление на 

образованието – Разград. 

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 

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

администрация и чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, Общински съвет Разград, с 15 гласа „ЗА“, 

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

Р Е Ш И:   
 

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Разград за 2018 г. в 

изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Разград (2017 – 2018 г.) 
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

С Т А Т И Я 11 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Преминаваме към разискване на докладна записка с вх.№165. 

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

 Относно: Продължаване срока на настаняване и наемното 

правоотношение с наематели на жилищни имоти – частна общинска 

собственост.  

Господин Василев, като вносител имате ли да добавите 
допълнителни съображения? 

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Не.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Тази докладна записка е разгледана в постоянните 
комисии:  по управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и  законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации. Моля господин Наско 

Анастасов да информира за становището на комисията. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Калоян Монев ще информира за 
становището на комисията по законност. Заповядайте. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

Със същия резултат с 5 гласа “ЗА“  без „против“ и „въздържали се“ 

комисията подкрепя проекта. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси има ли желаещи да поставят? Няма. Мнения 
и съображения колеги. Има ли желаещи? Няма. Преминаваме към 

гласуване по проекта за решение по тази докладна записка. Обявявам 

режим на гласуване. Моля гласувайте.  
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С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 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 отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева не участва   

10. Елка Александрова Неделчева не участва   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   не участва   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова отсъства   

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 не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин отсъства   

30. Фатме Селим Али +   

31. Хами Ибрахимов Хамиев не участва   

32. Хасан Халилов Хасанов не участва   

33. Янка Трифонова Георгиева +   

 

 Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

 Гласували общо 17 съветници, „ЗА“ – 16, „против“ – 1, „въздържали 

се“ – няма.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 Уважаеми колеги, при участвали в гласуването 17, от които 16 – 

„ЗА“, 1 – „против“ и без въздържали се“ и при изискване на закона за да 
има валидно решение при поименното гласуване да са гласували повече от 
половината  от общия брой на общинските съветници проекта за решение 
не се приема. Преминаваме към разглеждане на докладна записка с вх. № 

… 

 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

 За процедура.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Заповядайте.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

 Проверка на кворум.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Постъпило е предложение за проверка  на кворум. Обявявам 

процедура за проверка на кворум. Моля да се извърши действието за 
проверка на кворум и регистрация на съветниците. Моля проверка на 
кворум. 

 

 Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

 Присъстват общо 17 общински съветници.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Уважаеми колеги в 17. 57 часа Общинския съвет продължава своята 
работа при обявен кворум от 17 общински съветници. Продължаваме.  
 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Уважаеми общински съветници, с не гласуването на предната 
докладна записка ние оставяме 6 семейства във висящо положение. 
 

 Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

 Господин Председател, по процедура: да прегласуваме.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Формално няма пречка. Колеги продължаваме нашата работа при 

кворум 17 общински съветници и пристъпваме към разглеждане на 
докладна записка с вх. № 166.   

 

 Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

 Има направено искане за прегласуване.  
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 На кое? Да. Трябваше да бъде преди проверката на кворума, но 

постъпило е искане за ново гласуване по докладна записка с вх. №165. 

Няма нужда да изчитам относно какви въпроси. Готови сме да проведем 

повторното гласуване. Режим на гласуване. Колеги, гласувайте по 

докладна записка с вх.№165.  

 

 Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

 Гласували общо 19 съветници, „ЗА“ – 17, „против“ – 1, „въздържали 

се“ – 1.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 При проведеното повторно гласуване  17  от общинските съветници 

са подкрепили проекта за решение, 1 – „против“ и 1 -  въздържал се“ и с 
оглед на този резултат проекта за решение се приема.  
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева не участва   

10. Елка Александрова Неделчева не участва   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   не участва   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова отсъства   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   
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24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 

28. Таня Петрова Тодорова  +   

29. Фатме Зелкиф Емин отсъства   

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 

№ 524 

 

Със Заповед № 350 от 11.04.2012 г. на Кмета на Община Разград в 

жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Разград, 

ул. „Грънчарска” № 35 са настанени Зехра Алиева Алиева и членовете 
на семейството й, за който на 20.04.2012 г. е сключен договор за 

отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, считано до 20.04.2015 г. С 

последваща заповед на Кмета на Община Разград от 2015 г., срокът на 

наемното правоотношение е продължен с 3 /три/ години – до 20.04.2018 

г., за което е сключен Анекс към договора за наем. Към тази дата 

изтича срокът на настаняване в рамките на шестте години, поради 

което от наемателката е подадено Заявление с вх. № АО-05-03-1350 от 

12.02.2018 г. за продължаване на наемното правоотношение.  
Със Заповед № 353 от 11.04.2012 г. на Кмета на Община Разград в 

жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Разград, 

ж.к. „Орел”, бл. 21, вх. А, ет. 1, ап. 2 е настанена Господинка Банкова 

Василева, за който на 20.04.2012 г. е сключен договор за отдаване под 

наем за срок от 3 /три/ години, считано до 20.04.2015 г. С последваща 

заповед на Кмета на Община Разград от 2015 г., срокът на наемното 

правоотношение е продължен с 3 /три/ години – до 20.04.2018 г., за което 

е сключен Анекс към договора за наем. Към тази дата изтича срокът на 

настаняване в рамките на шестте години, поради което от наемателката 

е подадено Заявление с вх. № АО-05-03-1311 от 09.02.2018 г. за 

продължаване на наемното правоотношение.  
Със Заповед № 354 от 11.04.2012 г. на Кмета на Община Разград в 

жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Разград, 

ж.к. „Орел”, бл. 20, вх. Е, ет. 2, ап. 5 са настанени Али Мустафов 

Юнузов и членовете на семейството му, за който на 20.04.2012 г. е 
сключен договор за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, 

считано до 20.04.2015 г. С последваща заповед на Кмета на Община 
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Разград от 2015 г., срокът на наемното правоотношение е продължен с 3 

/три/ години – до 20.04.2018 г., за което е сключен Анекс към договора за 

наем. Към тази дата изтича срокът на настаняване в рамките на шестте 
години, поради което от наемателя е подадено Заявление с вх. № АО-05-

03-1559 от 19.02.2018 г. за продължаване на наемното правоотношение.  
Със Заповед № 280 от 02.04.2012 г. на Кмета на Община Разград в 

жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Разград, 

ул. „Сава Катрафилов” № 17, ет. 1, ап. 1 са настанени Деница Цонева 

Илиева и членовете на семейството й, за който на 10.04.2012 г. е 
сключен договор за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, 

считано до 10.04.2015 г. С последваща заповед на Кмета на Община 

Разград от 2015 г., срокът на наемното правоотношение е продължен с 3 

/три/ години – до 10.04.2018 г., за което е сключен Анекс към договора за 

наем. Към тази дата изтича срокът на настаняване в рамките на шестте 
години, поради което от наемателката е подадено Заявление с вх. № 

АО-05-03-1633 от 21.02.2018 г. за продължаване на наемното 

правоотношение.  
Със Заповед № 352 от 11.04.2012 г. на Кмета на Община Разград в 

жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Разград, 

ж.к. „Орел”, бл. 12, вх. Ж, ет. 3, ап. 8 е настанена Веселина Иванова 

Янкова, за който на 20.04.2012 г. е сключен договор за отдаване под 

наем за срок от 3 /три/ години, считано до 20.04.2015 г. С последваща 

заповед на Кмета на Община Разград от 2015 г., срокът на наемното 

правоотношение е продължен с 3 /три/ години – до 20.04.2018 г., за което 

е сключен Анекс към договора за наем. Към тази дата изтича срокът на 

настаняване в рамките на шестте години, поради което от наемателката 

е подадено Заявление с вх. № АО-05-03-1511 от 16.02.2018 г. за 

продължаване на наемното правоотношение.  
Със Заповед № 279 от 02.04.2012 г. на Кмета на Община Разград в 

жилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр.Разград, 

ж.к. „Орел”, бл. 20, вх. Д, ет. 2, ап. 6 са настанени Радка Йорданова 

Йорданова и членовете на семейството й, за който на 10.04.2012 г. е 
сключен договор за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години, 

считано до 10.04.2015 г. С последваща заповед на Кмета на Община 

Разград от 2015 г., срокът на наемното правоотношение е продължен с 3 

/три/ години – до 10.04.2018 г., за което е сключен Анекс към договора за 

наем. Към тази дата изтича срокът на настаняване в рамките на шестте 
години, поради което от наемателката е подадено Заявление с вх. № 

АО-05-03-1625 от 21.02.2018 г. за продължаване на наемното 

правоотношение.  
            Комисията по чл.3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград 

за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища е разгледала 
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подадените заявления и приложените към тях документи и след 

извършена проверка е установила, че лицата отговарят на условията за 

настаняване в общинско жилище и към момента на подаване на 

заявленията, както и към настоящия момент нямат неразплатени 

задължения по сключените договори за наем. Същата е взела решение 
за продължаване срока на наемните правоотношения с подалите 
заявления наематели. 

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

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

администрация, чл. 46, ал. 4 от Закона за общинската собственост и 

чл. 18, ал. 3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград за условията 

и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване 
под наем и продажба на общински жилища, Общинският съвет, след 

поименно гласуване, със 17 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ 

– 1, 
   

Р Е Ш И: 

 

            І . Продължава с 4 /четири/ години срока на настаняване и 

наемните правоотношения на наематели на жилищни имоти – частна 

общинска собственост, както следва:  

           1. Зехра Алиева Алиева /двучленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ул. „Грънчарска” № 35 /двустайно 

жилище/ до 20.04.2022 година.  

           2. Господинка Банкова Василева /едночленно семейство/ - 

наемател на общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл. 21, вх. А, 

ет. 1, ап. 2 /двустаен апартамент/ до 20.04.2022 година.  

           3. Али Мустафов Юнузов /двучленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл. 20, вх. Е, ет. 2, ап. 5 

/двустаен апартамент/ до 20.04.2022 година. 

           4. Деница Цонева Илиева /тричленно семейство/ - наемател на 

общинско жилище в гр.Разград, ул.„Сава Катрафилов” № 17, ет. 1, ап. 

1 /двустаен разширен апартамент/ до 10.04.2022 година.  

           5. Веселина Иванова Янкова /едночленно семейство/ - наемател 

на общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл. 12, вх. Ж, ет. 3, ап. 

8  /едностаен апартамент/ до 20.04.2022 година. 

            6. Радка Йорданова Йорданова /тричленно семейство/ - 

наемател на общинско жилище в гр.Разград, ж.к. „Орел”, бл. 20, вх. Д, 

ет. 2, ап. 6 /двустаен апартамент/ до 10.04.2022 година.  

           ІІ. Поради настъпили промени в жилищната нужда на 

наемателите по т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от настоящото решение, съгласно 

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

норми за жилищно задоволяване, при възможност на същите да им 
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бъдат предоставени гарсониери. При липса на свободни такива, да се 
приложи разпоредбата на чл.13, ал. 6 от Наредба № 17 на Общински 

съвет Разград. 

           ІІІ. Възлага на Кмета на Община Разград да издаде заповеди за 

продължаване срока на настаняване в общинските жилища на 

наемателите по точка І и сключи анекси към договорите за наем за 

продължаване на наемните правоотношения. 

           Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

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

Административен съд гр.Разград. 

 

Г-н Божинел Христов – „Кауза Разград“ 

От името на групата „Кауза Разград“ моля за 5 минути почивка. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Обявявам 5 минути почивка по искане на група. 
 

ПОЧИВКА 

ЗАСЕДАНИЕТО ПРОДЪЛЖАВА 

 

С Т А Т И Я 12 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, моля да заемете местата си да продължим 

нашата работа след 5 минутната почивка, поискана от господин Божинел 

Христов. Стигнахме до  докладна записка с вх.№166. 

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

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 2 на Общински съвет 

Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, Наредба № 17 на Общински съвет Разград за 

условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища и Наредба № 

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

„Перистър“ гр.Разград, във връзка с отчетената годишна инфлация за 

2017 година /декември 2017 г. спрямо декември 2016 г./ и 

актуализиране на договори за наем на имоти – публична и частна 

общинска собственост и на концесионни договори.  

Самото заглавие на докладната записка сочи, че тя е строго 

тематична и насочена към конкретни въпроси.  
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 Г-н Василев,  като вносител имате ли нещо допълнително да 
добавите?  

 

 Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

 Не господин Председател. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Тази докладна записка е разгледана в постоянните комисии:  по 

управление на общинската собственост, приватизация и 

следприватизационен контрол и  законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации. Моля господин Анастасов да ни 

информира какво е становището на ръководената от него комисия. 
 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

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

докладната и проекта за решение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля господин Калоян Монев да ни  информира за становището на 
комисията по законност.  

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

С 4  гласа “ЗА“  без „против“ и без „въздържали се“ комисията 
подкрепя проекта. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Въпроси имате ли към вносителя по докладната записка? Няма 
желаещи да поставят въпроси. Мнения и съображения има ли уважаеми 

съветници? Няма. Обявявам режим на гласуване и моля общинските 
съветници да гласуват по проекта за решение.   

 

 Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

 Гласували общо 16 съветници, „ЗА“ – 16, „против“  и  „въздържали 

се“ – няма.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 При кворум  22 общински съветници и изискване на закона по такъв 
тип въпроси за наличие само на обикновено мнозинство от присъствалите 
обявявам, че с 16 гласа „ЗА“, без „против“ и „въздържали се“ проекта за 
решение се приема.  

 

Общинският съвет взе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 525 

 

Съгласно разпоредбите на чл. 15, ал. 8 от Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост и на чл. 22 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, ежегодно от 1 март се актуализира наемната цена 

на сключените договори за наем в съответствие с годишната 

инфлация, отнесена за периода декември на изтеклата, спрямо 

декември на предходната на нея година, след решение на общинския 

съвет. Аналогичен е текстът и на разпоредбата на чл. 7 от Наредба № 

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

„Перистър“  гр.Разград.  

В наемните и концесионните договори, които Община Разград е 
сключила също е предвидена актуализация на наемните цени и 

концесионните плащания в зависимост от годишната инфлация за 

предходната година. 

 Отчетената от Националния статистически институт 

годишна инфлация за 2017 година /декември 2017 г. спрямо декември 

2016 г./ е 2,8 %. 

 В тази връзка възниква необходимостта от изменение на 

Наредба № 2 на Общински съвет Разград за придобиване, управление 
и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост, Наредба № 17 

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

общински жилища и Наредба № 21 на Общински съвет Разград за 

управление и разпореждане с имотите общинска собственост на 

територията на „Бизнес зона „Перистър“ гр.Разград, и на сключените 
наемни и концесионни договори до 31.12.2017г. 

1. Основни цели, които се поставят: 

С приемането на изменения в посочените Наредби на Общински 

съвет Разград се цели същите да се преведат в съответствие с 
изискването за актуализиране на наемните цени на отделните видове 
имоти – общинска собственост, въведено с отделни техни разпоредби. 

2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на 

новата уредба – не са необходими. 

3. Очаквани резултати: 
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Повишаване на приходите от наеми от имоти и части от имоти – 

публична и частна общинска собственост по сключени наемни 

договори и от концесионни плащания по концесионни договори. 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект за изменение на Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост, Наредба № 17 на Общински съвет 

Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на 

граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища и 

Наредба № 21 на Общински съвет Разград за управление и 

разпореждане с имотите общинска собственост на територията на 

„Бизнес зона „Перистър“ гр.Разград е разработен в съответствие с 
разпоредбите на Европейското законодателство – Европейската харта 

за местно самоуправление, както и с директиви на Европейската 

общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основни 

нормативни актове /Административнопроцесуалния  кодекс, 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 е публикуван на 

интернет – страницата на Община Разград на 01.02.2018г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 от Закона за 

нормативните актове и Указ № 883 от 24.04.1974 година за прилагане 
на Закона за нормативните актове и чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет Разград, с 16 гласа „ЗА“, „против“ – 

няма, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема изменение на Наредба № 2 на Общински съвет Разград 

за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – 

общинска собственост, както следва: 

§ 1. Отменя Приложение № 1 към Наредба № 2 на Общински 

съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 

вещи – общинска собственост. 

§ 2. Приема ново Приложение № 1 към Наредба № 2 на 

Общински съвет Разград за придобиване, управление и разпореждане 
с имоти и вещи – общинска собственост, приложено към настоящото 

решение. 
 

2. Приема изменение на Наредба № 17 на Общински съвет 

Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди на 



154 

 

граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища , 

както следва: 

§ 1. Отменя Приложение № 1 към Наредба № 17 на Общински 

съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните нужди 

на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища. 

§ 2. Приема ново Приложение № 1 към Наредба № 17 на 

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

общински жилища, приложено към настоящото решение. 
 

3. Приема изменение на Наредба № 21 на Общински съвет 

Разград за управление и разпореждане с имотите общинска 

собственост на територията на „Бизнес зона „Перистър“  гр.Разград, 

както следва: 

 

§ 1.  Член 5, ал.1 се изменя така: 

„Размерът на началната месечна наемна цена се определя в 

лева/кв.м. РЗП, както следва: 

• за помещения за производствена дейност и 

услуги – 1,38 лв./кв.м; 

• за помещения за административни дейности – 

1,16 лв./кв.м; 

• за търговска площ в сгради – 1,38 лв./кв.м; 

• за заведения за хранене и развлечения – 2,07 

лв./кв.м; 

• за незастроени имоти или части от тях – 0,05 

лв./кв.м; 

• за поставяне на преместваеми обекти – 1,32 

лв./кв.м.“ 

4. Увеличава с 2,8 %  наемните цени по договори за наем на 

имоти и части от имоти публична и частна общинска собственост и на 

концесионните плащания по концесионни договори, сключени до 

31.12.2017 г.  
5. Едногодишните договори за наем на земеделски земи не 

подлежат на актуализация. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

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

Административен съд Разград. 
 

С Т А Т И Я 13 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. №167.  

Докладна записка от Галина Милкова Георгиева  - Маринова   – 

Заместник – кмет на  Община Разград 

Относно: Прeдоставяне на земеделска земя от общински 

поземлен фонд, находяща се в землището на с. Пороище в изпълнение 
на съдебни решения за възстановяване на собствеността върху 

земеделска земя по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

 

Г-н Калоян Монев – „Кауза Разград“ 

Процедура господин Председател ако позволите. Има 3 еднотипни 

докладни записки с вносител госпожа Георгиева ако нямат нищо против 
колегите да ги разгледаме заедно и да ги гласуваме поотделно.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви господин Монев. Намирам Вашето предложение за 
много уместно и обявявам, че освен докладната записка с вх. №167 са 
внесени и предстои да разгледаме докладни записки с вх. №168 и 169, 

които са по еднотипни въпроси. Има ли някой, който да изрази противно 

становище? Няма. Подлагам на гласуване процедурното предложение 
докладването, обсъждането на докладните записки с вх. №№ 167, 168 и 

169 да стане общо, след което ще пристъпим към гласуване поотделно за 
всеки проект за решение. Моля гласувайте. 

 

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

„въздържали се“ – няма,  приема предложението:  обсъждането на 

трите докладни записки с вх. №№ 167, 168 и 169 да стане общо, а 

гласуването поотделно за всеки проект за решение. 
 

Госпожо Георгиева, по трите докладни записки, които са еднотипни, 

имате ли нещо допълнително да добавите?  

 

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

Няма какво да добавя допълнително. По силата на съдебно решение 
възстановяване на земеделски земи, тези по чл.19, всички в землището на 
с. Пороище. Това е.   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Сега следва да бъдем информирани за становищата на 
постоянните комисии, които са разгледали тези докладни записки. Най – 

напред постоянната комисия по околна среда, селско, горско, водно и 
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ловно стопанство. Заповядайте господин Банков. По трите докладни 

записки 167, 168 и 169. Ще имате възможност нали? 

 

Г-н Светослав Банков – зам. –председател  на ПК 

Да. И трите докладни записки постоянната комисия подкрепи с 6 

гласа „ЗА“, без „против“ и без „въздържали се“.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Господин Анастасов, по трите докладни записки 

информирайте за становището на постоянната комисия  по управление 
на общинската собственост, приватизация и следприватизационен контрол. 

 

Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

Колеги, докладна записка с вх. №167, с 5 гласа „ЗА“, без “против“ и 

„въздържали се“  е подкрепен проекта за решение. 
Докладни записки с вх. №№ 168 и 169 с 4 гласа „ЗА“, без “против“ и 

„въздържали се“ също подкрепя проекта за решение.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Калоян Монев, моля да информира за становището на 
постоянната комисия  законност, превенция на корупцията, сигурност, 
контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации по трите докладни записки. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

И трите докладни бяха подкрепени  с 5 гласа „ЗА“, без “против“ и 

„въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Въпроси имате ли към вносителя по трите докладни 

записки? Няма. Мнения и съображения желае ли някой от съветниците да 
изложи? Няма желаещи. Обявявам, че пристъпваме към гласуване. Сега ще 
гласуваме поотделно по всяка докладна записка. Най – напред поставям за 
гласуване проекта за решение по докладна записка с вх. № 167. Моля 
общинските съветници да гласуват.   

 

Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

Гласували общо 17 общински съветници, „ЗА“- 16, „против“ – 1, 

„въздържали се“- няма. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Уважаеми съветници, при изискване на закона  при проведеното 

поименно гласуване  за да е валидно решението да са гласували повече от 
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половината съветници обявявам, че с 16 гласа „ЗА“ и  1 - „против“  проекта 
за решение не се приема. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева не участва   

10. Елка Александрова Неделчева не участва   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   не участва   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова отсъства   

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 не участва   

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин отсъства   

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 
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№ 526 

 

 На основание чл. 27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 16 гласа „ЗА“,  „против“ – 1, „въздържали 

се“ – няма, 

Р Е Ш И: 

 

Не приема докладна записка с вх. №167/12.03. 2018 г. от  Галина 

Милкова Георгиева  - Маринова   – Заместник – кмет на  Община 

Разград 

Относно: Прeдоставяне на земеделска земя от общински 

поземлен фонд, находяща се в землището на с. Пороище в изпълнение 
на съдебни решения за възстановяване на собствеността върху 

земеделска земя по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

С Т А Т И Я 14 

 

Пристъпваме към гласуване на  проекта зарешение по Докладна 
записка с вх. №168/12.03. 2018 г. от  Галина Милкова Георгиева  - 

Маринова   – Заместник – кмет на  Община Разград 

Относно: Прeдоставяне на земеделска земя от общински 

поземлен фонд, находяща се в землището на с. Пороище в изпълнение 
на съдебно решение за възстановяване на собствеността върху 

земеделска земя по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

 Моля  съветниците да гласуват. 
 

Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

Гласували общо 18 общински съветници, „ЗА“- 16, „против“ – 1, 

„въздържали се“- 1. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

С резултат: 16 гласа „ЗА“   1 – „против“ и 1 – „въздържал  се“ по 

изискванията на закона за които вече споменах обявявам,че проекта за 
решение по тази докладна записка не се приема. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева не участва   

10. Елка Александрова Неделчева не участва   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   не участва   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова отсъства   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин отсъства   

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 

№ 527 

 

 На основание чл. 27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 16 гласа „ЗА“,  „против“ – 1, „въздържали 

се“ – 1, 

Р Е Ш И: 
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Не приема докладна записка с вх. №168/12.03. 2018 г. от  Галина 

Милкова Георгиева  - Маринова   – Заместник – кмет на  Община 

Разград 

Относно: Прeдоставяне на земеделска земя от общински 

поземлен фонд, находяща се в землището на с. Пороище в изпълнение 
на съдебно решение за възстановяване на собствеността върху 

земеделска земя по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

С Т А Т И Я 15 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Пристъпваме към гласуване по Докладна записка с вх. №169/12.03. 

2018 г. от  Галина Милкова Георгиева  - Маринова   – Заместник – кмет на  
Община Разград 

Относно: Прeдоставяне на земеделска земя от общински 

поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за възстановяване на 

собствеността върху имот № 001130, находящ се в землището на с. 
Дянково по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  

Режим на гласуване. Моля съветниците да гласуват. 
 

Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

Гласували общо 18 общински съветници, „ЗА“- 16, „против“ – 1, 

„въздържали се“- 1. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

При  16 гласа „ЗА“   1 - „против“ и 1 – „въздържал се“ проекта за 
решение по тази докладна записка не се приема. 

 
С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   
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7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева не участва   

10. Елка Александрова Неделчева не участва   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   не участва   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова отсъства   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин отсъства   

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 

№ 528 

 

 На основание чл. 27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 16 гласа „ЗА“,  „против“ – 1, „въздържали 

се“ – 1, 

Р Е Ш И: 

 

Не приема докладна записка с вх. №169/12.03. 2018 г. от  Галина 

Милкова Георгиева  - Маринова   – Заместник – кмет на  Община 

Разград 

Относно: Прeдоставяне на земеделска земя от общински 

поземлен фонд в изпълнение на съдебно решение за възстановяване на 

собствеността върху имот № 001130, находящ се в землището на с. 
Дянково по реда на Правилника за прилагане на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи.  
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Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

С Т А Т И Я 16 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. №170. 

 Докладна записка от  Галина Георгиева – Маринова – зам.-кмет на 
Община Разград 

 ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на 

Министерство на здравеопазването върху имот – частна общинска 

собственост.  

 Госпожо Георгиева, заповядайте. 
 

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

 На основание чл. 75 от Правилника за организацията идейността 

на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация  Мандат 2015 – 2019 г. съм длъжна да 

я оттегля тази докладна.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Поради оттегляне на докладната записка по предвидения ред снемам 

от разглеждане докладната записка. 
 

С Т А Т И Я 17 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. №171. 

 Докладна записка от Галина Георгиева – Маринова – зам.-кмет на 
Община Разград 

 ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж в поземлен имот с 
идентификатор 61710.505.7228 по кадастралната карта на град Разград 

– Акт за частна общинска собственост № 891/20.01.2011 година по реда 

на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно 

наддаване. 
 Госпожо Георгиева, заповядайте. 

 

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

 На основание чл. 75 от Правилника за организацията идейността 

на Общински съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация  Мандат 2015 – 2019 г. оттеглям 

докладна записка.  
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 По същите съображения  по предвидения в нормативната уредба ред 

е оттеглена докладната записка.  Снемам я от разглеждане. 
 

С Т А Т И Я 18 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Пристъпваме към разглеждане на докладна записка с вх. №176. 

 Докладна записка от Галина Георгиева – Маринова – зам.-кмет на 
Община Разград 

 ОТНОСНО: Определяне на годишен план за паша, даване на 

съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално 

ползване на територията на община Разград. 

 Заповядайте госпожо Георгиева. 
  

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

 Нямам какво да добавя. Това е втората по ред докладна касаеща 
мерите и пасищата общинска собственост.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Сега ще чуем становищата на две комисии. Най- напред становището 

на постоянната комисия по околна среда, селско,горско,водно и ловно 

стопанство.Заповядайте господин Банков.   
 

 Г-н Светослав Банков – Зам. – председател на ПК 

 Благодаря господин Председател. Постоянната комисия подкрепи 

докладната записка с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и “въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Моля господин Калоян Монев, да ни информира за становището на 
постоянната комисия по  законност, превенция на корупцията, сигурност, 
контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и връзка с 
неправителствените организации. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

 Комисията подкрепя проекта за решение с 4 гласа “ЗА“  без „против“ 

и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Колеги, въпроси има ли по тази докладна записка? Невиждам 

желаещи. Преминаваме към разисквания. Има ли желаещи за изказвания? 

Невиждам желаещи. Обявявам,че ще пристъпим към гласуване по проекта 
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за решение по тази докладна записка. Режим на гласуване. Моля 
съветниците да гласуват. 

 

Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

Гласували общо 18 общински съветници, „ЗА“- 16, „против“ – 1, 

„въздържали се“- 1. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

При  така обявения резултат от гласуване и изискването на закона за 
квалифицирано мнозинство повече от половината от общия брой на 
общинските съветници при 16 гласа „ЗА“,   1 - „против“ и 1 – „въздържал 

се“ проекта за решение не се приема. 
 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
 

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

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева не участва   

10. Елка Александрова Неделчева не участва   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   не участва   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова отсъства   

20. Митко Иванов Ханчев +   

21. Надежда Радославова Димитрова +   

22. Наско Стоилов Анастасов +   

23. Радиана Ангелова Димитрова +   

24. Рейхан Ридван Вели +   

25. Светослав Теофилов Банков +   

26. Стефан Димов Стефанов +   

27. Стоян Димитров Ненчев   + 
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28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин отсъства   

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 

№ 529 

 

 На основание чл. 27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 16 гласа „ЗА“,  „против“ – 1, „въздържали 

се“ – 1, 

Р Е Ш И: 

 

Не приема докладна записка с вх. №176/13.03. 2018 г. от  Галина 

Милкова Георгиева  - Маринова   – Заместник – кмет на  Община 

Разград 

 ОТНОСНО: Определяне на годишен план за паша, даване на 

съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално 

ползване на територията на община Разград. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

С Т А Т И Я 19 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Преминаваме  към разглеждане на докладна записка с вх. №184. 

 Докладна записка от Галина Георгиева – Маринова – зам.-кмет на 
Община Разград 

 Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част 

от имот в горска територия – частна общинска собственост, в 

землището на село Дряновец, община Разград. 

 Заповядайте госпожо Георгиева. 
  

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

 Нямам какво да добавя към докладната. Пчелин в горска територия в 
землището на с. Дряновец за пчелни семейства 134, площ 4 декара.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 Ще чуем становищата на три комисии. Най- напред становището на 
постоянната комисия по околна среда, селско,горско,водно и ловно 

стопанство. Заповядайте господин Банков.   
 

 Г-н Светослав Банков – Зам. – председател на ПК 

 Благодаря господин Председател. Постоянната комисия подкрепи 

докладната записка с 6 гласа „ЗА“, без „против“ и “въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Постоянната комисия по управление на общинската собственост, 
приватизация и следприватизационен контрол, господин Анастасов. 
 

 Г-н Наско Анастасов – Председател на ПК 

 С 6 гласа „ЗА“, без „против“  и  “въздържали се“ комисията 
подкрепи проекта за решение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Постоянната комисия по  законност, превенция на корупцията, 
сигурност, контрол на решенията, етика, предложения на гражданите и 

връзка с неправителствените организации, господин Монев.  
 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

 Комисията подкрепя проекта за решение с 5 гласа “ЗА“  без „против“ 

и „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви.  Въпроси  към вносителя има ли колеги? Няма. 
Мнения и съображения желае ли някой да направи?  Няма.  Пристъпваме 
към гласуване. Моля съветниците да гласуват по проекта за решение.  

 

Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

Гласували общо 17 общински съветници, „ЗА“- 16, „против“ – 1, 

„въздържали се“ - няма. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

При  така обявения резултат и изискване на закона за да бъде приет 
проекта за решение от 17 общински съветници при поименно гласуване, с  
резултат  16 гласа „ЗА“,   1 - „против“ и 0 – „въздържали се“ проекта за 
решение не се приема. 

С П И С Ъ К 

на общинските съветници от Общински съвет – Разград 

Мандат 2015 – 2019 година 

27.03.2018 г. – поименно гласуване 
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№ Име, презиме, фамилия „ЗА” „против” „въздържал 

се” 

1. Ахтер Исметов Чилев не участва   

2. Божинел Василев Христов +   

3. Валентина Маркова Френкева отсъства   

4. Веселин Валентинов Спасов +   

5. Владимир Димитров Димитров отсъства   

6. Галин Пенчев Парашкевов +   

7. Гюлвер Исмаил Хасан +   

8. Джипо Николов Джипов не участва   

9. Диана Добромирова Мирчева не участва   

10. Елка Александрова Неделчева не участва   

11. Емине Бейти Хасан не участва   

12. Иво Борисов Димитров  +  

13. Илия Христов Илиев не участва   

14. Калоян Руменов Монев +   

15. Левент Али Апти не участва   

16. Мануел Василев Чутурков +   

17. Марина Петрова Христова   не участва   

18. Мариан Пламенов Иванов +   

19. Милена Дачева Орешкова отсъства   

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 не участва    

28. Таня Петрова Тодорова  не участва   

29. Фатме Зелкиф Емин отсъства   

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 

№ 530 

 

 На основание чл. 27, ал.4 от ЗМСМА, Общински съвет Разград, 

след поименно гласуване, с 16 гласа „ЗА“,  „против“ – 1, „въздържали 

се“ – 1, 

Р Е Ш И: 
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Не приема докладна записка с вх. №184/15.03. 2018 г. от  Галина 

Милкова Георгиева  - Маринова   – Заместник – кмет на  Община 

Разград 

 Относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на част 

от имот в горска територия – частна общинска собственост, в 

землището на село Дряновец, община Разград. 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

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

 

С Т А Т И Я 20 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Преминаваме  към разискване на докладна записка с вх. №191. 

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

 

 ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 29 на 

Общински съвет - Разград за реда и условията за настаняване под 

наем в социални жилища във връзка с прилагането на чл. 106, 

параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) за държавната помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга, предоставена на определени предприятия, 

натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес. 
 Господин Василев, заповядайте като вносител ако имате 
допълнително. 

 

 Г-н Валентин  Василев – Кмет на Община Разград 

 Не, нямам.  

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Ще чуем становището на постоянната комисия по  

законност, превенция на корупцията, сигурност, контрол на решенията, 
етика, предложения на гражданите и връзка с неправителствените 
организации. Моля господин  Калоян  Монев да информира за 
становището. 

 

Г-н Калоян Монев – Председател на ПК 

 Комисията подкрепя проекта за решение с 4 гласа “ЗА“,  1 -  

„против“,  без  „въздържали се“. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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 Моля председателя на постоянната комисия по социална политика, 
трудова заетост и здравеопазване госпожа Георгиева да информира за 
становището на комисията. 
 

 Г-жа Янка Георгиева – Председател на ПК 

 Със 7 гласа“ЗА“ без „против“ и „въздържали се“ комисията подкрепя 
проекта за решение. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Благодаря Ви.  Въпроси  към вносителя има ли колеги? Няма. 
Мнения и съображения желае ли някой да изложи?  Няма.  Пристъпваме 
към гласуване по проекта за решение по докладна записка № 191. Моля 
гласувайте.  

 

Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

Гласували общо 17 общински съветници, „ЗА“- 16, „против“ – 1, 

„въздържали се“ – няма. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. При кворум 22общински съветници,участвали в 
гласуването 17  от които „ЗА“- 16, 1 - „против“  и изискване на закона за 
обикновено мнозинство обявявам, че проекта за решение по тази докладна 
записка се приема.  

 

Общинският съвет взе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 531 
 

Наредба № 29 за реда и условията за настаняване под наем в 

социални жилища e приета с Решение № 360 по Протокол № 26 от 

23.05.2017 г. на Общински съвет – Разград във връзка с 
кандидатстване на Община Разград с проектно предложение по 

процедура BG16RFOP001-1.023 – Изпълнение на интегрирани планове 
за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Разград по 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“, инвестиционен 

приоритет „Социална инфраструктура“. Проектното предложение е 
подадено и е в процес на оценка. На 10.01.2018 г. на интернет 

страницата на ОП „Региони в растеж 2014-2020  г.“ 

http://www.bgregio.eu/shemi/117/oprr--oprd--mrr.aspx са публикувани 

изменени Насоки за кандидатстване по процедура „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-

2020“. Съгласно т.5.2.2 „Приложими правила за държавни помощи по 
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инвестиционни приоритети“, в частта, касаеща инвестиционен 

приоритет „Социална инфраструктура“, социалното жилищно 

настаняване е посочено като услуга от общ икономически интерес 
(УОИИ) и като социална услуга, независимо че не е уредена като 

такава в Закона за социалното подпомагане. Социалните жилища, 

независимо от спецификата на това понятие, използвано за целите на 

процедурата, по същество представляват общински жилища и като 

такива се подчиняват на Закона за общинската собственост (ЗОС). По 

силата на изрична законова делегация от чл. 45а от ЗОС определянето 

на жилищната нужда и настаняването в тези жилища е подчинено на 

нормативно регламентирана административна процедура, установена 

от Общинския съвет в наредба. Предвид факта, че общината (чрез 
своите органи), като собственик на инфраструктурата, сама определя 

кой и по какъв начин да стопанисва инфраструктурата, то тя се явява 

възложител на услугата по социално жилищно настаняване и 

администратор на помощта към оператора на услугата (общината 

осигурява средствата за изпълнение на дейностите по предоставяне на 

услугата и тези средства, заедно с финансираната по проекта 

инфраструктура, представляват компенсация за УОИИ). С оглед на 

посоченото, за да осигури съответствие на компенсацията с правилата 

по държавните помощи общината следва да възложи услугата в 

съответствие с изискванията на Решението на ЕК за УОИИ (Решение 
на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на 

член 106, параграф 2 от ДФЕС за държавната помощ под формата на 

компенсация за обществена услуга, предоставена на определени 

предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ 

икономически интерес (OB L 7 от 11.1.2012 г.). Предоставянето на 

услугата и съответно стопанисването на инфраструктурата може да се 
възложи както на външно за общината лице (например търговско 

дружество), така и на общинско предприятие, на второстепенен 

разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска 

администрация. При всички случаи операторът на инфраструктурата, 

дори когато не е отделно юридическо лице, а част от общинската 

администрация се разглежда като получател на компенсация за 

предоставяне на услугите по социално жилищно настаняване. За да 

осигури съответствие на проектните предложения за социални 

жилища с правилата по държавните помощи в договорите за 

безвъзмездна финансова помощ Управляващият орган на програмата 

ще залага изискване към бенефициентите след изграждането/ремонта 

на инфраструктурата да възлагат предоставянето на услугите по 

настаняване във финансираните по програмата социални жилища в 

съответствие с изискванията на Решението на ЕК за УОИИ, като това 

задължение следва да се спазва в рамките на целия икономически 
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полезен живот на активите. Необходимо е в наредбите да се заложи 

задължение за кмета на общината при възлагането на услугата да 

спази всички изисквания на Решение на Комисията от 20 декември 

2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора 

за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под 

формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на 

определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от 

общ икономически интерес.  
Предвид гореизложеното възниква необходимостта от изменение 

и допълнение на Наредба № 29 на Общински съвет Разград за реда и 

условията за настаняване под наем в социални жилища. 

 

1. Основни цели, които се поставят: 

Целта на изменението и допълнението на Наредбата е да се 
осигури съответствие с изискванията на приложимите правила за 

държавни помощи, посочени в изменените Насоки за кандидатстване 
по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“, както и на Решение на 

Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 

106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз за държавната помощ под формата на компенсация за 

обществена услуга, предоставена на определени предприятия, 

натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес. 
            

2. Финансови и други средства, необходими за прилагане на 

новата уредба – не са необходими. 

 

3. Очаквани резултати: 

 

� Задоволяване основните жилищни потребности от 

социални жилища на най-нуждаещите се граждани, 

живеещи на територията на община Разград; 

� Обективност и прозрачност на процедурите по 

категоризиране, картотекиране и настаняване на 

наематели в социалните общински жилища; 

� Спазване на националното и европейско законодателство 

при възлагане на услугите по социално-жилищно 

настаняване. 
 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Изменението и допълнението на Наредбата е съобразено с 
правото на ЕС и по-конкретно с Решение на Комисията от 20.12.2011 г. 
относно прилагането на член 106, параграф 2 от ДФЕС за държавната 
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помощ под формата на компенсация за обществена услуга, 

предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването 

на услуги от общ икономически интерес (Решението).  

 

Изготвеният проект, в съответствие  с изискванията на чл. 26, 

ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове е публикуван на 

интернет страницата на Община Разград на 13.02.2018 г. 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, чл. 8 от Закона за 

нормативните актове  и Указ № 883 от 24.04.1974 година за прилагане 
на Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 22, 

ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Насоки за кандидатстване по процедура 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020“, Общински съвет 

Разград, с 16 гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали се“ – няма, 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Изменение и допълнение на Наредба № 29 на Общински 

съвет - Разград за реда и условията за настаняване под наем в 

социални жилища, както следва: 

§ 1. В чл.1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Досегашния текст на чл.1 става ал.1 и се изменя така: 

„ал. (1) С тази наредба се регламентират условията и реда за 

установяване на жилищните нужди на уязвими, малцинствени и 

социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно 

положение на територията на община Разград и настаняването им в 

социални жилища, стопанисването, финансирането и ползването на 

социалните жилища, мониторинга и контрола на услугите по 

тяхното предоставяне.“ 

 2. Създава се нова ал.2 със следното съдържание: 
„ал. (2) Услугата „Социално жилище“ е част от политиката по 

социално включване, провеждана от Община Разград и като такава, 

освен жилищното настаняване тя включва и мерки за социално 

приобщаване на ползвателите на социални жилища, които се 

регламентират като социален пакет, включващ социални клаузи 

(образование, заетост, обучение, здравеопазване и др.).“ 

 

§ 2. В чл.3 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.1 точката се заличава и се допълва текста 

„относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под 
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формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на 

определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от 

общ икономически интерес (OB L 7 от 11.1.2012 г.).“; 

2. Алинея 2 се изменя така: 

„ал. (2) Предоставянето на услуга „Социално жилище“ на 

уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други 

групи в неравностойно положение се възлага от Кмета на Община 

Разград, след въвеждането в експлоатация на социалните жилища, 

изградени по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

на Изпълнител/Оператор на УОИИ по реда на чл. 107, ал.1, в срока 

определен от Управляващия орган на програмата.“; 

3. Създават се нови ал.3 и ал.4 със следното съдържание: 
„ал. (3) Актът за възлагане се изготвя съгласно указанията на 

Управляващия орган на програмата за съдържанието на актовете в 

съответствие с Решение на Комисията от 20 декември 2011 година, 

относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под 

формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на 

определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от 

общ икономически интерес. 

ал. (4) Услугата се възлага и предоставя за период, който не 

надвишава 10 години, освен когато от доставчика на услугата се 

изискват значителни инвестиции, които трябва да бъдат 

амортизирани през по-дълъг период от време в съответствие с 

общоприетите счетоводни принципи. Извършването се възлага чрез 

един или повече възлагателни актове, в съответствие с изискванията 

на Решението на Европейската комисия от 20 декември 2011 г. 

относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под 

формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на 

определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от 

общ икономически интерес.“ 

 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. 
 

ТОЧКА ВТОРА 

 

Приемане на Декларация в защита на строителството на 

автомагистрала „Хемус”. 
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Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Пристъпваме към разглеждане на Предложение от господин 

Божинел Христов – общински съветник и Председател на ПК по 

устройство на територията, транспорт на Община Разград  

ОТНОСНО: Декларация в защита на строителството на 

автомагистрала „Хемус”. 

Господин Христов, имате възможност като вносител да добавите 
допълнителни аргументи и съображения. 

 

Г-н Божинел Христов – общински съветник, Председател на ПК 

Нямам. Ще кажа само това, че в постоянната комисия по 

устройство на територията е получено писмо- декларация от Общински 

съвет Шумен, който ни представя решение относно приета Декларация   в 
защита на строителството на автомагистрала „Хемус”. Комисията по 

устройство на територията възложи на председателя да изготви и 

представи пред общинските съветници тази  Декларация. Само моля в 
Декларацията  да се допълни там където е многоточието да се впише 
днешна дата.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Да, ако се приеме това решение разбира се в него ще бъде отразено и 

това което Вие поставяте като въпрос. Въпроси към вносителя има ли 

уважаеми съветници ? Заповядайте колега  Иво Димитров. 
 

Г-н Иво Димитров - ПП „Реформаторски блок“ 

Искам да запитам:Тук в декларацията в първата точка пише:  
„Като оценяваме усилията, направени от Правителството на 

Република България, за изграждането на по-добра пътна инфраструктура в 
България“. 

Немога да разбера в тази декларация каква оценка даваме на тези 

усилия като достатъчни или като недостатъчни усилия? И от там – нататък 
ще задам другите въпроси. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Христов,разбрахте ли въпроса? Да, заповядайте. 
 

Г-н Божинел Христов – вносител, Председател на ПК 

Разбрах го и в подкрепа на това,което съм представил като проект, 
който може да бъде променен е откриването днес, т.е.старта на изграждане 
на отсечката Ябланица – Боаза  на автомагистрала „Хемус“. Всички знаем, 

че Южна България има много по – добра пътна инфраструктура, 
благодарение на хората от Западна България започва проектирането  и по – 

късно и строителството на отсечката от Видин до София така, че с тази 
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декларация ние искаме да направим нищо друго освен да насърчим 

Правителството да започне и нашата отсечка, която е от Белокопитово към 

Търговище.  
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Въпроса  ми очевидно е неразбран. Аз попитах, не кога ще започне 
защото това вече е в настояване за следното макар, че вносителя очевидно 

знае отговора: Започнало е днес откриване с теманета отсечката от 
Ябланица – Боаза така, че втората точка от настояването би трябвало да 
отпадне. Аз питам още от начало: Как оценява Общинския съвет, в 
същност какво предложение прави вносителя за оценка? Общинския съвет 
високо да оцени направените усилия от Правителството на Република 
България или недостатъчни усилия, които прави Правителството на 
Република България? Отговорете ми съвсем простичко: Какво ни карате да 
декларираме?  

 

Г-н Божинел Христов – вносител, Председател на ПК 

Декларираме строителството на автомагистрала  „Хемус“  да бъде 
един от основните приоритети за 2018 година. Правителството на 
Република България да изрази  ясна позиция …….. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не, в декларацията  каква оценка, първото изречение, първата черна 
точица, която сте сложили: „като оценяваме усилията“, обаче как ги 

оценяваме тези усилия? Защото оценката трябва да има, да изрази нещо. 

Оценяваме анонимно. Или да се подложим на този, ама хем боли, хем 

сърби. Кажете. 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Господин Димитров, поставихте въпроса, получихте отговор. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Не, не получих отговор.   

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ами това също е форма на отговор. Заповядайте господин Иванов.  
 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Господин Председател, само да припомня на уважаемия господин 

Иво Димитров, че през последните 3 години  Правителството на г-н Бойко 

Борисов е отпуснал за нашата Област специално над 15милиона лева за 
рехабилитация на основни пътни артерии  ……. 
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Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Затова като тръгнете за Варна или за  Русе си разбивате  автомобила 
на изграденото от Правителството на господин Бойко Борисов се вижда 
какво е изградено.  

 

/ Шум в залата. Едновременно говорят общинските съветници Иво 

Димитров и Мариан Иванов/. 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Двете стари платна стоят прави, новоизграденото е пропаднало с 
огромни ями. 

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Е кое друго Правителство е отпуснало толкова средства? 

Правителството на  Иван Костов ли? На Пламен Орешарски  ли? Кое 
Правителство?  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ако не престанете ще бъда принуден да закрия заседанието поради 

шум, безредици и невъзможност за работа.  
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Нека да не ни дават за пример, които  като излезем от рамките на 
града  където сме си помислили, че малко сме се отървали от огромните 
дупки по булевардите налитаме на построеното от Правителството на 
Бойко Борисов. 

 

/ Шум в залата. Разговори между общински съветници/. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колеги, замълчете моля ви. Спрете се най – после.  
 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

…….. Те хората сами го казват. Да, благодаря. 
 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Правилно хората казват: Дупка до дупка. До всяка дупка полицай.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Ще замълчите ли най- после уважаеми съветници.  

 

Г-н Мариан Иванов – ПП „ГЕРБ“ 

Ами то до Вас колко полицаи трябва да има тогава?  
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/ Шум в залата. Разговори между общински съветници/. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Остава като някой учител тогава, който употребява и физическо 

насилие да взема една тояжка и да ви потупвам за невъзпитаното 

поведение.  Въпроси други има ли? Няма. Мнения и съображения по 

проекта за декларацията. Първи даде знак колегата Ханчев. След това ще 
дам думата на колегата Иво Димитров.  

 

Г-н Митко Ханчев – ПП „Реформаторски блок“ 

Благодаря Ви господин Председател. Очевидно тук изпадаме в 
някакво така противоречие. От една страна високо оценяваме усилията на 
Правителството за изграждането на по – добра пътна инфраструктура, от 
друга страна пък го призоваваме да си свърши работата и да довърши 

автомагистрала „Хемус“. Затова аз ви предлагам просто да отпадне 
първата точка и няма да има никакъв проблем. Благодаря.  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

То ако няма целуване на гъзове, сега за какво …… 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря. Колега Димитров, сега вече имате думата за изказване, 
след като поставихте въпрос. Моля да направите Вашето изложение, но 

спокойно и коректно.   

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Спокойно и коректно както не получих отговор: Каква оценка дава 
Общинския съвет на усилията направени от Правителството на Република 
България макар, че тука за пояснение на младият  колега, който толкова 
пламенно се хвърля на амбразурата никъде не е написано, че  
Правителството е на Бойко Борисов. И старите Правителства оценяваме.   
Затова аз ви предлагам да направим промяна в първата точка: 

Ние, общинските съветници от Общински съвет – Разград, 

изразявайки мнението на гражданите на Община Разград, че 
продължаваме да бъдем подложени на репресия от страна на 

държавата, / не на Правителството както виждате/ която не успява да 

създаде условия за бързо и безопасно придвижване  на територията на 

Северна България. Проектът за магистрала „Хемус“ се развива 

неприемливо и бавно.    

 

Като изразяваме дълбокото си убеждение, че построяването на 

липсващите 250 км. от магистрала „Хемус“ не само ще спаси стотици 



178 

 

човешки животи. Тя ще раздвижи значително икономиката на 

Северна България, ще скъси значително времето за придвижване в 

Дунавската равнина, ще даде тласък на туризма, ще е стабилна основа 

за развитието  на Община Разград.  

 

И където настояваме за следното да бъде: 
Настояваме за приемането на магистрала „Хемус“ като 

национална цел с висок приоритет и намиране в кратки срокове на 

финансиране, което ще бъде изплатено от данъците на бъдещите нови 

предприятия в Северна България и Разградска  община. Вярваме, че с 
тази инвестиция можем да спрем демографската криза в Дунавската 

равнина  и да увеличим БВП на страната в дългосрочна перспектива. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. 

 

/ Някой от общинските съветници репликира общински съветник 

Иво Димитров/ 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Напротив. Някои явно са яли много асфалт и са преяли с власт и 

асфалт.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Колега Димитров, сега да се върнем към сериозната работа. Трябва в 
писмен вид да представите този проект, който в същност представлява 
едно предложение за заместване. Да, благодаря Ви, че сте се подготвили и 

в писмен вид. Аз Ви моля да го подпишете. Такива са нашите правила. 
Така. Уважаеми колеги, продължаваме. Има ли други желаещи да изложат 
мнения и съображения? Невиждам желаещи. Заповядайте госпожо 

Радославова. 
 

Г-жа Надежда Радославова- ПП „ГЕРБ“ 

Аз имам предложение още едно във връзка с декларацията за да 
изчистим  тези неясноти, които притесняват някои общински съветници .  

Предлагам в тази точка първа, която визират всички и толкова много 

ги притеснява да бъдем по – конкретни, а именно: като оценяваме 
усилията, направени от Правителството на Бойко Борисов, за 

изграждането на по-добра пътна инфраструктура в България. 

Ще го дам в писмен  вид. 

 

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

Госпожо Радославова, пишете предложението, не влизайте в 
полемика по непозволен начин. Моля Ви. Други предложения има ли? 

Няма. Постъпиха достатъчно на брой предложения и тук ще прилагаме 
цялата сложна процедура на Правилника и специално на чл.81. Изчаквам 

колегата Радославова  да внесе в писмен вид и предварително ви 

информирам, че са постъпили предложения от колегата Митко Ханчев за 
поправка като отпадне един абзац. Колега Ханчев, как да наричаме тези 

точици, които са в проекта.  
 

Г-н Митко Ханчев – ПП „ Реформаторски блок“  

Оттеглям предложението си.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Но не ми отговорихте като специалист как да наричаме точицата, 
която е преди израза: „като оценяваме усилията“. В българския език има ли 

дума, която да отразява това нещо? Това за протокола трябва да е ясно  за 
какво иде реч.  

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

Черна точка за Правителството.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Има ли в българския език термин за това. Обикновено боравим с 
нашите актове с членове, алинеи, букви. Не е и точка, защото щеше да 
бъде обозначено арабско с цифрата 1. Добре. Няма да Ви затруднявам   аз 
ще го наричам абзац първи. И Вие оттегляте това предложение. Така ли? 

Така. И оставаме с 2 предложения: Едното е на колегата Иво Димитров, 
което представлява предложение за заместващ текст. Колега Димитров, по 

коя точка от чл.81, ал.1 да квалифицирам този големия текст, който 

всъщност е една нова декларация. Не знам дали стана ясно на общинските 
съветници но аз ще се опитам  да ги улесня. Колега Радославова, нали 

пишете. Добре. Четливо обаче понеже остава в протокола. Сега, пред мен е 
един текст, който съдържа в себе си части, които са включени в 
обстоятелствената част на проекта на колегата Божинел Христов и след 

това в условно наречена диспозитивна част, в която се настоява. Сега моля 
за пояснение. Колеги, моля да се концентрираме, към края сме. Отворете 
си текста на декларациите. Първия абзац от предложението на колегата 
Иво Димитров е: Ние, общинските съветници от Общински съвет – 

Разград, изразявайки мнението на гражданите на Община Разград, че 
продължаваме да бъдем подложени на репресия от страна на 

държавата, която не успява да създаде условия за бързо и безопасно 
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придвижване  на територията на Северна България. Проектът за 

магистрала „Хемус“ се развива неприемливо и бавно.    

Това в коя част да го разположим, колега Димитров? За заместващ 

текст на първата точка или абзац, за която колегата Ханчев оттегли 

предложението. И точно по този абзац, тази първа черна точка считам, че и 

предложението на колегата ни госпожа Надежда Радославова, която 

отбелязва и предлага, в този първия абзац, първата черна точка да се 
добави: като оценяваме усилията, на Република България с 
Правителствата, в множествено число ли е или  сегашното Правителство?  

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Конструктивните предложения ги приемам така, че това което е 
моето предложение да заменим „Правителството на Република България“  

в първия абзац, в първата черна точка или както го наричате с 
“Правителствата на Бойко Борисов“. Благодаря.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Значи „ Правителството на Република България“ отпада и остава 
“Правителствата на Бойко Борисов“. Дали е коректно така госпожо 

Радославова? Правителството на Република България с Министър -

председател Бойко Борисов. Но, Вие така го предлагате. Това 
предложение, след като колегата Ханчев го оттегли е според 

квалификацията на нашия Правилник, да господин Василев, сложна 
тематика, : не сме в хипотеза за отхвърляне; не сме в предложения за 
отлагане, а имаме хипотезите, които трябва да обсъдим – за заместване и за 
поправки. Първото е за заместване. Аз поемам тежката отговорност да 
третирам предложението на колегата Иво Димитров като предложение за 
заместване. А предложението на колегата Надежда Радославова като 

предложение за поправки. И по тази система и това разположение, 
предложението на колегата Иво Димитров е първо което трябва да 
гласуваме по Правилник в чл.81. И след тези уточнения по Правилника 
сега подлагам на гласуване предложението на колегата Иво Димитров 
първата точка, как беше булет или абзаца вместо предложеното от 
колегата Божинел Христов да бъде това, което предлага колегата Иво 

Димитров. Да го чета ли пак? Няма нужда. Съветниците чуха. Няма нужда. 
Обявявам режим за гласуване. Първия абзац или първата точка да бъде 
така както е предложението за заместване на колегата Иво Димитров. Ще 
гласуваме предложението на колегата Иво Димитров. Така гласи 

Правилника. Обявявам режим за гласуване. Моля гласувайте.  
 

Общинският съвет с 10 гласа „ЗА“, „против“ – 9, „въздържали 

се“ – 3, не приема направеното предложение от общински съветник 

Иво Димитров. 



181 

 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Сега ще гласуваме предложението на колегата Надежда Радославова. 
Има ли нужда пак да го чета? Държите. Добре. В първия абзац, в първата 
точка да бъде Правителствата на Бойко Борисов. Режим на гласуване. 

 

Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар  

Господин Димитров? 

 

Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

„Против“. Аз с език не искам да целувам задници.  

 

Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар  

Гласували общо 19 общински съветници, „ЗА“ - 9, „против“ – 7, 

„въздържали се“ – 3. 

 

Общинският съвет с 9 гласа „ЗА“, „против“ – 7, „въздържали се“ 

– 3, не приема направеното предложение от общински съветник 

Надежда Радославова.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Имаме още работа. Сега продължаваме по един друг абзац. Ще 
прочета предложението на колегата Иво Димитров, втората част, което 

гласи:  Като изразяваме дълбокото си убеждение, че построяването на 

липсващите 250 км. от магистрала „Хемус“ не само ще спаси стотици 

човешки животи. Тя ще раздвижи значително икономиката на 

Северна България, ще скъси значително времето за придвижване в 

Дунавската равнина, ще даде тласък на туризма, ще е стабилна основа 

за развитието  на Община Разград. Този текст колега Димитров, къде да 
го внесем в проекта на колегата Христов? Колега Христов, какво искате да 
кажете?  

 

Г-н Божинел Христов – вносител, Председател на ПК 

Уважаеми господин Димитров, аз като вносител се съгласявам с 
предложението на господин Иво Димитров и предлагам това да стане 
първа точка и всички други да си минат назад.  

 

Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

Да, обаче имаме практика от днешната сесия, че вносителя не е 
достатъчно да го приеме трябва да го подложите на гласуване.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 
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Разбира се и е в хода на дискусията. Господин Христов, я да бъдете 
по – ясен сега първия булет, абзац или точка? Точка. А вече в 
диспозитивната част.  И да отпадне: „Строителството на автомагистрала 
„Хемус“. Добре. Ясно ли е колеги за допълнение? Колега Димитров, като 

вносител приемате ли в т.2 от диспозитивната част да продължи този 

израз, който Вие предлагате?  

 

/ Общински съветник Иво Димитров отговаря на Председателя, но 

не говори на микрофон, поради тази причина думите му не могат да 

бъдат отразени в протокола/.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Чета в диспозитивна част след думите НАСТОЯВАМЕ ЗА 

СЛЕДНОТО: 

1. Строителството на автомагистрала „Хемус” да бъде един от 
основните приоритети за 2018 година; 

И точка втора, колега Христов концентрирайте се къде да го разположим 

това?  

 

Г-н Божинел Христов – вносител, Председател на ПК 

  Настояваме за следното:  

1. предложението на господин Иво Димитров 
2.  Строителството на автомагистрала „Хемус” да бъде един от 

основните приоритети за 2018 година; 
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Първа да стане втора. 
 

Г-н Божинел Христов – вносител, Председател на ПК 

 Нали го обясних.  

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 И втора да стане трета.  
 

Г-н Божинел Христов – вносител, Председател на ПК 

 Да.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 И трета да стане четвърта. Така. Вносителя колегата Иво Димитров 
какво ще каже? Съгласен ли сте? Добре там да го разположим. Така. След 

тези уточнения предложението на колегата Иво Димитров е като 

предложение за  промени се и правния статут вече и става предложение за 
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допълнение и ще бъде точка първа. Ясно ли е? Ясно. Да гласуваме тогава. 
Режим на гласуване. Гласувайте.  
 

 Г-жа Таня Тодорова- Дежурен секретар 

 Гласували общо 22 общински съветници, „ЗА“ – 13, „против“ – 5, 

„въздържали се“ – 4. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 При кворум 22 общински съветници е налице необходимия брой 

гласове „ЗА“ - 13 при 5 – „против“ и 4 – „въздържали се“ и това 
предложение което стана съвместно на колегата Иво Димитров и колегата 
Божинел Христов като вносител се приема.  
 

 Общинският съвет с 13 гласа „ЗА“, „против“ – 5, „въздържали 

се“ – 4, приема направеното предложение направено съвместно от 

общински съветник Иво Димитров и общински съветник Божинел 

Христов като вносител да бъде точка първа от диспозитива на 

декларацията. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Остана ни още един абзац. Колегата Иво Димитров има още един 

текст, който гласи: Настояваме за приемането на магистрала „Хемус“ 

като национална цел с висок приоритет и намиране в кратки срокове 
на финансиране, което ще бъде изплатено от данъците на бъдещите 
нови предприятия в Северна България и Разградска  община. 

Вярваме, че с тази инвестиция можем да спрем демографската криза в 

Дунавската равнина  и да увеличим БВП на страната в дългосрочна 

перспектива. Колега Димитров, това предложение къде предлагате да 
бъде разположено?  
 

 Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

 Най – накрая.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 И да се оформи, да бъде продължение на  точка трета, която ще стане 
точка четвърта или нова точка пета?  

 

 Г-н Иво Димитров – ПП „Реформаторски блок“ 

 Нова точка пета.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Да бъде нова точка пета, след като приехме предложението за нова 
точка първа. Колеги, сега ни предстои да се произнесем с гласуване за 
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създаване на нова точка, която да бъде последна с така обявения текст.  
Ако няма някакви неясноти обявявам режим на гласуване. Моля 
гласувайте за този абзац от предложението на колегата Иво Димитров. 
 

 Г-жа Таня Тодорова- Дежурен секретар 

 Гласували общо 23 общински съветници, „ЗА“ – 10, „против“ – 9, 

„въздържали се“ – 4. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 При кворум 22, но гласували 23 общински съветници / Смях в 

залата / и това е възможно колеги при 10 гласа „ЗА“,  предложението не се 
приема. 
 

 Общинският съвет с 10 гласа „ЗА“, „против“ – 9, „въздържали 

се“ – 4, не приема направеното предложение направено от общински 

съветник Иво Димитров. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 И така останахме с гласувано предложение за новата точка първа и 

сега господин Христов като вносител правите ли предложение да бъде 
променена номерацията на точките новата точка първа да си бъде първа, и 

Вашите точки 1,2 и 3 да станат съответно 2,3 и 4. 

  

 Г-н Божинел Христов – вносител, Председател на ПК 

 Това господин Председател ако не сте забелязали аз го предложих 

когато приех предложението на Иво Димитров.  
 

 Г-жа Надежда Радославова – ПП „ГЕРБ“ 

 И го гласувахме.  
 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Някой има ли възражение, това е технически въпрос за прередакция. 
Няма. Сега остана да финализираме дискусията по този въпрос с гласуване 
цялостно по проекта за декларация. Обявявам режим на гласуване. Моля 
колеги гласувайте по проекта.  
 

 / Шум в залата/ 

 

 Г-жа Таня Тодорова – Дежурен секретар 

 Гласували общо 20 общински съветници, „ЗА“ – 17, „против“ – 2, 

„въздържали се“ – 1. 

 

Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС  
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С така обявения резултат  17 гласа  „ЗА“, 2 - „против“  и 1 – 

„въздържал се“ проекта за декларация се приема и тя става декларация на 
Общинския съвет.  
 

 Общинският съвет със 17 гласа “ЗА“, „против“ – 2, „въздържали 

се“ 1, приема  

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

Ние, общинските съветници от Общински съвет - Разград   

• като оценяваме усилията, направени от Правителството на 

Република България, за изграждането на по-добра пътна 

инфраструктура в България, 

• като изразяваме солидарност с исканията за строителство на 

повече пътни артерии в Северна България, 

• като считаме, че строителството на качествени пътни 

артерии следва да бъде национален приоритет и въвеждането им има 

положително отражение в доходите и подобрява качеството на живот, 

• като подкрепяме декларацията на колегите от Общински 

съвет - Шумен и като споделяме тревогите на жителите от 

Североизточна България, че строителството на основна и главна 

пътната артерия, каквато е автомагистрала „Хемус”, има опасност да 

се забави неоснователно, 

 

НАСТОЯВАМЕ ЗА СЛЕДНОТО : 
 

1) Като изразяваме дълбокото си убеждение, че построяването 

на липсващите 250 км. от магистрала „Хемус“ не само ще спаси 

стотици човешки животи. Тя ще раздвижи значително икономиката 

на Северна България, ще скъси значително времето за придвижване в 

Дунавската равнина, ще даде тласък на туризма, ще е стабилна основа 

за развитието  на Община Разград. 

2) Строителството на автомагистрала „Хемус” да бъде един от 

основните приоритети за 2018 година; 

3) Правителството на Република България да изрази ясна 

позиция и даде отговор ще започне ли строителството на 

автомагистрала „Хемус” и кога ще завърши то; 

4) Правителството на Република България да обяви разчетите 
за финансиране на отсечката от с. Белокопитово в посока София, кога 

ще започне строителството и прогнозния период за завършване. 
Настоящата Декларация е приета на заседание на Общински 

съвет на 27.03. 2018 година.  

Декларацията да бъде изпратена до Президента на Република 

България, Министър-председателя на Република България, 
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Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Агенция 

„Пътна инфраструктура” и Областен управител на Област Разград. 
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 До тук свършихме с точка втора. Сега ни предстои да преминем към 

следваща точка.  
ТРЕТА ТОЧКА 

ПИТАНЕ 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Сега ни предстои да преминем към следваща точка питане. Давам 

думата на общинския съветник Таня Тодорова да развие своето питане. 
Заповядайте, колега Тодорова. 
 

Г-жа Таня Тодорова – ПП „БСП“ 

 Уважаеми господин Председател, 

Уважаеми колеги съветници, 

 Уважаеми господин Василев, 
 На основание чл. 33 ал. 1 т. 4 от ЗМСМА и съобразно чл. 42 ал. 1 т. 4 

и чл. 75 ал. 1 от Правилник за организационната дейност на Общински 

съвет – Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация за Мандат 2015 – 2019 година отправям питане относно: 

Крайно нуждаещи се граждани, настанени под наем в общински жилища с 
изчерпан максимален период на предоставяне. Във връзка с разпоредбите 
на Наредба 17 е възникнал случай, един от тях е на известния художник 
Еленко Петков, което лице със здравословно и социално състояние е 
принудено да напусне предоставеното му от общината жилище, поради 

изчерпване на максималния срок за обитаване. В този случай, хората 
изпаднали в такава ситуация, са поставени в риск. Тяхното социално, 

икономическо и здравословно състояние не позволява друга алтернатива за 
решаване на проблема. Те остават без дом и на милостта на съдбата. 

Предвид гореизложеното и възникналата ситуация, моите въпроси са 
следните: 

1. Какви действия ще предприемете? 

2. Съществуват ли други случаи на лица с изчерпан максимален 

период, които са принудени да напуснат общинското жилище? 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

 Завършихте ли, госпожо Тодорова? Господин Василев, съобразно 

разпоредбата на нашия правилник, Вие имате възможност да обявите, че 
ще се произнесете на следващата сесия. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 
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Не, не, сега. 
 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Заповядайте. 
 

Г-н Валентин Василев – Кмет на Община Разград 

Благодаря, господин Председател. 

Уважаемо госпожо Тодорова, 
Във връзка с поставените от Вас въпроси, Ви отговарям следното: 

Законът за общинската собственост /ЗОС/ не предвижда възможност 
за отдаване под наем на общинско имущество безсрочно. Съгласно 

разпоредбата на чл. 45а, ал. 1 от ЗОС - Условията и реда за установяване на 
жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища се 
определят с наредба на общинския съвет, каквато е Наредба № 17 на 
Общински съвет Разград за условията и реда за установяване жилищните 
нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища. Наемните правоотношения възникват при строго регламентирани 

условия и за определен срок, изрично предвидени в ЗОС и наредбата на 
Общински съвет Разград. 

Съгласно императивната норма на чл. 14, ал. 3 от ЗОС срокът за 
отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост не може да 
бъде по-дълъг от 10 години, т. е. държането на имотите не може да 
надхвърля срока на придобиваната давност. Аналогична е разпоредбата и 

на чл. 229, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/. 

След изчерпване на предвидените в разпоредбата на чл. 18, ал. 2 и 

ал. 3 от Наредба № 17 на Общински съвет Разград възможности за 
продължаване на наемното правоотношение с наематели отговарящи на 
условията за настаняване в общински жилища до максималния 10- 

годишен срок, то ползването на общинското жилище би било без 
основание.  

Общински съвет Разград е предвидил в чл. 18, ал. 4 от Наредба № 17 

едно изключение за продължаване на наемните правоотношения с нов срок 
не по-дълъг от 10 години и то касае само лица навършили 75-годишна 
възраст, които са със и над 71 % трайно намалена работоспособност по 

решение на ТЕЛК/НЕЛК. 

Имайки предвид посочените по-горе императивни правни норми на 
общия закон – ЗЗД и на специалния – ЗОС, уреждащи максималната 
продължителност на договора за наем, както и  разпоредбите на Наредба 
№ 17 на Общински съвет Разград, то за общинска администрация не са 
налице възможности за предприемане на каквито и да било действия извън 

тези посочени в закона и наредбата, т.е. липсва законова възможност да се 
продължат наемните правоотношения с наематели, чиито максимален срок 
за отдаване под наем е изтекъл. 
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 Следва да отбележа, че наемателите с изтекъл 10-годишен срок за 
настаняване в общинско жилище не са лишени от възможността да 
кандидатстват отново за включване в картотеката на нуждаещите се от 
общински жилища граждани при условията и реда предвидени в Наредба 
№ 17 на Общински съвет Разград, както и за предоставяне на жилища от 
резервния общински фонд в хипотезите на чл. 45, ал. 1 от ЗОС, по реда и 

при условията на чл.29 от наредбата.  
По отношение на втория поставен в питането въпрос, Ви 

уведомявам, че през 2018 г. максималният 10-годишен срок на настаняване 
в общински жилища изтича общо за 11 наематели с различен социален 

статус и възраст, които не както сочите Вие ще бъдат принудени да 
напуснат предоставените им под наем общински жилища, а чиито наемни 

правоотношения ще бъдат прекратени при спазване изискванията на ЗОС и 

Наредба № 17 на Общински съвет Разград. 

Много се надявам отговорът ми да бъде публикуван и в местната 
преса, защото аз, четейки, без да казвам нищо, останах с впечатлението, че 
едва ли не общината гони наемателите си. Много моля, господин Ханчев, 
отговорът ми да бъде публикуван, за да стане ясно, т.е не общината, а 
изискванията на законите са такива. И ако имаме някакво специално 

отношение към някого, независимо кой е той и какво заслуги има, къде е 
равнопоставеността на всичките други 11 човека, които за тази година 
трябва да си кажем довиждане с тях? Завърших. 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

Благодаря Ви. Съгласно нашия правилник, разискване по питането и 

по дадения отговор не се предвиждат. За това обявявам, че приключваме и 

тази точка от дневния ред.  

 

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА 

ТЕКУЩИ 

 

 Г-н Стоян Ненчев – Председател на ОбС 

И сега  колеги, на края съм длъжен, по правилник, да обявя 
постъпилите материали в общинския съвет от последната сесия до 

настоящия момент и за протокола ги обявявам както следва: 
• Докладна записка от Хабибе Расим, Председател на 

настоятелството на НЧ „Делиорман 2014“ относно предприемане на 
ремонтно-строителни дейности за укрепване на помещение в сграда, 
намираща се в Разград на бул. „България“; 

• Писмо от кмета на общината, господин Василев, относно 

изпълнение на концесионните договори през 2017 година; 
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• Жалба от Иван Петков Христов, гражданин на кралство 

Норвегия против отказ на кмета на общината за изпълнение на Решение 
829 от 26.05.2015 година; 

• Писмо от Румен Иванов Вълчев от с. Балкански относно 

проблеми в селото, свързани с гледане на животни и движението на тези 

животни на територията на селото; 

• Писмо от Директора на ОДМВР Разград Ивайло Йовчев 
относно жалба на Атанас Младенов Мичев за проблеми, свързани с 
движението на територията на село Осенец, с копие до Областния 
управител и материали за извършената проверка; 

• Писмо от кмета на общината, господин Василев, касаещо 

същите проблеми, свързани с движението през село Осенец; 

• Писмо от кмета на общината, свързано с жалбата на 
ръководството на НЧ „Делиорман 2014“, за което Ви уведомих преди 

малко; 

• Писмо от Министерството на околната среда и водите до кмета 
на общината и до общинския съвет относно прекратяване на действия, 
свързани с процедура по Закона за опазване на околната среда, касаеща 
инвестиционно намерение в с. Дянково; 

• Писмо от Областния управител на Разградска област относно 

проведено редовно заседание на Асоциацията по В и К, дневния ред и 

резултатите от гласуването и протокол от проведеното Общо събрание; 
• Писмо от омбудсмана на Република България относно жалба 

на жители на село Осенец във връзка с функционирането на детската 
градина; 

• Писмо от кмета на общината във връзка с получено 

предложение от омбудсмана на Република България за участие в 
националната кампания „Великден за всеки“, която е организирана под 

патронажа на омбудсмана; 
• Писмо от кмета на общината до общинския съвет досежно 

проблемите, поставени в жалби на жители на село Осенец срещу решение 
478 за закриване на детските градини в селата Осенец и Липник; 

• Писмо на Станчо Станчев от село Осенец, касаещо същите 
проблеми за детската градина в село Осенец; 

• Писмо от Недялка Димова от село Осенец, която поставя 
същите проблеми във връзка с функционирането на детската градина в 
село Осенец; 

• Писмо от Общински съвет – Шумен, изпратено от 
Председателя на общинския съвет Борислав Беджев, свързано с приета 
Декларация на общинския съвет за автомагистрала „Хемус“, по която и 

ние се произнесохме; 
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• Предложение на фирмата „Василев и Томов“ ООД относно 

инвестиционни намерения и намерения за укрепване и функциониране на 
сградата на бившето училище в село Гецово. 

Всички тези писма и предложения, и жалби са разпределени по 

надлежния ред, съобразно нашия правилник. 

 

Уважаеми съветници, поради изчерпване на дневния ред, в 19:12 

часа закривам заседанието на общинския съвет. 
 

 

                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

                                                                           / Стоян Ненчев / 

 

 

            ПРОВЕРИЛ       СЕКРЕТАР:    

                                                   /Таня Тодорова/ 

 

 

 

 


